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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 participació, i aporta l’enfocament
d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit de les relacions i la participació ciutadana i la seva aplicació pràctica.
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.
——La metodologia: aporta els elements metodològics, procedimentals i operatius que han permès posar en pràctica l’enfocament d’intervenció i donar coherència als mitjans utilitzats.
——L’educació: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit educatiu i els elements pràctics que l’han fet possible.
——La salut: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit de la
salut i els elements pràctics que l’han fet possible.
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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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La participació és un element fonamental de la metodologia de la intervenció comunitària intercultural i un component essencial de la convivència i la cohesió social. Sense ella, no hi ha procés
comunitari ni es pot parlar d’interculturalitat, dimensions imprescindibles de la proposta d’intervenció del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI). No en va, la convivència és relació i interacció positiva entre persones, grups i col·lectius, però també col·laboració i cooperació pel bé comú.1 Totes aquestes característiques de la convivència requereixen la participació
activa de les persones i els actors que integren la comunitat local, objecte/subjecte d’intervenció.
La participació és un mitjà, al mateix temps que una finalitat. És un mitjà, perquè sense ella
no és possible avançar en el procés comunitari intercultural. És una finalitat, perquè la participació és inherent al concepte de convivència i cohesió social manejat pel Projecte ICI, així com
de democràcia participativa en una visió més clarament política. En aquest sentit, la participació representa el trait d’union i el sentit de la coherència entre plantejaments i finalitats del
Projecte ICI i els mètodes aplicats en el seu desenvolupament.
Per aquests motius, gran part de les estratègies, elements metodològics i instruments del
Projecte ICI estan orientats a facilitar i promoure la participació en les diferents fases del procés (diagnòstic, programació, etc.), en les seves activitats (trobades comunitàries, accions
globals ciutadanes, escoles obertes d’estiu, etc.) i en els seus espais de relació (tècnics, ciutadans, institucionals).2
La participació en el Projecte ICI s’ha treballat a dos nivells interdependents:
——La participació dels tres protagonistes de la comunitat local: ciutadania, professionals i representants de l’Administració.
——La dinamització de la participació de tota la ciutadania, sense exclusions, en les accions promogudes en el marc del procés comunitari intercultural amb la finalitat de facilitar les relacions entre col·lectius diferenciats socioculturalment.
El primer nivell, la participació en comú dels tres protagonistes, ha estat present en totes les accions desplegades pel Projecte ICI, tant en la seva línia global, vertebradora del conjunt del procés comunitari intercultural,3 com en les seves línies específiques de salut i educació.4
1 Vegeu el volum 1 d’aquesta col·lecció: Convivència i cohesió social.
2 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció: Metodologia.
3 Vegeu els volums 1 i 2.
4 Vegeu els volums 3 i 4, respectivament.
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El segon nivell ha estat objecte d’una línia específica dins del Projecte ICI: les relacions ciutadanes.
En aquesta línia, s’han treballat les relacions socials i interculturals entre els grups i els col·lectius
dels territoris d’intervenció, alhora que s’ha promogut que participin en el procés comunitari i en
l’organització d’activitats amb una alta càrrega simbòlica per a les comunitats locals. S’ha treballat
amb associacions i altres grups formals, amb grups informals i amb persones a títol individual.
Per comprendre millor quin ha estat el plantejament de la participació en el marc de la intervenció comunitària intercultural, es descriuran els principals elements que ens ajudaran a interpretar correctament l’enfocament que s’ha seguit:
——Què és la participació des d’una perspectiva comunitària intercultural?
——Evolució i context actual de la participació
——Com es va dissenyar l’estratègia de participació en el Projecte ICI?
A continuació, a l’epígraf 1.1, oferim una definició de participació i destaquem, de forma genèrica, les diferents dimensions socials i polítiques en què es mou per aprofundir, posteriorment,
en el context actual en què s’ha de treballar la participació i acabar amb l’estratègia d’intervenció que segueix el Projecte ICI.

11
.

Què és la participació des d’una perspectiva
comunitària intercultural?
La participació és, al mateix temps, una necessitat bàsica de l’ésser humà, un dret i un requisit per a l’èxit de la intervenció.5
En efecte, la participació és una necessitat bàsica de l’ésser humà, alhora que un mitjà per poder
fer efectius alguns dels drets humans més importants, inclosos drets fonamentals reconeguts
en la Constitució espanyola. Però la participació també és un aspecte clau de la convivència
intercultural i del desenvolupament social de les comunitats locals. Totes aquestes dimensions,
d’una manera o d’una altra, estan presents dins del Projecte ICI i s’hauran de tenir en compte.
5 GIMÉNEZ, C. (2002). «Dinamización comunitaria en el ámbito de las migraciones. Apuntes y propuestas sobre participación, mediación y
codesarrollo», a M. J. Rubio i S. Monteros. La exclusión social. Teoría y práctica de la intervención. Madrid: Editorial CCS.
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Partint de les característiques més essencials de la participació, es pot afirmar que es tracta
d’una necessitat fonamental de l’ésser humà, que, juntament amb la satisfacció d’altres necessitats bàsiques, com la subsistència, la protecció o la llibertat, possibilita el desenvolupament
personal i el benestar social.6
La participació, com les altres necessitats humanes fonamentals, necessita una sèrie de «satisfactors»: de la mateixa manera que un habitatge ens proporciona protecció, i només varia la
forma en què és satisfeta en cada cultura i context social (per exemple, un iglú entre els esquimals), la participació necessita una sèrie de satisfactors propis i adaptats a cada realitat social.
Aquests satisfactors han de possibilitar la participació de les persones en les diferents dimensions de la societat: la política, l’econòmica, la social i la cultural. En certa manera, la participació serà factible si existeix un ordre polític que ho permeti, com més democràtic millor, i una
ciutadania organitzada i conscient dels seus drets i dels seus deures, que consolidi i promogui
una cultura participativa.
Perquè les persones, els grups i els col·lectius puguin participar en els diferents àmbits de la societat, són necessaris una sèrie de requisits relacionats amb cadascuna de les dimensions en
què es desenvolupa la participació:
——Dins de la dimensió del tenir, es necessiten una sèrie d’institucions, normes, mecanismes i
eines com: drets, deures i obligacions; recursos econòmics, materials i humans; capacitació
de les persones; llocs de participació i treball; etc.
——Dins de la dimensió del fer, la participació s’ha de concretar en accions personals i col·lectives com: afiliar-se, associar-se, cooperar, proposar, compartir, col·laborar, discrepar, acatar,
dialogar, acordar, opinar…
——Dins de la dimensió de l’estar, la participació necessita uns espais que generin àmbits d’interacció participativa: associacions, cooperatives, sindicats, partits, comunitats, veïnats, esglésies, consells ciutadans, etc.
——Dins de la dimensió del ser, la participació requereix i genera al mateix temps actituds, capacitats i habilitats individuals i col·lectives, com ara: adaptabilitat, receptivitat, solidaritat,
disposició, entrega, respecte, passió, humor, cooperació, reconeixement mutu, convivència...
La participació és el fonament de molts dels drets civils, polítics i socials reconeguts en la majoria de les constitucions dels països democràtics, inclosa l’espanyola, com ara la llibertat d’ex6 MAX-NEEF, M.; ELIZALDE, A.; HOPENHAYN, M. (1998). Segons aquests autors, les necessitats fonamentals són nou: subsistència (salut, alimentació, etc.), protecció (sistemes de seguretat i prevenció, habitatge, etc.), afecte (família, amistats, privadesa, etc.), enteniment (educació, comunicació, etc.), participació (drets, responsabilitats, feina, etc.), oci (jocs, espectacles), creació (habilitats, destreses), identitat (grups de referència,
sexualitat, valors), llibertat (igualtat de drets).
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pressió, de reunió, d’associació, de manifestació, de sindicació o el dret d’escollir o de ser escollit en eleccions democràtiques. Passa el mateix en nombrosos pactes i tractats internacionals
de drets humans, començant per la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948 de l’ONU.
La participació també és un pilar bàsic del desenvolupament humà i social a qualsevol escala, ja
sigui comunitària, local, regional o estatal. És així en la concepció que té del desenvolupament
humà el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), sustentada en els
treballs del premi Nobel Amartya Sen.
A la Cimera Mundial de Desenvolupament Social de 1995, celebrada a Copenhaguen, l’ONU es
va reafirmar en aquesta concepció. En aquesta cimera, es va acordar que «el desenvolupament
social ha de tenir l’ésser humà com a objectiu principal», entenent que per aconseguir aquesta
fita, en qualsevol procés de desenvolupament, s’ha de produir la participació activa de les persones i les col·lectivitats sense cap tipus de discriminació.
En l’àmbit local, la participació ha estat un element clau de les propostes de «desenvolupament
de la comunitat» impulsades per l’ONU i les institucions internacionals a partir de la dècada del
1950 a l’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, per promoure el desenvolupament de les àrees rurals més
desfavorides i empobrides. Aquest tipus d’iniciatives consistien en la promoció, per part de les
autoritats locals i nacionals, de la participació de la ciutadania en el seu propi procés de desenvolupament econòmic i social, comptant, a més, amb la implicació de professionals i recursos
tècnics. Aquestes iniciatives van anar evolucionant, es van estendre a àrees urbanes marginals
i es van incorporar també a organitzacions de la societat civil que n’eren impulsores, en moltes
ocasions al marge dels governs locals i nacionals, especialment a l’Amèrica Llatina.7
L’enfocament del desenvolupament de la comunitat, proper als plantejaments d’algunes tradicions
del treball social com «l’organització de la comunitat» (sorgida al començament del segle xx als
països industrialitzats), ha inspirat iniciatives d’intervenció comunitària en contextos molt diferents al llatinoamericà. La coordinació de les intervencions i l’organització dels recursos tecnicoprofessionals existents al territori, així com la promoció de la participació de la ciutadania en els
projectes impulsats, han estat trets essencials d’alguns plantejaments del treball social comunitari.
La preocupació per la participació ha estat una constant en el treball social, fins al punt de ser
objecte d’un debat profund entre les concepcions més assistencialistes i les concepcions més
7 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció, centrat en la metodologia de la intervenció comunitària intercultural.
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promocionals. La primera, molt més centrada en la resolució directa de les necessitats de les
persones a través de les prestacions socials, ha considerat les persones com a meres usuàries
de serveis i les ha excloses de qualsevol tipus de participació activa en la determinació de com
resoldre els seus propis problemes. La segona, amb un marcat caràcter de promoció social de
les persones i els grups socials més desfavorits, les ha considerades ciutadans responsables i ha
tractat, amb més o menys fortuna, d’implicar-les activament en el procés de resolució dels seus
problemes. Aquest dilema del treball social s’ha estès a altres disciplines i perfils professionals
de la intervenció social. De forma emblemàtica, pot servir com a exemple l’aplicació eminentment assistencialista de la medicina.
La segona ha concebut les persones com a subjectes del seu procés de promoció social, amb
capacitats i potencialitats per resoldre les seves dificultats i les del seu entorn, amb la qual cosa
els professionals de la intervenció social han adquirit un rol de facilitadors d’aquest procés, orientat a promoure l’autonomia de les persones, la seva revaloració social i el desenvolupament
humà i social de les comunitats on s’integren. Aquesta concepció, pel fet de considerar les persones com a ciutadanes i no com a usuàries, ha implicat una relació d’igualtat i aliança amb els
professionals de la intervenció social, la qual cosa suposa superar els enfocaments d’intervenció
basats en la identificació, definició i resolució dels problemes únicament per part d’«experts».
La intervenció comunitària emfatitza les capacitats de les persones, els grups socials i les comunitats per desplegar-ne totes les potencialitats i generar estratègies i instruments individuals i
col·lectius, organitzatius i institucionals de prevenció i resolució de necessitats i problemes col·
lectius o d’interès més general. Un enfocament que converteix la participació de la ciutadania
en imprescindible, però també la de la resta d’agents presents en qualsevol comunitat, professionals i representants de les administracions.
Als temes estructurals als quals tradicionalment ha donat resposta la intervenció comunitària,
i que es podrien sintetitzar en la millora de les condicions de vida, la promoció social dels grups
més desfavorits i el desenvolupament social del conjunt de la comunitat local, en els últims
temps s’hi ha sumat la preocupació per la creixent diversitat social i cultural de la població. El
fenomen de les migracions internacionals, juntament amb l’existència de grups ètnics diferenciats, població gitana i població paia, en moltes ciutats, pobles i barris de la geografia espanyola, ha enriquit notablement la diversitat existent a les comunitats locals, així com la complexitat de les necessitats i problemàtiques per resoldre. La convivència s’ha convertit en eix de
les polítiques d’intervenció social i ha fet necessari incorporar la perspectiva intercultural a la
intervenció comunitària i treballar les relacions entre col·lectius etnoculturalment diferenciats.
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Novament, la participació adquireix un paper clau. Treballar en la millora de les relacions entre
col·lectius implica interacció positiva i participació en comú, imprescindibles per construir convivència. La cita següent és molt reveladora del paper que compleix:
La participació és «estar present en, ser part de, ser tingut en compte per i per a, involucrar-se, intervenir en, etc. Participar és incidir, influir, responsabilitzar-se. La participació és
un procés que enllaça necessàriament els subjectes i els grups; la participació d’algú en alguna cosa relaciona aquest algú amb els altres que també hi estan involucrats. Ser participant
implica ser coagent, copartícip, cooperant, coautor, coresponsable».8
La participació implica interacció i comunicació, tan necessàries en la convivència, però també incorpora una sèrie de verbs que suggereixen acció, «incidir, influir, intervenir en», i per tant capacitat
d’obrar col·lectivament per transformar les relacions socials i la realitat sobre la qual s’està intervenint.
La participació estableix canals de comunicació entre col·lectius, organitzacions socials i institucions, fomenta el coneixement mutu, el diàleg, la cooperació, la solidaritat, la coresponsabilitat, el sentiment de pertinença a la comunitat i, en última instància, fruit de tot l’anterior,
construeix convivència i cohesió social.
Un altre potencial destacable de la participació és la seva funció pedagògica. Els col·lectius i les
organitzacions de la societat civil creats lliurement i espontàniament constitueixen autèntiques
escoles de ciutadania, on les persones aprenen a interessar-se pels temes i els problemes de la
seva comunitat i a exercitar els seus drets civils, socials i culturals. Hi ha moltes coses que cal
aprendre a l’hora de conviure a les comunitats a les quals es pertany pel sol fet de viure en societat: l’escola, la feina, el barri, el veïnat, el poble, la ciutat, etc. La participació activa a través
d’organitzacions socials (associacions d’alumnes, AMPA, sindicats, associacions de veïns, juvenils, d’oci i temps lliure, d’immigrants, de suport a la integració social, de cooperació internacional, etc.) potencia el coneixement de la realitat i el compromís amb les problemàtiques que
afecten l’entorn de què formen part les persones.
La participació com a escola i exercici de ciutadania enllaça amb la seva dimensió sociopolítica, estretament relacionada amb els moviments socials i amb la governança dels afers públics.
Els moviments socials han estat fonamentals per entendre la progressiva democratització de les
societats. Gràcies a ells, els drets de la ciutadania s’han estès cada vegada a capes més àmplies de
GIMÉNEZ, C. (2002). «Dinamización comunitaria en el ámbito de las migraciones. Apuntes y propuestas sobre participación, mediación y codesarrollo», en RUBIO, M. J. y MONTEROS, S. La exclusión social. Teoría y práctica de la intervención. Madrid: Editorial CCS.
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la societat. La ciutadania, tal com s’entén avui, gràcies a la formulació que va fer T. H. Marshall a
mitjan segle xx, està integrada pels drets polítics, civils, socials, econòmics i culturals.9 Després
d’una concepció restringida de la ciutadania al començament dels estats liberals (segle xix), en
què només els homes burgesos posseïen plens drets civils i polítics, gràcies al moviment obrer i al
moviment feminista el sufragi universal va acabar sent una realitat per a la majoria de la població
i els drets socials, econòmics i culturals es van sumar als civils i polítics. En les últimes dècades,
els nous moviments socials han aconseguit incloure debats profunds en l’agenda social i política,
la qual cosa ha possibilitat el reconeixement de nous drets (moviments antidiscriminació i antiracistes, moviments d’orientació sexual i identitat de gènere, etc.) i ha plantejat conflictes inherents a les noves problemàtiques que enfronten les societats postmodernes (moviments ecologistes, de solidaritat internacional, pacifistes, altermundistes, etc.).10
La participació en els nous moviments socials ha estat possible gràcies a l’existència d’un marc
democràtic de llibertats, però el tipus de participació, les seves noves formes i variants, ha estat fruit
d’un moment històric concret: els estats de benestar i el sorgiment dels valors postmaterialistes.
Les societats actuals es caracteritzen per la seva complexitat: l’homogeneïtat que caracteritzava les societats industrials de bona part del segle xx ha donat pas a l’heterogeneïtat de
les societats postindustrials i a la diversitat i interdependència pròpies de l’era de la globalització. Aquesta nova realitat ha transformat la forma de participar i ha propiciat el sorgiment de noves i múltiples demandes socials relacionades amb interessos corporatius (consumidors, usuaris d’internet, etc.), amb identitats col·lectives (sexuals, de gènere, etc.) o
amb nous reptes socials, alguns d’ells, d’abast mundial (la immigració, el medi ambient, les
desigualtats nord-sud, etc.).
En l’àmbit més polític i de gestió dels afers públics, l’increment continu de la diversitat i complexitat de les societats dificulta atendre les demandes de la ciutadania i donar solució a totes
les seves necessitats. Per aquest motiu, la ciutadania ha reclamat més participació en la presa
de les decisions que l’afecten i en la gestió de les polítiques públiques; mentre que des de les
administracions públiques, especialment les municipals, s’ha percebut la participació de la
ciutadania com una oportunitat per legitimar les institucions i millorar la governança local.
En aquest sentit, s’han engegat diverses experiències de participació ciutadana, amb més o
menys fortuna, en diferents municipis: consells ciutadans, plans estratègics de ciutat, jurats
9 MARSHALL, T. H.; BOTTOMORE, T. (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza Editorial.
10 RUBIO, J. A. (2007). Ciudamundeando, por una ciudadanía intercultural y global. Madrid: Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR-Las Segovias).
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ciutadans, democràcia digital, plans comunitaris, plans de barri, consells sectorials, pressupostos participatius i un llarg etcètera.
Del recorregut anterior per les característiques i les dimensions de la participació, s’infereix que
totes elles s’han de tenir en compte des d’una perspectiva comunitària intercultural, ja que estaran presents, d’una manera o d’una altra, en la realitat local.
Així doncs, la participació en el Projecte ICI s’ha d’abordar:
——com a necessitat humana fonamental,
——com a essència dels drets humans,
——com a element del desenvolupament local,
——com a estratègia d’intervenció social,
——com a essència de la convivència,
——com a exercici de ciutadania
——i com a governança participativa dels afers públics.
La clau en la intervenció comunitària intercultural és entendre la participació com un element
comú als tres protagonistes de la comunitat (ciutadania, professionals, administracions), i no
reduir-la a una qüestió exclusiva de participació ciutadana, encara que existeixin estratègies
específiques per mobilitzar la ciutadania.
No obstant això, per comprendre millor com s’ha treballat la participació en el marc del
Projecte ICI, és convenient aprofundir en la seva evolució durant les últimes dècades i en
quin és el context actual en què s’haurà de dinamitzar.

12
.

Evolució i context de la participació
Es tracta de conèixer d’on venim, per saber on som i cap a on anem. Per aquest motiu, és convenient fer un breu recorregut per l’evolució històrica de la participació a l’Estat espanyol, per
facilitar la comprensió del seu context actual.
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1.2.1 Evolució de la participació a Espanya
En els últims anys del franquisme, a la dècada dels seixanta del segle passat, es va produir un
ressorgiment del moviment obrer a l’Estat espanyol i el naixement del moviment ciutadà, representat sobretot per les associacions de veïns, que reivindicaven des de la millora de les condicions de vida als barris, especialment a les àrees perifèriques i obreres de les ciutats, fins a l’exigència de més democratització de les institucions.
Durant la transició a la democràcia, als anys setanta, la participació es va caracteritzar per un
teixit social homogeni i cohesionat al voltant de les associacions veïnals de cada barri. Aquestes
associacions es percebien a si mateixes com a moviment social transformador, en moltes ocasions enfrontades amb l’aparell institucional.
Dins de les associacions de veïns hi havia grups juvenils, de dones, culturals, artístics, i es mantenien relacions fluides amb altres associacions del barri, com les de pares d’alumnes (posteriorment anomenades AMPA), i amb les associacions de veïns de barris propers. Les associacions
veïnals dotaven d’identitat els barris, molts d’ells sense història, ja que havien estat creats als
anys seixanta i setanta a les perifèries de les grans ciutats a partir de les migracions internes.
Les associacions organitzaven tot tipus d’actes culturals, socials, esportius, a més de les festes
del barri i de teixir xarxes de solidaritat interna.11
Les associacions veïnals, i els grups que les integraven, es configuraven com a espais democràtics davant del poder autocràtic de les institucions franquistes. Eren escoles de ciutadania on
les persones aprenien a participar en comunitat i a defensar els seus drets. També van ser capaços d’articular relacions de col·laboració, i fins i tot d’aliança, amb equips professionals (especialment assessors urbans), amb partits d’esquerres i amb mitjans de comunicació.
Després de les primeres eleccions municipals, l’any 1979, va començar un procés de canvi social que va afectar enormement el moviment ciutadà. Les institucions van passar a ser democràtiques, amb la qual cosa van patir transformacions importants, alhora que absorbien part
dels quadres de les associacions veïnals, que es van convertir en alcaldes, regidors o alliberats de
partits polítics i institucions. Aquests processos, combinats, van trencar la unitat del moviment
ciutadà enfront de les institucions i es va iniciar un període de fragmentació del teixit associatiu; les associacions de veïns van deixar de ser l’espai d’articulació i confluència.
11 ALBERICH, T. (2007). «Contradicciones y evolución de los movimientos sociales en España». Revista de Documentación Social. Madrid: Cáritas
Española, núm. 145.
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A aquesta fragmentació del teixit associatiu s’hi van sumar les tendències sectàries i molt
ideologitzades en una part dels moviments veïnals. Unes tendències que també es van produir a les administracions, la qual cosa va fer que les relacions d’aquestes administracions
amb les entitats socials es tornessin més complexes. A més, les administracions públiques
van començar a crear serveis culturals i socials que, fins aleshores, desenvolupaven gairebé
en exclusiva les associacions. De nou, es va generar un procés d’absorció de membres de les
associacions, ara com a treballadors dels departaments de joventut, cultura, esport, dona,
etc., d’ajuntaments i comunitats autònomes. En paral·lel, es va produir una falta de reconeixement de l’associacionisme per part de les administracions, ja que es percebia com un competidor. Tot això, moltes vegades viciat per relacions clientelistes.
En aquest context, a les associacions els va costar reformular el seu paper, es van mostrar incapaces de renegociar amb les administracions la seva funció social, en gran part per desconfiança
cap a tot el que provenia del poder i el seu temor a ser controlades. D’aquesta època són els primers reglaments de participació ciutadana, percebuts, per moltes associacions, com un intent
de controlar i encotillar els moviments socials.12
La profunda crisi econòmica dels anys vuitanta, amb alts índexs d’atur, de precarietat laboral, de
delinqüència juvenil, de drogoaddicció, d’escassetat de recursos i de deslegitimació de les tradicionals xarxes de solidaritat (sindicats, associacions de veïns, etc.), va provocar canvis profunds
en el moviment ciutadà i en la societat. El «desencant amb la democràcia» propi d’aquests anys,
com la falta de nous horitzons globals, de nous projectes sociopolítics mobilitzadors, va tenir com
a conseqüència la recerca de sortides més individualistes i corporativistes.
Una característica d’aquesta època va ser l’escàs nombre d’afiliats a associacions i l’insuficient
reconeixement social del treball voluntari, un tret molt propi de la cultura mediterrània. A diferència d’altres països europeus, a Espanya es considerava que el treball social públic l’havia d’exercir en exclusiva l’Administració i que l’acció del voluntariat era «cosa de gent rara» (capellans,
rojos o gent ficada en política).13 La fragmentació del teixit associatiu i les crisis internes de les
associacions de veïns van tenir com a conseqüència el sorgiment d’un gran nombre de petites
associacions, un fenomen afavorit, al seu torn, per les polítiques de subvencions sectorialitzades,
el clientelisme polític i la tendència cap a l’individualisme i la defensa d’interessos corporatius.

12 Ídem.
13 Ídem.
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Durant els anys noranta, el panorama va començar a canviar. Tot i que es va mantenir la fragmentació i l’atomització del teixit associatiu, els conflictes ideològics i la indiferència mútua
van començar a disminuir per donar pas, tímidament, al restabliment de relacions entre associacions de diferent tipus, i fins i tot a la creació de noves federacions i plataformes unitàries
locals, regionals i estatals. També es va produir l’aparició de les organitzacions no governamentals (ONG), un tipus d’associacionisme més pragmàtic, subvencionat i professionalitzat. Aquest
tipus d’associacionisme serà el que promocionin prioritàriament les administracions públiques.
Els noranta van ser l’època del boom del voluntariat, molt fomentat des de llavors per les administracions públiques, com l’externalització de serveis públics en ONG i associacions gestores,
que, en ocasions, actuaven més com a empreses que com a entitats socials. Però també va ser
l’època de la potenciació i el sorgiment de nous moviments socials (okupa, LGTB, ecologista,
de solidaritat internacional, etc.), paral·lelament a la professionalització de les associacions en
diversos sectors (discapacitat, infància, esport, etc.).
Al llarg de la dècada es va començar a produir un canvi de paradigma, cada vegada hi havia més
associacions que prenien o anaven prenent consciència que la solució als problemes no podia
ser local i aïllada. És el moment dels moviments pro drets humans, ecologistes i de solidaritat
internacional (com els moviments contra el deute extern o pel 0,7%). Als noranta, es van organitzar cimeres internacionals afavorides per l’ONU en què les ONG internacionals i els moviments socials van adquirir un paper rellevant, com la Cimera de Rio de 1992. Es va començar a
parlar de la «societat civil global» i es va generalitzar el lema ecologista «pensa globalment, actua
localment». Cap a finals de la dècada, després de la mobilització contra l’Organització Mundial del Comerç a la ciutat de Seattle l’any 1999, va sorgir el moviment alterglobalització, que va
tenir molta influència durant la dècada següent.
Paral·lelament, dins del moviment associatiu es va produir un procés de formació de nous quadres que, unit a la incorporació de nous professionals, tant voluntaris com contractats, va aportar noves tècniques de participació i gestió, la qual cosa va donar com a resultat unes organitzacions més professionalitzades, més ben organitzades i més democràtiques.
El procés d’externalització de serveis públics iniciat per les administracions i la identificació de
les ONG amb la societat civil no va estar exempt de polèmica. L’estratègia neoliberal, impulsada
als vuitanta per l’administració conservadora de Ronald Reagan als Estats Units, defensava un
replegament de l’estat a favor de la societat civil, entesa com a empreses i organitzacions socials
de voluntariat. Una estratègia neoliberal que progressivament es va anar estenent per Europa.
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En aquest context, per a molts sectors socials crítics l’externalització de serveis públics afectava greument l’estat de benestar i això es produïa gràcies a la complicitat de les ONG.
En contraposició amb aquesta interpretació negativa del terme societat civil, moltes organitzacions es van sentir còmodes amb la pertinença a la societat civil global que estava sorgint al voltant de moviments socials d’abast mundial, les millors expressions dels quals van ser les «contracimeres» a les cimeres dels poderosos del món. Seattle, Gènova, Washington, Cancún, Seül,
Davos… Les mobilitzacions es reproduïen per tot el globus, allà on hi hagués una cimera del
Fons Monetari Internacional, de l’Organització Mundial del Comerç, del Banc Mundial, del G8
o del Fòrum Econòmic Mundial. Va ser en aquest context quan es va celebrar, l’any 2001, el primer Fòrum Social Mundial, a Porto Alegre, Brasil, com a espai de confluència d’organitzacions
i moviments socials d’arreu del món. En les edicions posteriors, a diferents llocs del planeta, hi
participarien nombroses organitzacions i plataformes espanyoles.14
La dècada del 2000 va portar una repolitització de les entitats socials, cosa que no vol dir una partidització, al voltant d’un important cicle de mobilitzacions socials, tant sectorials, contra les reformes de les lleis educatives i laborals, com unitàries, contra la Guerra de l’Iraq o el desastre del petrolier Prestige a les costes gallegues. També va ser l’època del sorgiment d’un important moviment
de solidaritat amb les persones immigrants i de l’articulació d’aquestes persones en organitzacions
pròpies. No obstant això, aquest procés de repolitització i d’articulació del teixit associatiu al voltant
de lluites compartides no va suposar una superació de les associacions de caràcter sectorial, sinó
més aviat una adquisició d’una consciència més global que es va plasmar en la participació en coordinadores i plataformes, la majoria temàtiques, des de l’àmbit que cada associació podia aportar.
Amb l’arribada de la crisi econòmica, a partir del 2007, es produeixen notables canvis respecte
de les dinàmiques descrites anteriorment. D’una banda, s’aprofundeix en el desmantellament
de l’estat de benestar, no tant a través de l’externalització de serveis, sinó a través de retallades
significatives en la despesa social que s’emporten nombrosos serveis públics, la qual cosa impacta negativament en moltes associacions i ONG gestores d’aquests serveis. D’altra banda, l’excessiva i generalitzada dependència de les entitats socials de les subvencions, en un moment de
retallades dràstiques, afebleix enormement el teixit associatiu clàssic.
Al mateix temps, es produeix el naixement de noves associacions que defensen sectors de
població especialment tocats per les conseqüències de la crisi (afectats per les hipoteques i
14 RUBIO, J. A. (2007). «El tercer sector frente a las transformaciones del estado de bienestar». Cuadernos de Trabajo Social. Madrid: Servicio de
Publicaciones Universidad Complutense, vol. 20.
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els desnonaments, per les estafes bancàries, etc.) i el sorgiment de nous moviments socials,
també de caràcter sectorial, en defensa de l’educació o la sanitat pública. Tot i que tenen un
component molt polític en les seves demandes, fins i tot una estratègia de mobilització social
que va més enllà dels col·lectius afectats, continuen tenint un marcat caràcter sectorial, en
ocasions corporatiu, que només adquireix connotacions més generalistes en unir-se a mobilitzacions més àmplies, però que en el fons són la confluència de diferents reivindicacions
sectorials. No obstant això, paral·lelament, estan sorgint moviments amb una visió més global, que apel·len a nous horitzons sociopolítics; una bona mostra d’això és el moviment dels
indignats del 15M.

1.2.2 La participació de les persones
d’origen estranger
En aquest epígraf es tracta el tema de la participació de les persones d’origen estranger a causa
de les seves característiques específiques. Aquesta diferenciació puntual és de caràcter merament descriptiu, ja que no implica distincions en l’aplicació de la metodologia de la intervenció
comunitària intercultural entre persones estrangeres i autòctones a l’hora de treballar la participació en el marc del Projecte ICI.
Per comprendre com ha evolucionat la participació de les persones immigrants al nostre país, és
convenient tenir presents els diferents moments de l’assentament de la població estrangera en
la societat receptora. Si en un primer moment la relació que s’estableix entre la població immigrant i l’autòctona és merament una relació laboral i fins i tot marginal, en un segon moment
sorgeixen les necessitats relacionades amb l’arrelament de la població estrangera al territori, les
reagrupacions familiars, l’accés a recursos socials, educatius i de salut, o la creació d’organitzacions i institucions preocupades per la integració de les persones immigrants. I finalment, en
un tercer moment, la societat receptora s’enfronta amb l’exclusió política de centenars de milers
de persones estrangeres que viuen, treballen i paguen impostos i la necessitat de fer escoltar la
seva veu i participar activament en la societat d’acollida.
Tot i que el fenomen d’Espanya com a receptora de migracions internacionals és relativament
recent, des de finals dels noranta, la intensitat i el volum d’aquestes migracions va situar ràpidament el nostre país en el segon i tercer moment.15 Es van desenvolupar polítiques d’integra15 RUBIO, J. A. (2006). «La convivencia intercultural desde la participación política y social». Diálogos. Madrid: Observatorio de las Migraciones y
de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid. Any ii, núm. 6.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Participació. Capítol

1

36

ció social de la població immigrant, facilitant l’accés als serveis normalitzats de salut, educació i
serveis socials, mentre s’engegaven programes i projectes específics destinats a aquest perfil de
població. La creixent diversitat sociocultural i els possibles problemes derivats de la convivència
van passar a ser una preocupació de les diferents administracions i es van elaborar plans locals,
autonòmics i estatals d’integració i convivència. Dins d’aquests plans, la promoció de la participació social de les persones immigrants tenia un paper destacat, com a estratègia per afavorir
la convivència i com a alternativa a l’exclusió de drets polítics que patien. Els diferents nivells
d’exclusió que podien patir les persones d’origen estranger, depenent de la seva situació administrativa, van motivar un debat profund sobre els límits de la concepció clàssica de ciutadania
i es va començar a parlar de la ciutadania social com a alternativa. Des d’aquesta perspectiva,
la participació activa de la població immigrant en els diferents àmbits de la societat receptora
esdevenia fonamental. Associacions, ONG i administracions públiques van desplegar un gran
nombre d’iniciatives en aquest sentit.
Es van crear nombroses associacions d’immigrants i se’n va promoure la participació en taules de convivència locals i autonòmiques. També es va impulsar que participessin en el Fòrum
per a la Integració Social dels Immigrants, de caràcter estatal, i fins i tot en l’elaboració dels
dos plans estatals de ciutadania i integració que hi ha hagut fins ara. Les associacions d’immigrants van desenvolupar programes i serveis d’acollida i integració, que o bé eren propis,
o bé rebien subvencions o bé eren de caràcter públic pel fet de ser concessions administratives. Però la majoria d’associacions d’immigrants se centraven en col·lectius nacionals concrets
(d’equatorians, de colombians, de marroquins, etc.) i la seva participació social era de caràcter
sectorial, en les temàtiques específiques relacionades amb les polítiques d’estrangeria i d’integració de la població migrant.
La participació social de les persones d’origen estranger es mostrava deficitària en molts aspectes. D’una banda, les associacions d’immigrants eren escasses i febles, amb recursos econòmics i professionals limitadíssims, tot i que, en alguns casos, tenien una gran capacitat de
mobilització al voltant d’activitats culturals i identitàries pròpies. A més, en força ocasions,
tal com va passar amb l’associacionisme autòcton, es van deixar atrapar per les xarxes clientelistes de les administracions.
D’altra banda, i aquest fet és extremadament significatiu, destaca l’escassa participació de les
persones estrangeres en associacions relacionades amb els aspectes generals de la vida pública i social, és a dir, en els àmbits comuns que comparteixen autòctons i immigrants, com pugui
ser el fet de ser pares i la seva participació en les institucions educatives, de ser usuaris de ser-
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veis públics, de ser veïns, treballadors, afiliats, contribuents, activistes, etc., i que haurien de
trobar vies de participació a través de les associacions de pares i mares d’alumnes, les associacions de veïns, els sindicats, les associacions de consumidors, les ONG d’acció social, els moviments feministes, ecologistes, etc.16
En l’actualitat, després de la crisi, la participació de les persones immigrants no ha variat significativament. El que sí que ha variat és l’orientació de les polítiques públiques, s’han produït greus
retrocessos quant als drets que tenien reconegudes les persones estrangeres i s’han establert límits
d’accés als serveis públics. L’exclusió del sistema públic de salut de les persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa n’és el símptoma més evident. A aquest fet s’hi han sumat les
greus retallades en les polítiques d’integració, que han afectat principalment els recursos disponibles pels municipis i les subvencions rebudes per associacions d’immigrants i ONG de suport.

1.2.3 Context i marc de la participació
en les comunitats locals
L’evolució històrica de la participació, descrita a les pàgines anteriors, ens ajudarà a contextualitzar les característiques actuals de la participació en les comunitats locals. Hi ha cinc aspectes
clau que cal tenir en compte per interpretar correctament el context local i l’enfocament que
sobre la participació té la intervenció comunitària intercultural:
——La participació com a dret de la ciutadania en el marc d’un estat democràtic, de dret i de
benestar social.
——La participació com a reforç, integració i aprofundiment en la democràcia.
——En el marc de les polítiques socials, la participació és fonamental per corregir-ne la deriva
assistencialista i individualista.
——La participació es desenvolupa en un context d’obsolescència de la política, dels partits, dels
sindicats i dels òrgans i espais de participació ciutadana institucionals.
——El sorgiment de nous espais i àmbits de participació de caràcter global (els indignats) o sectorial (desnonaments, preferents, solidaritat davant la crisi, etc.), en molts casos al marge de
la col·laboració amb les institucions i fins i tot en confrontació directa amb elles.
Aspectes clau de la participació que estaran influïts, d’una manera o d’una altra, per una sèrie
de fenòmens i tendències socials que s’estan donant en les comunitats locals:
16 GIMÉNEZ, C. (2002). «Dinamización comunitaria en el ámbito de las migraciones. Apuntes y propuestas sobre participación, mediación y
codesarrollo», a M. J. Rubio i S. Monteros. La exclusión social. Teoría y práctica de la intervención. Madrid: Editorial CCS.
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——Els canvis econòmics, polítics i socials dels dos últims decennis s’han caracteritzat per la seva
gran rapidesa i complexitat, que, juntament amb els innegables progressos socials i institucionals, han anat creant una realitat molt més difícil d’analitzar i de comprendre. L’homogeneïtat social que caracteritzava les societats industrials ha donat pas a l’heterogeneïtat com
a norma, la qual cosa ha fet sorgir clarament noves diferències socials, si no de classe, sí d’estatus, valors, prioritats, etc. A aquestes diferències socials s’hi sumen la creixent diversitat
cultural com a conseqüència de l’assentament de població d’origen estranger en les comunitats locals, o els canvis estructurals que està provocant la crisi (precarietat laboral generalitzada, retallades en l’estat de benestar, etc.). Com a resultat, esdevé més complex teixir un
diagnòstic de la realitat social dels barris, ciutats i pobles, i trobar prioritats generals realment compartides per la gran majoria de la població.
——La deriva assistencialista de les polítiques socials ha propiciat l’abandonament del que és col·
lectiu i comunitari, és a dir, de l’educació, prevenció i intervenció contra les causes, per centrar-se exclusivament a atendre les conseqüències individuals de les problemàtiques socials.
S’ha abandonat la teòrica vocació universal dels serveis, per donar pas a unes prestacions i
atencions cada vegada més marginals. No obstant això, mai no hi ha hagut més recursos tècnics i professionals als territoris, encara que fragmentats i sectorialitzats, sense una coordinació efectiva que possibiliti una intervenció integral amb la població.
——La participació de la ciutadania en la vida política i en el govern de la cosa pública ha estat
nul·la, tret d’algunes experiències, desiguals, de plans de barri, de plans estratègics de ciutat, consells ciutadans, pressupostos participatius, etc. No obstant això, s’observa com, cada
vegada més, la ciutadania demana poder participar en la presa de les decisions sobre les polítiques que l’afecten. Els espais locals són àmbits de participació idonis, ja que els ajuntaments
són les administracions públiques que més contacte tenen amb els ciutadans i els qui perceben de forma més immediata els efectes que sobre la realitat quotidiana tenen fenòmens
com l’atur, els problemes d’habitatge, la pobresa infantil, l’exclusió social o la multiculturalitat. És als ajuntaments on primer s’adrecen les demandes de la ciutadania, per aquest motiu
la seva implicació, a més d’un deure democràtic, resulta clau per identificar ràpidament i eficaçment el sorgiment de noves necessitats socials i per trobar solucions satisfactòries, duradores i sostenibles. Amb una contradicció molt rellevant: els ajuntaments tenen tota la responsabilitat política i social, però no gestionen totes les competències i tots els recursos,
molts d’ells els gestiona –per exemple, en els àmbits de salut i educació– l’Administració regional, de vegades de signes diferents.
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——La realitat complexa de l’era de la globalització ha afegit, al seu torn, més heterogeneïtat a
les comunitats locals, un fenomen que influeix necessàriament en el sentit de pertinença i
implicació. Les fronteres espacials s’han tornat difuses i els llaços d’identificació amb el territori i les comunitats locals s’han afeblit. La mobilitat de les persones i la possibilitat de
conèixer altres realitats, persones i grups (gràcies als mitjans de transport, a internet, a les
migracions internacionals, etc.) ha provocat que els vincles de proximitat (el barri, l’escola,
etc.) no siguin tan determinants en les identificacions i pertinences col·lectives. En aquest
sentit, trobem associacions identificades amb problemàtiques globals (ecologisme, cooperació internacional, feminisme, etc.), però desvinculades en les seves accions de la realitat dels
barris on estan situades; persones que, a través de comunitats virtuals a internet, es troben
amb altres persones amb qui senten que tenen més coses en comú que amb els seus veïns;
comunitats transnacionals vinculades a les migracions internacionals i a la mobilitat de la
mà d’obra; moltes persones que «estan de pas» als barris (per motius laborals, per estar de
lloguer, etc.) i que no desenvolupen sentiments de pertinença, etcètera.
Modificar aquestes tendències, afrontar les noves necessitats, adaptar-se als nous fenòmens
socials, tot això implica reptes i desafiaments que requereixen la voluntat de col·laboració dels
tres protagonistes: ciutadania, recursos professionals i administracions. La dispersió, la sectorialització, els corporativismes, la falta d’integralitat en les actuacions, l’absència de cooperació
entre les persones, grups i col·lectius que integren les comunitats locals podrien impedir donar
les respostes adequades.
L’accent en aquesta etapa s’ha de posar en la participació i en l’impuls de projectes globals i col·
lectius. Hi ha hagut i hi continua havent massa delegació passiva de la ciutadania en els administradors i en els tècnics per a la solució dels problemes col·lectius i generals. S’ha avançat massa,
en els últims anys, en la defensa d’interessos corporatius i s’ha descuidat la dimensió global
dels problemes socials. Tot i que en alguns casos això ha possibilitat aprofundir en problemàtiques específiques de determinats col·lectius, identificant-ne adequadament causes i solucions,
en altres casos, els interessos sectorials han estat contraposats als interessos generals o globals.
Les administracions han de contribuir a trencar aquesta tendència que tant han fomentat a través de la sectorialització de les actuacions públiques, restituint un enfocament universalista
de les polítiques socials i promovent intervencions de caràcter integral. En aquest context, la
cultura del que és local i particular ha prevalgut sobre la col·lectiva i comunitària, i és necessari
que sorgeixin nous horitzons sociopolítics globals.17
17 En relació amb aquesta temàtica vegeu: MARCHIONI, M. (2012). «Participación, tejido asociativo y ciudadanía». Projecte ICI - 6a Trobada Plenària.
Barcelona.
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La intervenció comunitària intercultural és una resposta als reptes i desafiaments descrits, aportant un enfocament comunitari, global, i una metodologia que possibilita la participació dels tres
protagonistes. Al mateix temps, afavoreix la implicació de la ciutadania i de les seves organitzacions en la resolució de les necessitats i problemàtiques locals. De fet, la participació és l’essència de la intervenció comunitària intercultural. El que diferencia aquesta metodologia d’intervenció social respecte d’altres que persegueixen objectius similars de millora de les condicions
de vida d’una comunitat o població no és el que es fa, sinó com es fa. I en aquest com, la participació hi és present de forma implícita i explícita.

13
.

Com es va dissenyar l’estratègia
de participació en el Projecte ICI?

La participació constitueix un eix transversal i permanent del Projecte ICI, és un element fonamental del seu enfocament i de la seva metodologia, així com un resultat de la seva aplicació. Un
mitjà, al mateix temps que una finalitat. Des del punt de vista de l’enfocament, la participació és
un tema bàsic en la conceptualització dels tres ideals centrals de l’objectiu 1 del Projecte ICI, és a
dir, la participació és clau en la convivència (és una de les seves dimensions), en el d’interculturalitat (centrada en la interacció positiva i en la construcció del que és comú) i molt més encara
en el de ciutadania (clau per a l’exercici dels drets i les responsabilitats).18 Des del punt de vista
de la metodologia comunitària i mediadora, la participació ha estat present també en tots els elements metodològics del Projecte ICI, tant en els seus aspectes de procés (diagnòstic, programació,
trobades comunitàries, activitats), com en els seus aspectes d’organització comunitària (espais
de relació tècnica, ciutadana, institucional). La participació, també, ha estat un indicador que ha
possibilitat mesurar els resultats i impactes del procés comunitari intercultural sobre el territori.
En parlar de participació, en el marc del Projecte ICI, sempre s’ha fet referència als tres protagonistes, no tan sols a la ciutadania. No obstant això, l’impuls de la participació de la ciutadania ha requerit la seva pròpia línia específica d’actuació com a mitjà per implicar-la en el conjunt del procés, juntament amb recursos professionals i administradors; i com a estratègia per
18 Vegeu el volum 1 d’aquesta col·lecció i 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.
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promoure l’enfortiment del teixit social local i la millora de les relacions entre col·lectius socials
i culturals diferenciats. Partint d’aquest fet, sempre s’ha procurat afavorir la participació de tot
tipus de grups, associacions i organitzacions socials, alhora que s’ha posat una atenció especial
en la diversitat existent al territori, vetllant perquè cap col·lectiu d’immigrants, minoria ètnica
o grup exclòs quedés fora del procés.
Tota l’activitat del Projecte ICI ha procurat que la participació es transformés també en organització autònoma de les persones, dels tècnics, de la ciutadania, dels col·lectius, de les associacions, i
que cadascun augmentés la seva capacitat per gestionar les seves pròpies necessitats i finalitats.
En la perspectiva comunitària intercultural, l’autonomia individual, col·lectiva o de grup no té per
què estar en contradicció amb el que és global, comú i general. El Projecte ICI ha treballat per solucionar aquesta aparent contradicció, promovent la superació de la cultura de l’interès particular i
contribuint a integrar el que és particular en el que és general i el que és sectorial en el que és global.
Tenint present aquesta concepció de la participació en el marc d’un procés comunitari intercultural, el Projecte ICI:
——Ha reconegut i, en la mesura del que ha estat possible, potenciat qualsevol recurs associatiu existent.
——Ha contribuït a la promoció de nous recursos, professionals i socials, per a les comunitats locals.
——Ha contribuït a generar moments de trobada i participació en comú entre els tres protagonistes, per establir noves sinergies, col·laboracions, cooperacions, etc.
——Ha contribuït a la construcció de projectes comuns i compartits.
——Ha contribuït a establir espais de comunicació, coneixement mutu, interacció positiva,
col·laboració, cooperació i participació en comú entre col·lectius diferenciats socialment i
culturalment.
Contribucions que sempre han estat fruit de la metodologia i de l’aplicació dels seus mètodes i
instruments específics per promoure la participació.19 Alguns d’aquests mètodes i instruments
(sobre els quals aprofundirem en el capítol 2) han estat:
——La teoria dels tres cercles
——La informació comunitària
——L’equip d’intervenció comunitària intercultural / equip comunitari
19 Per aprofundir en aquesta temàtica vegeu el volum 2, Metodologia, capítol 2: «Com hem posat en pràctica la metodologia de la intervenció
comunitària intercultural?».
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——Els espais i moments de trobada, de relació i organització de cada protagonista i entre tots tres
——El coneixement compartit i altres productes comuns
——La mediació comunitària intercultural
Si bé tots aquests mètodes i instruments han facilitat la participació, ho han fet sota l’òptica de
les premisses següents:
——Primera: el procés comunitari no consisteix a oferir activitats, sinó a oferir ocasions concretes i reals de participar activament en l’organització d’aquestes activitats, així com dels espais
de relació i decisió creats pel procés.
——Segona: la participació ha de ser general, encara que només es participi en una part del procés, s’ha de facilitar informació del conjunt i afavorir una visió global a tots els participants.
Interioritzar que s’està contribuint a un projecte comú de barri, poble o ciutat.
——Tercera: el procés ha de ser obert i flexible, que asseguri que ningú no serà exclòs de la possibilitat de participar-hi i que tindrà capacitat per incorporar les noves persones que s’hi
apropin. S’ha d’adaptar a les circumstàncies de les persones i a les seves disponibilitats reals.
——Quarta: la participació no s’ha de convertir en un «pes», s’han de posar en pràctica formes
de participació normalitzades, és a dir, que hi pugui participar qualsevol persona sense que
això li alteri la vida. Si participar es converteix en un compromís, en un esforç personal molt
gran, la participació serà escassa. Per aquest motiu, s’han de cuidar els horaris, la durada de
les reunions, la periodicitat, etc.
——Cinquena: el procés ha de ser sensible als factors que puguin dificultar la participació de col·
lectius exclosos i de la població d’origen estranger o pertanyent a minories ètniques, facilitant estratègies o eines que permetin la participació de totes les persones sense exclusions.
Factors com l’idioma, claus culturals, nivells formatius, condicionaments socioeconòmics,
es poden convertir en obstacles que s’han de superar.
——Sisena: el procés és independent de les persones que hi participen, no hi està vinculat, continua malgrat les entrades o sortides que hi pugui haver de persones implicades o col·laboradores (ciutadans, professionals, administradors, etc.).
Per facilitar i dinamitzar la participació de la ciutadania i dels tres protagonistes, ha estat clau
l’equip d’intervenció comunitària intercultural. La seva funció fonamental ha consistit a ajudar
els tres protagonistes a organitzar-se i a generar espais de relació i participació real. Al mateix
temps, el paper de l’equip ICI ha fomentat una dimensió pedagògica dins del procés, ja que la
ciutadania, els tècnics, els administradors han après a participar en el marc del procés comunitari intercultural. A mesura que ha anat augmentant el protagonisme dels diferents actors en el
procés, s’ha anat modificant el de l’equip ICI.
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Amb tot aquest bagatge de concepcions, mètodes i premisses, la participació en el Projecte ICI,
com s’ha assenyalat al començament d’aquest capítol, s’ha treballat en dos nivells interdependents:
——La participació en comú dels tres protagonistes de la comunitat local en les iniciatives impulsades i les accions desenvolupades.
——La dinamització de la participació de la ciutadania, de tota la ciutadania, sense exclusions,
en les accions promogudes en el marc del procés comunitari intercultural.
El primer nivell, la participació en comú dels tres protagonistes, ha estat present en totes les
accions desplegades pel Projecte ICI, tant en la seva línia global com en les seves línies específiques de salut i educació.
El segon nivell ha estat objecte d’una línia específica de treball dins del Projecte ICI anomenada
relacions ciutadanes. Aquesta línia ha donat resposta a dues necessitats bàsiques del procés comunitari intercultural: primer, implicar activament la ciutadania en les accions del procés; i segon,
promoure les interaccions positives entre els diferents col·lectius socials i culturals del territori.
Per dur-ho a terme, a més d’un treball permanent de dinamització de les relacions socials interculturals al territori, s’ha promogut l’organització i realització d’activitats de dimensió comunitària i de mobilització de la ciutadania. Algunes d’aquestes activitats han estat: jornades temàtiques, festes del barri, trobades comunitàries, dinamització d’espais públics, recuperació de la
memòria històrica del territori, accions globals ciutadanes, etc.
En el capítol següent, s’aprofundirà en totes aquestes qüestions, i es detallaran aspectes com
l’estratègia metodològica utilitzada, els mètodes, els instruments, les tècniques aplicades i
els resultats obtinguts.
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Una vegada conegut l’enfocament que té el Projecte ICI sobre la participació, així com el context
i l’estratègia d’intervenció dissenyada, és el moment de descriure què hem fet i com ho hem fet.
El capítol entra de ple en la metodologia, entesa com a molt més que el conjunt de mètodes i
procediments aplicats; en realitat ens estem referint a la coherència entre la teoria i la pràctica:
«Una metodologia és, doncs, la coherència amb què s’han d’articular els objectius que volem
aconseguir, els mètodes o procediments utilitzats per fer-ho i les tècniques o els instruments
aplicats en relació amb el marc teòric que origina els objectius buscats.»20
La participació és l’essència de la intervenció comunitària intercultural, és al mateix temps un
mitjà i una finalitat. Per aquest motiu, no és el que es fa, sinó com es fa, la qual cosa determina i
diferencia aquest tipus d’intervenció social d’altres estratègies d’intervenció que persegueixen,
en teoria, objectius similars de millora de les condicions de vida d’una comunitat o població.
La promoció de l’autonomia de les persones, dels grups i del teixit associatiu, la seva revaloració
com a protagonistes en les comunitats locals, l’enfortiment de les seves capacitats per emprendre projectes propis, la participació en comú per afavorir comunitats locals més resistents als
efectes de la crisi i als desafiaments de la globalització, la construcció de convivència i cohesió
social, són algunes de les finalitats de la intervenció comunitària intercultural. Finalitats impossibles d’aconseguir sense la participació activa i la implicació de les persones que viuen i treballen al territori d’intervenció.
Dins del marc metodològic del Projecte ICI, del com fer-ho dins del procés comunitari intercultural, la participació s’ha promogut a través d’estratègies específiques amb cada protagonista i
entre tots tres, sent el respecte a l’enfocament, als mètodes i a les tècniques propi del Projecte ICI
el que ha garantit la coherència entre la teoria i la pràctica.
La participació en el Projecte ICI s’ha treballat, d’una banda, com un eix transversal a tota la
metodologia desplegada, amb cada protagonista i entre els tres protagonistes; i, d’altra banda,
com una línia específica destinada a afavorir les relacions entre la ciutadania, l’enfortiment del
seu teixit social i la seva implicació activa dins del procés comunitari intercultural.
Partint d’aquestes dues grans línies de treball en participació, aquest capítol s’articula en dos
grans blocs:
20 NÚÑEZ, C. (1998). La revolución ética. Mèxic: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
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——La participació dels tres protagonistes de la comunitat local en el procés comunitari intercultural.
——Les relacions ciutadanes i el procés comunitari intercultural.

21
.

La participació dels tres protagonistes
de la comunitat local en el procés
comunitari intercultural
La participació dels tres protagonistes de la comunitat local és possible gràcies a la metodologia
desplegada pel procés comunitari intercultural, afavorint, creant i provocant la trobada entre
ciutadania, professionals i administradors per a la realització d’accions compartides.
L’aplicació de diferents elements metodològics, com el coneixement compartit, el diagnòstic, la
programació, les trobades comunitàries o la informació comunitària, farà possible aquesta participació, sense confusió de rols i funcions de cadascun. No serà menys important l’aplicació de
l’enfocament i els mètodes de la dimensió mediadora del Projecte ICI, per garantir que ningú,
independentment de la seva procedència nacional o pertinença a una minoria ètnica o social,
quedi despenjat del procés.
L’aplicació dels elements metodològics no haurà de perdre de vista el plantejament que té
el Projecte ICI sobre la participació i les seves premisses fonamentals, però tampoc les consideracions següents sobre la naturalesa de la participació i les demandes sociopolítiques
a què respon:
El plantejament metodològic de la intervenció comunitària se situa decisivament en el marc
de la democràcia participativa, com a demanda de més participació de la ciutadania en la gestió dels afers públics i com a element fonamental d’integració, desenvolupament i aprofundiment de la democràcia formal i representativa. A més, es tracta d’una proposta «política»
d’interès general que es planteja una millora i modificació de les polítiques socials existents,
en les quals preval la visió assistencial sobre la implicació activa de la ciutadania en la resolució de les problemàtiques que l’afecten.
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La intervenció comunitària intercultural no tan sols es realitza des d’una òptica ciutadanista, també treballa amb les administracions com a representants legítims de la ciutadania. Tots dos, administradors i ciutadania, són els protagonistes fonamentals de qualsevol sistema democràtic. El tercer protagonista, els recursos professionals i tècnics del
territori, posa els seus coneixements tecnicocientífics i la seva feina al servei del procés i
dels altres dos protagonistes.
El plantejament metodològic subratlla la importància que els tres protagonistes s’hi impliquin d’acord amb el seu propi paper i sense confusió de funcions. D’una banda, es busca
que les persones escollides democràticament per governar ho facin de la forma més participativa possible, comptant amb la ciutadania durant l’exercici del seu mandat. D’altra
banda, es busca que els recursos tècnics i professionals, públics i privats, no limitin la seva
activitat a la gestió assistencial de les prestacions, sinó que contribueixin a fer que la població pugui participar activament en l’acció de millora de la seva realitat i autonomia individual i col·lectiva. Finalment, es persegueix que la ciutadania trenqui la dinàmica de «delegació pasiva»21 de les últimes dècades i es constitueixi en element central de la intervenció
comunitària intercultural.
Tenint presents aquestes consideracions sobre la naturalesa de la participació en comú dels tres
protagonistes, a les pàgines següents es desenvoluparan els elements metodològics que ho faran
possible. En un primer grup, es descriuran els elements que tenen un caràcter transversal; en
un segon grup, els referits a moments i accions concrets.

2.1.1 Elements transversals de la participació
Els elements transversals són aquells mètodes comuns aplicats per facilitar i promoure la participació dels tres protagonistes. Es descriuran segons l’ordre següent: teoria dels tres cercles;
característiques de la participació comunitària intercultural; l’equip ICI; la informació comunitària, i la mediació per a la participació. La majoria d’aquests elements han estat abordats en
profunditat en el volum 2 d’aquesta col·lecció, centrat en la metodologia del Projecte ICI. Per
aquest motiu, aquí es desenvoluparan exclusivament els aspectes relacionats amb la participació dels tres protagonistes.

21 MARCHIONI, M. (2012). «Participación, tejido asociativo y ciudadanía». Projecte ICI - 6a Trobada Plenària. Barcelona.
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2.1.1.1 La teoria dels tres cercles
La teoria dels tres cercles22 serveix per sistematitzar, des del que ha estat la praxi concreta del
Projecte ICI, les dinàmiques que es produeixen en la participació de les persones, i dels actors,
en el procés d’intervenció comunitària intercultural. En essència, aquesta teoria reflecteix l’estabilitat del procés malgrat la variabilitat de la implicació de les persones en el temps. De manera que la participació no es relaciona amb les persones, sinó amb el procés mateix.
La teoria dels tres cercles estableix tres nivells de participació en el marc del procés:
——Nivell d’implicació: persones que comparteixen la iniciativa i li donen suport totalment, que
participen activament en el procés.
——Nivell de col·laboració: persones que comparteixen la iniciativa, però que hi participen només
de manera puntual, parcial, provisional, etc.
——Nivell d’informació: persones que no poden o no volen participar-hi, pels motius que sigui,
però que en un futur podrien arribar a participar-hi. Aniran sent informades de tot el que
vagi passant en el procés comunitari intercultural.
Es parteix de la premissa que el grau de participació de les persones en el procés pot variar amb
el temps. Persones que hi han estat molt implicades, per diferents motius, personals, familiars,
laborals, poden deixar d’estar-hi tan implicades. D’altres que hi han estat col·laborant puntualment poden decidir implicar-s’hi més, d’una forma més permanent. I, fins i tot, persones que
han estat inactives, o que en un primer moment es van mostrar poc inclinades a implicar-se en
un procés així, decideixen col·laborar-hi o implicar-s’hi posteriorment.
Amb aquesta idea que les situacions canvien, es concep el procés amb una metodologia oberta i
flexible a la incorporació de noves persones. La informació comunitària, informant el conjunt de
les persones que integren la comunitat local, compleix la funció de mantenir la connexió entre
aquestes persones i el procés, la qual cosa facilita que decideixin fer el pas d’implicar-s’hi més.
Es parteix de la premissa que, si bé estar informat no garanteix que les persones hi participin,
sense informació és impossible que hi hagi participació.
Es concep, d’altra banda, que quan es diu que tothom hi participa és una ficció. No tothom pot participar en tot, dependrà dels moments, les circumstàncies personals, les possibilitats, etc. Per això,
quan des del Projecte ICI s’afirma que «tothom hi participa», es vol expressar que el procés està obert
a tothom. La qüestió és que qui vulgui o pugui participar-hi pugui fer-ho en qualsevol moment.
22 Vegeu el volum 2 d’aquesta col·lecció.
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Una altra idea bàsica de la teoria és assumir que en una comunitat local només hi participa
una minoria, no la majoria. El que és bàsic és que la metodologia del procés garanteixi que es
podrà integrar els nous participants i que es tindrà capacitat per incorporar totes aquelles persones que decideixin implicar-s’hi. Això és el que ha passat en les 17 experiències desenvolupades pel Projecte ICI, en què s’ha constatat que a poc a poc anava augmentant el nombre de
persones que participaven en els 17 processos engegats. Les diferents iniciatives, activitats,
projectes, accions i espais de relació que conviuen dins del Projecte ICI han possibilitat que les
persones trobessin espais de participació a la seva mida, responent tant als seus interessos
personals, com a les seves disponibilitats de temps.
Sobre aquest tema són reveladores les següents dades globals d’evolució de la participació
durant els tres anys de la primera etapa del Projecte ICI, referides exclusivament a la participació de la ciutadania. Quant a participació en activitats, el primer any hi van participar un total
de 30.308 persones; el segon any, 38.340 persones, i el tercer any, 33.323. Si centrem l’atenció
en la participació en reunions de feina, ja sigui de ciutadans o juntament amb els altres protagonistes, s’observa que el primer any hi van participar 13.699 persones; el segon, 18.771, i
el tercer, 14.552. En total, han participat, tant en activitats com en reunions, 148.993 persones. El que demostren aquestes dades és l’enorme flexibilitat de la metodologia per assumir
les variacions de participació que es produeixen al llarg del procés, i que depenen dels diferents moments i fases en què es trobi.23
Les dades anteriors fan referència a participació de la ciutadania, de forma global, sense desglossar en les diferents modalitats implicats, col·laboradors o simplement convidats a participar en les activitats.
En canvi, si centrem la nostra anàlisi en les dades de persones implicades pertanyents als tres
protagonistes, observarem que, tan sols en la línia global del Projecte ICI, sense tenir en compte les línies específiques, s’hi han implicat activament 997 persones de les administracions,
2.151 professionals dels recursos tècnics públics i privats i 4.060 persones pertanyents a organitzacions socials o a títol individual.24 Aquestes dades reafirmen la capacitat de la metodologia d’integrar les diferents modalitats de participació, independentment de la seva pertinença
a un tipus de protagonista o un altre i al seu volum.

23 IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.
24 IMEDES-UAM (2014). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe de primera etapa 2010-2013. Madrid: Obra Social ”la Caixa”.
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2.1.1.2 Característiques de la participació comunitària intercultural
El Projecte ICI ha intervingut als territoris 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, després de tres anys de recorregut, ha demostrat el seu potencial per superar la cultura predominant, sectorial, corporativista i individualista, i crear ponts cap a una cultura del bé comú i l’interès general.
Aquest plantejament s’ha desenvolupat a través d’un treball global que ha articulat una visió
general i integral, connectant l’interès particular i el sectorial. Aquesta integració no tan sols ha
estat de temàtiques i interessos, sinó també d’actors i protagonistes, i han adquirit una importància especial els mètodes per aconseguir la participació en comú de tots ells.
El procés comunitari intercultural és dialèctic, perquè implica tres protagonistes i les transformacions que es produeixen en les relacions que estableixen entre ells, la qual cosa dóna lloc a
una síntesi superadora de la situació de partida, es passa de la fragmentació a la integració. El
Projecte ICI, i la seva metodologia participativa, ha possibilitat l’existència d’un procés compartit pels tres protagonistes.
Tot i que hi ha hagut una relació paritària entre els tres protagonistes, no hi han participat de
la mateixa manera, perquè el seu paper és diferent, les seves funcions també ho són i la seva
participació té característiques pròpies, diferents entre si (quant a disponibilitats, circumstàncies, responsabilitats, etc.).
El Projecte ICI també és un procés autoeducatiu, ja que les noves relacions establertes entre els
diferents actors, la forma de comunicar-se entre ells, de participar i treballar conjuntament han
requerit un procés d’aprenentatge individual i col·lectiu que s’ha anat construint des de la pràctica. Aquesta pràctica està generant una cultura pròpia del procés comunitari intercultural, una
nova cultura que haurà de certificar la consolidació del procés de transformació social iniciat.
És un procés transformador que s’ha d’interpretar des de dues dimensions, la substantiva, què
es fa, i la relacional, per a qui. El què es fa s’està definint per la nova forma d’abordar les qüestions relacionades amb la millora de les condicions de vida de les persones i de la convivència
a través de la participació activa, fugint de l’assistencialisme. El per a qui ha definit clarament
l’enfocament del Projecte ICI, centrat en l’enfortiment de la comunitat, dels seus tres protagonistes, però especialment de la ciutadania, de tota la ciutadania, sense exclusions. Enfocament
que també s’ha centrat en la transformació de les relacions socials entre col·lectius diferenciats
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socialment i culturalment, amb la finalitat de millorar la convivència i la cohesió social. En aquest
punt, ha estat essencial l’esforç per incorporar als espais de relació i participació els nous veïns
i ciutadans d’origen estranger, així com els seus professionals i les seves associacions.
Els factors que han dificultat engegar els processos descrits anteriorment moltes vegades han estat
relacionats amb dèficits en la participació dels tres protagonistes o d’algun d’ells. Dèficits que de
vegades poden estar relacionats amb un error d’enfocament. Per citar-ne un exemple hipotètic, el
Projecte ICI corre el risc de pervertir-se si la participació es redueix a unes quantes activitats dirigides i organitzades per tècnics, a les quals les persones assisteixen com si fossin simples clients o
usuaris. S’estaria caient, de nou, en el model assistencialista i paternalista que es pretén superar.
Per evitar aquests riscos, el Projecte ICI s’ha dotat d’una sèrie de principis, extrets de la pròpia
pràctica, que han orientat el treball realitzat en participació i li han atorgat coherència:
——Sense participació no hi ha procés, ni canvis substancials i sostenibles.
——Els ciutadans no són usuaris, clients o pacients, són persones amb drets i deures, amb capacitat per exercitar la seva ciutadania d’una forma activa i reclamar el seu paper dins de la
vida comunitària.
——No és cert que la gent no participi: 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. El Projecte ICI
ha de saber connectar amb els interessos i les expectatives de les persones i saber, també,
com canalitzar-los a través del procés comunitari intercultural.
——El procés no pot excloure ningú de la possibilitat de participar. La metodologia assegura que
qui hi vulgui participar ho pot fer, al mateix temps que qui no hi vulgui participar, naturalment, se’n pot autoexcloure; però no podrà 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’alguna cosa, d’un projecte comú, i tenir la possibilitat de contribuir-hi.
——La participació de les persones no vol dir la seva presència física en totes les activitats,
moments de trobada, reunions, etc. L’important és mantenir la relació amb les persones i
tenir-les informades de com es desenvolupa el conjunt del procés.
——La participació ha d’anar vinculada a processos que facilitin l’autonomia i l’autoorganització.
Si les persones que hi participen no senten que formen part d’una organització pròpia, sempre sentiran que depenen d’altres persones.
——Un procés participatiu fa que els seus actors assumeixin cada vegada més protagonisme, mentre que, paral·lelament, disminueix el dels qui promouen la participació.
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Principis que s’han vist reforçats per l’aplicació de les premisses descrites al final del
capítol 1 i que, sense voler ser redundants, reproduïm de forma sintètica, com a recordatori,
ja que són essencials per completar la visió de les característiques de la participació comunitària intercultural:
1r El procés comunitari no consisteix a oferir activitats, sinó a oferir ocasions concretes i reals
de participar activament.
2n La participació ha de ser general. Encara que només es participi en una part del procés, s’ha
d’interioritzar que s’està contribuint a un projecte comú de barri, poble o ciutat.
3r El procés ha de ser obert i flexible, ha d’assegurar que ningú no serà exclòs de la possibilitat
de participar-hi i que tindrà capacitat per incorporar les noves persones que s’hi apropin.
4t La participació no s’ha de convertir en un pes, qualsevol persona hi ha de poder participar
sense que això li alteri la vida.
5è El procés ha de ser sensible als factors que puguin dificultar la participació (l’idioma, claus
culturals, nivells formatius, condicionaments socioeconòmics) i posar els mitjans necessaris per superar-los.
6è El procés és independent de les persones que hi participen, no hi està vinculat.
2.1.1.3 L’equip ICI / equip comunitari
Constitueix un altre element metodològic transversal, clau durant tot el procés. El Projecte ICI
ha estat impulsat pels equips comunitaris als 17 territoris d’intervenció des del seu inici, afavorint l’establiment de les relacions amb els tres protagonistes i entre els tres protagonistes,
promocionant l’aplicació de l’enfocament i la metodologia de la intervenció comunitària intercultural. Mentre avançava el procés a través de les seves fases, ha anat aplicant els mètodes
participatius propis de la metodologia, promovent la incorporació de cada vegada més persones en el procés.
Les seves funcions principals han consistit a facilitar i dinamitzar la participació dels tres protagonistes, ajudant-los a organitzar-se i a generar espais de relació i participació real. Gràcies a
aquest treball realitzat, ha estat possible desplegar la dimensió pedagògica del procés, ja que la
ciutadania, els tècnics, els administradors han après a participar en el marc del procés comunitari intercultural. En la mesura que aquest procés pedagògic, autoeducatiu, ha fet factible l’augment del protagonisme dels diferents actors en el procés, el protagonisme de l’equip ICI s’ha
anat modificant. Ha deixat de ser un equip eminentment promotor, per anar-se convertint progressivament en un agent copromotor, coorganitzador, coresponsable i, en molts casos, en un
col·laborador més de les iniciatives impulsades per la resta d’actors. Al llarg d’aquest procés, a
l’equip ICI s’hi han anat incorporant professionals pertanyents als recursos públics i privats del
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territori, la qual cosa ha suposat que se n’hagi abandonat la denominació original a favor de la
d’equip comunitari per reflectir adequadament la seva nova naturalesa.
A aquestes funcions generals s’hi ha sumat el paper mediador de l’equip ICI, que ha intervingut
entre els tres protagonistes per incorporar-los al procés, perquè col·laborin junts, per resoldre les
seves possibles discrepàncies i conflictes, etc. No s’ha d’oblidar tampoc que el treball de l’equip
comunitari s’ha desenvolupat en barris, pobles i ciutats amb una gran diversitat social i cultural, i que ha calgut aplicar els principis de la mediació comunitària intercultural per afavorir la
comunicació, la interacció positiva i la participació en comú dels diferents col·lectius socioculturalment diferenciats. Per aquests motius, les persones integrants dels equips ICI han hagut
d’assumir i respectar un principi específic i fonamental del món de la mediació: la neutralitat o
equidistància entre totes les parts.
Els equips ICI, des del seu paper de mediadors, han mantingut entre les diferents parts la distància adequada que els permetia no posicionar-se o afavorir-ne cap en concret. El seu únic posicionament davant les parts ha estat el seu compromís amb el procés comunitari intercultural i
amb la seva finalitat: la convivència i el desenvolupament social.
Un paper exercit amb notable èxit gràcies a dos factors. Primer, en la seva tasca com a mediadors, els membres de l’equip ICI no han assumit el protagonisme en la resolució dels possibles
conflictes, la seva fortalesa ha radicat a escoltar activament les parts, realitzar una reformulació
positiva del conflicte, oferir alternatives per a la seva resolució i, sempre, actuant des de l’absència d’autoritat i poder, només com un suport extern acceptat i legitimat per les parts.
Segon, l’enfocament mediador aplicat centrat en la transformació de les relacions socials. A
diferència d’altres visions de la mediació, no s’ha posat l’èmfasi a aconseguir un acord, sinó en
la capacitat del procés mediador per enfortir l’autonomia de les persones i la capacitat per relacionar-se amb els altres, promovent el seu reconeixement i la seva revaloració dins del procés
comunitari intercultural.
2.1.1.4 La informació comunitària
La informació comunitària és un requisit imprescindible per a la participació. El procés comunitari requereix la producció sistemàtica d’un flux informatiu que permeti a tothom seguir el
desenvolupament del procés. Aquesta informació afavorirà que les persones es puguin sumar al
procés quan vulguin i segons les seves possibilitats, ja sigui col·laborant-hi o bé implicant-s’hi.
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La informació comunitària ha complert diverses funcions que han afavorit la possibilitat de participar en el procés. D’una banda, la funció de transparència i socialització dels avenços, coneixements i resultats del procés, per haver-ho fet extensible al conjunt de la població. De l’altra, la
funció de motivació, ja que la informació que han rebut les persones ha pogut connectar amb els
seus interessos, les seves inquietuds o les seves necessitats, i aquestes persones han pogut percebre que els podrien satisfer participant en el procés comunitari intercultural. I finalment, una
funció instrumental, com a targeta d’invitació, que en tot moment ha informat de les iniciatives
i els espais on les persones podien participar, la qual cosa ha facilitat que poguessin fer el pas.
En totes les accions d’informació comunitària, sigui quin sigui el mitjà utilitzat (fulls informatius, fullets, cartells, blogs, xarxes socials, etc.), s’ha aplicat el criteri o principi fonamental següent: la informació ha de ser la mateixa per als tres protagonistes, però adaptant-la al
llenguatge, a la forma i als mitjans de cada protagonista, actor o col·lectiu per assegurar que
es rep en igualtat de condicions.
Per promoure la participació en les comunitats locals ha estat necessari utilitzar els llenguatges, els codis, els símbols, les imatges, les referències, els senyals d’identitat i formes d’expressió cultural i comunicació propis de cada comunitat, de cada actor i de cada col·lectiu
sociocultural diferenciat.
En el marc del Projecte ICI, la informació comunitària s’ha produït a través de dos emissors
diferents. D’una banda, la informació pròpia del procés produïda per l’equip ICI i distribuïda a
través de diferents suports i canals: fulls informatius, fullets, blogs, informes, xarxes socials,
vídeos, cartells, etc. De l’altra, la informació produïda pels mitjans de comunicació (televisió,
ràdio, premsa, mitjans digitals) gràcies a les relacions establertes amb ells i al treball desenvolupat per donar-los a conèixer les característiques del procés i de les seves activitats. En total,
el conjunt dels 17 territoris del Projecte ICI ha tingut 627 impactes en diferents mitjans de
comunicació nacionals, regionals i locals, la qual cosa ha incidit positivament en la millora
dels discursos públics i en la imatge que els mitjans ofereixen dels territoris.25
En ambdós casos, la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, especialment el suport del seu
Departament de Comunicació, ha estat fonamental per generar suports i instruments d’informació comunitària, així com per a la gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació.

25 Ídem.
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Com s’ha indicat, els suports, instruments i canals utilitzats per socialitzar la informació comunitària han estat diferents. Per aprofundir-hi, consulteu el volum 2 d’aquesta col·lecció, centrat
en la metodologia del procés comunitari intercultural.
2.1.1.5 La mediació per a la participació
La perspectiva intercultural i la seva dimensió mediadora han estat transversals a tot el procés
comunitari, i s’han mostrat especialment útils per treballar la participació dels tres protagonistes i dels diferents grups i col·lectius que integren les comunitats locals.
La participació és clau des d’una perspectiva intercultural, ja que es basa en les relacions que es
donen en una comunitat diversa, treballant per millorar-les. Aquesta millora de les relacions socials, interculturals i interètniques implica necessàriament la participació activa dels diferents
protagonistes, actors, col·lectius, per trobar-se, comunicar-se, interactuar positivament, col·laborar, cooperar, reconèixer-se mútuament i integrar-se en projectes comuns.26
La participació ha afavorit la trobada intercultural i la creació de vincles entre els diferents col·
lectius socials i culturals; ha posat les bases per fomentar sentiments de pertinença a la comunitat i iniciar processos de convivència intercultural.
Les metodologies i tècniques de la mediació intercultural a escala comunitària han estat aplicades com a estratègia per abordar aquest aspecte, tant en els elements metodològics del procés,
com en els espais de relació que ha promogut.
S’ha prestat atenció a les dificultats comunicatives per superar les barreres idiomàtiques o d’interpretació. S’han tingut en compte les diferents visions culturals de la realitat que tenia cada
protagonista, actor o col·lectiu, amb un esforç de traducció i mediació que afavorís l’establiment
de llaços comuns i de cooperació. S’ha potenciat el que és comú, evitant aprofundir en interpretacions divergents, promovent la importància de centrar el treball en tot allò que es pogués fer
de forma conjunta. La metodologia del Projecte ICI, eminentment mediadora, ha resultat molt
útil per prevenir i resoldre els conflictes derivats de la comunicació i les diferents interpretacions de la realitat, regulats dins del procés comunitari.
La perspectiva intercultural ha estat essencial per garantir que tots els col·lectius socials i
culturals s’integressin en els diferents espais de relació (tècnics, ciutadans, institucionals),
26 Vegeu el volum 1 d’aquesta col·lecció: Convivència i cohesió social.
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així com la seva participació activa en les trobades comunitàries i les diferents activitats promogudes pel Projecte ICI. A més, s’ha treballat perquè els diferents col·lectius es revaloressin dins dels diferents espais de relació, especialment els més desfavorits, i adquirissin protagonisme a través de la generació de condicions adequades. Per fer-ho, ha tingut un paper
molt important la capacitació dels diferents actors i col·lectius, i la disposició per facilitar-los
els recursos necessaris.
La conjunció de les actuacions anteriors ha promogut i ha tingut com a conseqüència el reconeixement de les diferents parts implicades en el procés comunitari, la qual cosa ha propiciat la
revaloració del seu protagonisme dins del procés. Revaloració que també ha implicat una anivellació de recursos a escala comunitària, vetllant perquè cap col·lectiu, associació o organització
social, especialment si es tractava d’organitzacions de migrants, minories ètniques o col·lectius
socials desfavorits, quedés al marge dels espais tècnics de relació i perquè es pogués beneficiar
dels recursos compartits en aquests espais.27
En el marc del treball realitzat pel Projecte ICI per enfortir el teixit associatiu local, s’ha promogut activament la participació del conjunt de la ciutadania, però especialment de les persones
migrants i pertanyents a minories ètniques, en les associacions, organitzacions i xarxes de la
comunitat: associacions de veïns, plataformes ciutadanes, AMPA, associacions esportives, associacions d’oci i temps lliure, ONG, les comissions de festes, etc.
S’ha facilitat a la població migrant i pertanyent a minories ètniques l’accés en igualtat als serveis públics d’educació, salut, serveis socials, ocupació, esports, etc., orientant, juntament amb
professionals i administradors, canvis normatius i institucionals que possibilitessin l’adaptació dels recursos tècnics a la diversitat social i cultural i l’adequació de les institucions a aquesta
diversitat. Canvis que s’estan començant a produir en la segona etapa del Projecte ICI, a mesura
que es van consolidant els espais tècnics de relació i es van desenvolupant algunes propostes en
aquest sentit recollides a les programacions comunitàries.28 La creació dels espais de relació institucional, també en la segona etapa, segurament contribueixi a promoure canvis institucionals.
L’existència d’espais de participació, relació, trobada, diàleg i acord entre els tres protagonistes ha facilitat anar cimentant una cultura cívica i institucional de pau, ja que no deixen de ser
27 Per a les categories de reconeixement i revaloració en mediació, procedents del model transformador de Bush i Folger, podeu consultar:
GIMÉNEZ, C. (2001). «Modelos de mediación y su aplicación en mediación intercultural». Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas, núm. 10.
28 Podreu veure un exemple d’adequació de recursos públics, amb l’experiència de l’Skate Park a San Bartolomé (Lanzarote), a l’epígraf
2.2.2.2 Accions preventives de dinamització d’espais públics.
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espais i mecanismes de mediació en si mateixos i, per tant, de regulació de conflictes. D’aquesta manera, el procés ha contribuït a generar espais de participació en comú on els tres protagonistes, sense exclusions, s’han sentit còmodes i reconeguts.
Alguns resultats d’aquest plantejament comunitari i mediador29

La sinergia produïda entre les estratègies i els elements metodològics descrits anteriorment,
una vegada aplicats a les realitats concretes de cada territori, ha tingut alguns impactes significatius en les comunitats locals:
—— S’ha produït un increment de la participació en associacions de 2,7 punts pel que fa al moment d’inici del Projecte ICI
l’any 2010.
—— La interacció positiva i la participació en comú entre associacions, grups i col·lectius socioculturalment diferenciats ha millorat
la imatge que els veïns i veïnes tenien dels seus barris, pobles o ciutats, la qual cosa ha produït una millora del sentiment de
pertinença de 4,5 punts percentuals.
—— La percepció sobre el grau de compliment de les normes socials ha millorat en 5,2 punts entre els veïns i veïnes dels territoris
d’intervenció.

2.1.2 Elements de procés i participació
A continuació es descriuen els elements vinculats a diferents moments del procés comunitari
intercultural i la seva relació amb la participació en comú dels tres protagonistes. Es començarà
amb els espais de trobada i relació dels tres protagonistes, especialment les trobades comunitàries, per continuar amb el coneixement compartit i altres productes comuns.
2.1.2.1 Els espais de trobada, relació i organització dels tres protagonistes
Són elements metodològics fonamentals per garantir la continuïtat del procés i la seva sostenibilitat. Són de dos tipus: espais de relació propis de cada protagonista, com a noves formes d’organització sorgides del procés comunitari intercultural, i trobades comunitàries, com a moments
que han facilitat la trobada dels tres protagonistes.
Espais de relació

Durant els tres anys de recorregut del Projecte ICI s’han creat als diversos territoris espais de
relació institucionals (ERI), espais tècnics de relació (ETR) i espais de relació i participació ciutadana. Els primers, els ERI, han servit per coordinar la implicació de les diferents administracions en el procés. Els ETR han possibilitat la relació i coordinació dels recursos tecnicoprofessionals, públics i privats, per col·laborar en la posada en marxa d’accions comunes i amb
29 Dades extretes de l’Enquesta 2012 sobre convivència social intercultural en territoris d’alta diversitat. Consulteu-les a: GIMÉNEZ, C.;
LOBERA, J. (2014). Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad, enquesta 2012. Barcelona: Obra Social ”la Caixa”.
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perspectiva integral i global. Els espais de relació i participació de la ciutadania han possibilitat
la confluència d’organitzacions socials i persones a títol individual per col·laborar en l’impuls
i la coordinació d’iniciatives, accions i programes comuns.
Aquí no hi aprofundirem, ja que se n’ha parlat en el volum 2 d’aquesta col·lecció. No obstant això, sí
que dedicarem un espai a la participació en els espais de relació ciutadana cap al final d’aquest capítol.30

Trobades comunitàries

Les trobades comunitàries són aquells moments en què els tres protagonistes s’han trobat per
compartir iniciatives comunes, com els resultats de la monografia, el diagnòstic, la programació o altres iniciatives o projectes que estiguin treballant entre tots tres de forma col·laborativa. Són els moments en què es podria afirmar que han confluït els tres espais de relació indicats anteriorment (ERI, ETR i l’espai de relació ciutadana).
En les trobades comunitàries, la metodologia ha estat fonamental per garantir la participació
de tothom en igualtat de condicions, fugint de visions jeràrquiques i antidemocràtiques, on
l’única cosa que diferencia cada protagonista és el paper que exerceix dins de la comunitat local.
30 A l’epígraf 2.2.2.3 L’espai de relació ciutadana.
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Constitueixen moments altament simbòlics que han suposat un treball previ entre els tres
protagonistes i un esforç d’informació i socialització de resultats, productes, decisions, etc.,
considerable. També tenen un component important de fites del procés, ja que mostren els
avenços realitzats davant el conjunt de la comunitat local, evidenciant les diferents fases per
les quals s’està passant (diagnòstic, programació, avaluació) o socialitzant noves iniciatives
d’importància per al territori.
Un dels simbolismes més potents de les trobades comunitàries resideix en el seu potencial per
convocar la diversitat del territori. En un projecte que té com a finalitat la convivència i la cohesió
social, és crucial visualitzar avenços en aquest sentit. Per aquest motiu, s’ha intentat garantir
la participació de persones pertanyents a diverses nacionalitats i a població gitana en les trobades. La implicació de persones i organitzacions pertanyents als diferents col·lectius socioculturalment diferenciats en el disseny i la preparació de les trobades ha estat bàsic. Per exemple,
en les diferents trobades comunitàries celebrades durant el tercer any pel conjunt de territoris,
hi van participar un total de 608 persones pertanyents a nacionalitats diferents a l’espanyola.31
En el disseny de les trobades s’ha prestat atenció a les dificultats comunicatives que hi pogués
haver, per posar els mitjans que fessin possible superar-les (traductors, fullets, la informació
per repartir, etc.). També s’ha tingut en compte en el disseny l’elecció d’horaris i dates que facilitessin la participació de la màxima diversitat possible, o si era necessari disposar de recursos
addicionals, com serveis de guarderia i ludoteques. En la part lúdica de les trobades també ha
estat fonamental integrar la diversitat a través de l’elecció dels àpats o dels artistes i dinamitzadors de les activitats culturals, musicals, etc.
Les trobades comunitàries han exercit d’indicadors de com avança el procés als territoris. La
majoria de les trobades comunitàries han comptat amb un alt nivell de participació en general i
dels tres protagonistes en particular. Només el tercer any, es van celebrar 29 trobades comunitàries. En la majoria de territoris es van arribar a celebrar dues trobades aquest any.
Com a aparadors dels avenços del procés comunitari intercultural, les trobades han complert
múltiples funcions:
——Fer balanç del que ha passat durant l’any.
——Donar a conèixer les iniciatives en comú impulsades des dels diferents espais del procés i
pels tres protagonistes.
31 IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.
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——Presentar les monografies comunitàries, presentar el diagnòstic o treballar participativament per elaborar-lo.
——Presentar les propostes recollides a la programació comunitària o, fins i tot, treballar de forma
participativa els continguts de la programació.
En nombroses ocasions, en el marc de les trobades, s’han celebrat activitats d’animació sociocultural, com a San Bartolomé (Lanzarote), o s’han presentat vídeos elaborats dins del
Projecte ICI, com en el cas del Raval (Barcelona) o Las Norias de Daza (El Ejido). Un recurs recurrent és tancar les trobades amb unes clownclusions a càrrec de pallassos, com a forma de dinamització lúdica que en molts casos precedeix la celebració d’aperitius o àpats interculturals. Jerez,
La Coma (Paterna), Las Margaritas (Getafe), entre d’altres, han utilitzat aquest recurs. Fins i
tot s’han arribat a radiar en directe les trobades comunitàries, com va passar amb la II Trobada del Clot (Barcelona).
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De vegades, s’organitzen activitats lúdiques prèvies a la celebració de la trobada comunitària
com a reclam i com a forma de fer visible el procés comunitari intercultural. Per exemple, a
Las Margaritas, els dies previs a la celebració de la seva IV Trobada Comunitària, es van organitzar activitats lúdiques en col·legis, al centre de barri i a l’avinguda principal del barri. Activitats com ara exhibicions d’art oriental, ball modern, breakdance, tennis de taula, beisbol, escacs,
equavòlei, jocs tradicionals, etc.
Com es pot constatar, els formats de les trobades comunitàries són molt variats, depenent de la
creativitat local, dels moments en què es trobi el procés, de les temàtiques que cal abordar, etc.
II Trobada Comunitària del Clot

A continuació reproduïm la narració que va fer l’equip ICI sobre la trobada:32
Ciutadania, professionals i administració, junts en un programa de ràdio, amb públic,
per parlar del present i el futur del barri

32 Font: notícies de l’entorn col·laboratiu del Projecte ICI, elaborades pels equips d’intervenció.
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El Clot va celebrar el 28 de juny la II Trobada Comunitària per compartir i posar en valor els
resultats del diagnòstic i la programació comunitària intercultural juntament amb les actuacions que s’estan impulsant des del procés al barri. La trobada es va fer en un format radiofònic i la va conduir l’equip del programa de ràdio jove 2 quarts de Clot. A part del públic present
a l’Ateneu del Clot, el programa es va emetre per streaming al web de Ràdio Ateneu del Clot.

El programa va començar amb la presentació dels resultats de la programació comunitària
intercultural i es va parlar sobre el procés d’elaboració i les tres línies estratègiques principals: convivència ciutadana, participació i acció social. Per explicar-ho es va comptar amb la
presència de la tècnica de barri i l’equip ICI.
Després d’obrir un torn de micro per recollir les aportacions del públic, es va projectar un
vídeo sobre el procés de creació del programa de ràdio jove 2 quarts de Clot i l’equip del programa va fer una valoració del camí recorregut des de principi de curs, amb la presència del
president de l’Ateneu del Clot i del director de Ràdio Ateneu del Clot, i va posar contra les
cordes els joves amb molt de sentit de l’humor.
Cap al final del programa es va organitzar una taula d’experiències comunitàries, on van participar representants dels projectes «A l’estiu mou-te pel Clot», «Bruixes de barri» i «Àpats salu-
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dables interculturals», que va reivindicar el valor del treball comunitari. En aquesta mateixa
línia, es va mostrar la taula institucional que va intervenir a continuació, formada per: Mercè
Oller (consellera de barri del Clot-Camp de l’Arpa), Sira Vilardell (responsable d’Acció Comunitària i Interculturalitat de la Fundació Surt) i Mireia Petitpierre (referent de l’àrea d’Integració Social de l’Obra Social ”la Caixa”).
Per tancar el programa especial de 2 quarts de Clot, amb més de dues hores de ràdio, es va
comptar amb l’actuació del grup del barri The Bombins, que van fer passar una bona estona
als i les presents amb la seva cançó més popular, Ritme clotenc.
2.1.2.2 Les relacions col·laboratives: el coneixement compartit i altres productes comuns
Les relacions col·laboratives, com a element transversal, s’han establert per impulsar accions
conjuntes entre els tres protagonistes. Des de l’enfocament del Projecte ICI, s’ha treballat perquè la col·laboració sigui una constant a través d’iniciatives, activitats i projectes que impliquin
la ciutadania, els professionals i les administracions.
Tot aquest treball no s’ha produït en contextos neutres o en situacions senzilles, sinó en contextos complexos, amb dinàmiques pròpies, de vegades molt arrelades, i poc proclius a relacionar-se
o col·laborar amb altres actors. Les relacions col·laboratives han permès anar vencent a poc a
poc aquestes dinàmiques, i han afavorit el trànsit a situacions de cooperació i confiança mútua.
Les relacions col·laboratives s’han provocat pel desenvolupament d’elements metodològics
com el coneixement compartit, el diagnòstic o la programació comunitària, i des de les activitats i iniciatives impulsades des de les línies específiques del Projecte ICI: salut, educació i
relacions ciutadanes.
Coneixement compartit

En els processos comunitaris interculturals adquireix una importància crucial la construcció
participativa d’un coneixement compartit de la realitat i d’un diagnòstic que permeti identificar les prioritats comunes i generals. Aquest fet possibilitarà dissenyar conjuntament una programació d’actuacions per a la millora de la convivència i la cohesió social.
El punt de partida als territoris ha estat la inexistència o debilitat d’aspectes comuns, la fragmentació sectorial i la dispersió de discursos, intervencions i recursos. Aquesta era la situació
predominant. En aquest context, ha sorgit, com un element innovador de la convivència, la

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Participació. Capítol

2

66

construcció d’un coneixement compartit que ha possibilitat articular un relat comú, legitimador i cohesionador del procés d’intervenció comunitària intercultural. Encara que s’ha treballat
des del començament del Projecte ICI posant l’èmfasi en el que és comú, ha estat fonamental el
procés d’investigació participativa per a la construcció d’un relat de la comunitat local que sigui
compartit pels tres protagonistes i per tots els col·lectius i actors. Durant tot aquest procés, ha
estat essencial integrar totes les visions existents en la comunitat local i l’articulació d’un discurs en què se sentissin reconeguts tots els col·lectius i actors. D’aquesta manera s’ha contribuït
a posar els fonaments sobre els quals es poden millorar les relacions i la convivència.
La dispersió i disparitat en el coneixement de la realitat per part de cadascun dels actors i col·lectius ocasionava també diagnòstics i hipòtesis d’intervenció per canviar la realitat dispars. Aquesta
situació dificultava que sorgissin projectes comuns i horitzons col·lectius, la qual cosa va fer necessari iniciar un procés d’adquisició d’una visió compartida que facilités relacions col·laboratives.
Sense haver produït coneixement compartit, el procés comunitari intercultural s’hauria
pogut extingir, ja que haurien faltat aquells elements que realment permeten elaborar conjuntament propostes de millora i canvi. Propostes materialitzades posteriorment en la programació comunitària.
Aconseguir un coneixement compartit requeria una investigació participativa prèvia. Aquesta
investigació ha permès construir relacions diferents entre els protagonistes de la comunitat, relacions de confiança, que després han confluït en accions conjuntes. D’aquesta manera, la investigació participativa ha constituït un element dinamitzador de les relacions entre actors, col·lectius i
protagonistes, i de transformació de les relacions socials que es produïen en les comunitats locals.
La investigació participativa ha partit del coneixement que els interessats tenien de les situacions
que calia transformar en les seves comunitats locals. El mètode, molt basat en La audición,33 més
que preguntar, ha escoltat les persones, partint de la idea que l’opinió i la participació d’aquestes persones són fonamentals per a qualsevol acció de canvi i transformació social. D’aquesta manera, s’han sentit part i reconegudes en el resultat d’aquest coneixement participatiu: la
monografia i el diagnòstic comunitari. Aquest fet ha estat clau per motivar l’acció col·lectiva.
En el procés de construcció participativa del coneixement, també s’ha considerat imprescindible incorporar les dades objectives que hi havia de la realitat (estadístiques, estudis, etc.). Del
33 MARCHIONI, M. (1992). La audición. Un método de investigación participativa y comunitaria. Ed. Benchomo.
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conjunt de totes aquestes aportacions qualitatives i dades quantitatives naixeria una millor
comprensió i un millor coneixement de la realitat, materialitzat en la monografia comunitària.
La capacitat integradora del procés de coneixement compartit i la seva potencialitat per relacionar de forma col·laborativa els tres protagonistes queden paleses en les següents dades de participació en el conjunt dels territoris del Projecte ICI:34
——Hi van participar el 100% dels ajuntaments.
——Quant a la participació de recursos tecnicoprofessionals, van participar en el 100% dels territoris tècnics municipals; professionals pertanyents a centres d’ensenyament, en el 68,8%
dels territoris; professionals dels centres de salut, en el 87%, i professionals pertanyents a
entitats prestadores de serveis socials, en el 93,8%.
——Respecte de les organitzacions ciutadanes, les associacions (veïnals, AMPA, d’altres) van participar en el 87,5% de les investigacions; les associacions d’immigrants i de minories ètniques ho van fer en el 68,8%, i ciutadans a títol individual, en el 56,3%.
——Finalment, el nombre total de persones que han participat en l’elaboració de les monografies
dels territoris ha estat de 7.642, pertanyents a diferents nacionalitats i grups ètnics.

La socialització dels resultats de la monografia i la posterior participació col·lectiva en l’elaboració del diagnòstic comunitari han fet possible enfortir les relacions establertes, així com
oferir nous espais per a les relacions col·laboratives entre els tres protagonistes.
Algunes experiències de socialització del coneixement

Al Clot es va organitzar una jornada en què, a través de diverses activitats, es va presentar
la monografia comunitària i es van fer propostes d’acció. Molt simbòlic va ser el tancament
de l’activitat, en què tots els participants van construir un puzle gegant on es podia llegir
«La veu del Clot».
En la I Trobada Comunitària de Las Norias, es va presentar la monografia comunitària. La
trobada es va articular al voltant de tres moments clau, que de forma escenificada van fer
visible la construcció del procés. Primer, la presentació dels participants dels espais de relació existents abans de l’inici del Projecte ICI. Després, es van donar a conèixer els espais
ad hoc nascuts del desenvolupament del Projecte ICI. Per concloure amb una presentació
de la monografia i de l’itinerari per arribar a la programació comunitària.

34 IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.
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A Logronyo, després de la presentació de la monografia en el marc d’una trobada comunitària, es va recórrer a una estratègia de socialització a través dels mitjans de comunicació
locals. En les aparicions als mitjans es va reflectir la confluència entre els tres protagonistes
per potenciar el missatge de procés compartit del Projecte ICI. Acompanyant aquesta estratègia, es podia descarregar la monografia des d’un blog per facilitar l’accés de qualsevol persona als seus continguts.
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Altres territoris, com Carrús (Elx), Las Margaritas i Tortosa, també van socialitzar, amb diferents formats i activitats, la monografia comunitària.
El procés de coneixement compartit no tan sols ha obtingut com a resultat una monografia i un
diagnòstic, sinó que també ha possibilitat un altre tipus de relacions col·laboratives centrades
en l’elaboració de productes d’utilitat comunitària, com ara guies i mapes de recursos.
Elaboració participativa del diagnòstic comunitari

A continuació reflectim dues experiències d’elaboració participativa del diagnòstic comunitari, una amb els tres protagonistes treballant junts, a Pueblo Nuevo; l’altra, treballada amb
joves, a Las Norias de Daza.
A Pueblo Nuevo, Madrid, en el marc de les II Jornades Comunitàries, on es va presentar la monografia comunitària, es va aprofitar per fer un diagnòstic conjunt entre professionals que treballen al
districte, administracions i ciutadania, a més d’elaborar una primera bateria de propostes d’actuació.
El diagnòstic, treballat durant les jornades, va reflectir les diferents necessitats que es van
anar detectant durant els mesos de la investigació participativa i va posar les bases per al treball conjunt d’elaboració de la programació comunitària.
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A Las Norias es van celebrar tertúlies amb joves per avançar cap al diagnòstic i la programació comunitària. Les tertúlies es van fer amb alumnes i professors de l’Institut d’Educació
Secundària de Las Norias i es van centrar en un tema d’especial interès per al col·lectiu juvenil: esport, cultura i oci.
L’equip ICI de Las Norias va introduir els continguts de la monografia a través de dinàmiques
participatives i petites teatralitzacions, per donar pas posteriorment al treball en grups dels
joves, d’on van sortir diferents problemàtiques que es considerava important abordar: l’ús dels
espais; el foment de la comunicació entre joves-administracions-adults; aprofitar millor els recursos existents, com les pistes de les escoles; readaptar la biblioteca amb Wi-Fi; etc.
La programació comunitària i altres productes comuns

Una de les fites més destacades del procés comunitari intercultural, conseqüència directa del
coneixement compartit, ha estat el disseny col·lectiu, entre els tres protagonistes, de programacions comunitàries en 16 territoris d’intervenció.
La programació ha consistit en l’elaboració d’una proposta (hipòtesi d’intervenció) per millorar
la realitat existent i l’estat de la convivència, que, al mateix temps, ha inclòs el quadre complet
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d’activitats, iniciatives, programes, recursos tècnics i comunitaris, serveis, etc., per desenvolupar i desplegar en l’àmbit comunitari.
Aquesta hipòtesi d’intervenció, a partir dels recursos existents, pertanyents a cada protagonista
i actor, i de les prioritats comunitàries establertes en el diagnòstic, ha possibilitat aprofundir i
reforçar les relacions col·laboratives que s’estaven teixint des de l’inici del Projecte ICI. D’aquesta manera, s’ha produït un salt qualitatiu, ja que s’ha dotat la comunitat d’un horitzó de treball
col·lectiu i s’han engegat projectes i serveis que impliquen múltiples actors i col·lectius.
Elaboració participativa de la programació comunitària

A continuació recollim la narració, feta per l’equip ICI, sobre el procés participatiu
realitzat a Salt per a l’elaboració de la programació comunitària:35
Segona trobada comunitària sobre infància i famílies de Salt
Fruit de la I Trobada Comunitària celebrada el 19 d’abril, en què es va socialitzar la informació recollida al Quadern de la Plaça, diferents tècnics, associacions i veïns han treballat durant
aquests últims mesos en un diagnòstic que ha permès una programació comunitària sobre
infància, joves i famílies en medi obert.
En aquest sentit, el dissabte 15 de juny, una vintena de persones van assistir a la segona sessió de treball a la sala polivalent del Mercat de Salt amb la finalitat de consensuar i
prioritzar aquelles accions que poguessin donar resposta a les principals idees força: accions educatives complementàries a l’escola, convivència i cohesió social i necessitats bàsiques abordades comunitàriament.
En aquest espai de treball es van plantejar unes primeres línies que permetran construir una
agenda comuna que impacti en les principals necessitats sobre les quals s’ha treballat; així,
la col·laboració entre centres de culte i projectes educatius, la participació de les AMPA en
els projectes socioeducatius per promoure la incorporació de les famílies de forma activa en
aquests projectes, la importància de potenciar accions adreçades a nens i adolescents, així
com establir línies de treball que permetin dignificar l’espai públic potenciant el sentiment
de pertinença, van ser a grans trets punts per tenir presents en l’agenda comuna i en la programació comunitària que s’acabaria d’elaborar després de la trobada.
35 Font: notícies de l’entorn col·laboratiu del Projecte ICI, elaborades pels equips d’intervenció.
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Les programacions s’han articulat al voltant de dos grans àmbits: el de l’organització, que està
permetent organitzar el que ja existeix, i el del desenvolupament, centrat a promoure projectes
nous que possibilitin abordar millor les temàtiques prioritàries definides per les comunitats locals.
Els projectes nous, innovadors, han requerit l’aportació integrada de les diferents administracions públiques i privades, del conjunt dels recursos tècnics i una participació de la ciutadania
més directa i compromesa.
Les relacions col·laboratives també s’han abordat des de les línies específiques del Projecte ICI,
la salut, l’educació i les relacions ciutadanes, a través d’activitats i iniciatives impulsades des
d’aquestes línies. Algunes d’aquestes activitats van ser les escoles obertes d’estiu, accions d’aprenentatge i servei, els agents promotors de salut, etc.

Una acció d’aprenentatge i servei

A través d’una acció d’aprenentatge i servei amb joves de Leganés, orientada a promoure el voluntariat i el coneixement del món de la discapacitat, es van articular relacions col·laboratives entre diversos actors i protagonistes. Aquesta és la notícia que
es va fer pública des del Projecte ICI:36
36 Ídem.
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Joves de Leganés s’apropen al món de la discapacitat i el voluntariat
Els dies 13, 14 i 15 de febrer es va dur a terme la primera fase d’una experiència d’aprenentatge i servei impulsada de forma conjunta per la Regidoria d’Afers Socials, a través de
les àrees de Discapacitat i Voluntariat, i el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra Social ”la Caixa”, i que va consistir en un curs de 12 hores en què 23 joves van
conèixer de primera mà les característiques de les persones amb discapacitat. L’activitat ha
estat impartida pel Grup AMÁS amb el suport de l’Escola de Voluntariat de la Comunitat
de Madrid i amb la col·laboració d’altres entitats de Leganés que treballen la discapacitat i
amb infància, joventut i famílies.
Els joves que han participat en aquesta experiència tenen edats compreses entre els 16 i
els 25 anys. Es tracta de vuit noies i quinze nois de Leganés de diferents orígens (Espanya,
Romania, Equador, Colòmbia, Ucraïna, el Marroc i Guinea Equatorial) que, durant tres dies,
han aprofundit en el món de les persones amb discapacitat, analitzant com viuen el seu oci
i descobrint que aquest no és tan diferent del de la resta de la població. També han pogut
conèixer com és la quotidianitat de les persones amb discapacitat a la ciutat, reflexionant
sobre els estereotips existents, els prejudicis de l’imaginari col·lectiu i les dificultats que troben en els diferents espais urbans.
Paral·lelament, han treballat les estratègies de normalització i la prestació de suports per evitar caure en conductes de sobreprotecció, així com els rols i perfils del voluntariat que treballa amb persones discapacitades. Finalment, han abordat els criteris que s’han de tenir en
compte a l’hora d’elaborar un projecte d’intervenció d’oci inclusiu, intentant posar el focus
d’atenció en la persona i no en la discapacitat que presenta.
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El regidor d’Afers Socials, Ángel Juárez, va manifestar en la presentació d’aquest programa que «amb aquesta iniciativa volem que els joves voluntaris, a més de conèixer les característiques i necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial i trastorn del desenvolupament, rebin formació, elaborin i duguin a terme al municipi activitats
d’oci inclusiu i d’animació esportiva amb aquest tipus de persones». Juárez va afegir que
«el nostre objectiu principal és promoure en la joventut coneixements i habilitats que els
puguin ser útils en un futur, així com generar-los un sentit de pertinença als seus barris a
través de la prestació d’un servei a la comunitat. Es tracta, en definitiva, d’aprendre fent
coses amb la gent i per a la gent».
En les properes dues setmanes, els joves participants assistiran en petits grups a centres
que atenen persones amb discapacitats per entrar-hi en contacte i conèixer-ne de primera mà les inquietuds, necessitats i motivacions, de manera que puguin aprendre a plantejar activitats d’oci inclusiu. Amb tot això, al final del programa dissenyaran i organitzaran
una activitat familiar oberta a tota la comunitat que es durà a terme a principis de març
en col·laboració amb les àrees de Discapacitat i Voluntariat de la Regidoria d’Afers Socials
i altres entitats que treballen en aquest àmbit a Leganés.
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Els resultats de les relacions col·laboratives entre els tres protagonistes

A continuació destaquem alguns dels principals resultats obtinguts per les relacions col·laboratives establertes entre els tres protagonistes en tots els àmbits descrits anteriorment:
——Es van elaborar 16 monografies comunitàries com a producte col·lectiu amb implicació
dels tres protagonistes.
——Es van elaborar 16 documents compartits amb les administracions locals que han servit de
base per al desenvolupament de la programació comunitària intercultural de la segona etapa.
——Es va aconseguir la participació activa en l’execució i el desenvolupament del Projecte ICI
de més de 40 centres escolars, 21 centres de salut d’atenció primària i serveis de salut pertanyents a les administracions municipals, i 76 recursos ciutadans.
——Es va promoure la generació de sinergies i coordinacions entre més de 642 recursos tècnics i ciutadans, per a l’impuls d’un gran nombre d’accions compartides des de les quals
s’ha respost a demandes locals, la qual cosa ha propiciat una intervenció social més eficaç,
eficient i sostenible.
——A més de les 864 activitats regulars que s’han desenvolupat, s’han dissenyat i desenvolupat
de manera especial 27 activitats extraordinàries (accions globals ciutadanes, escoles obertes d’estiu, etc.).

22
.

Les relacions ciutadanes
i el procés comunitari intercultural
Tres motius fonamentals van impulsar el disseny d’una línia específica de treball en relacions
ciutadanes dins del Projecte ICI: donar a conèixer el procés comunitari intercultural i implicar-hi
la ciutadania; enfortir el teixit social de la comunitat local, i, sobretot, tractant-se d’un projecte
que té com a finalitat la convivència i la cohesió social, transformar les relacions socials a través
de la comunicació, la interacció i la col·laboració.
Al començament del Projecte ICI es va definir clarament un marc de treball comú per als 17
territoris d’intervenció. Partint d’aquest marc i a mesura que avançava el procés, es van anar
establint una sèrie d’estratègies que passaven per la realització d’accions amb una enorme
càrrega simbòlica que impliquessin activament la ciutadania. Dins d’aquest tipus d’accions,
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destacava l’acció global ciutadana, pel fet de tractar-se d’una acció comuna als 17 territoris,
encara que adaptada a cada realitat concreta.

2.2.1 Definició de l’àmbit de les relacions
ciutadanes
L’àmbit de les relacions ciutadanes, en el marc del Projecte ICI, s’ha entès com aquelles relacions interpersonals o intergrupals de més o menys intensitat, proximitat i quotidianitat que
s’estableixen entre els subjectes presents al territori (veïns residents, comerciants, professionals i treballadors, etc.) i en el context dels espais locals, ja siguin públics (carrers, parcs, col·legis i centres de salut públics) o no (comerços, espais d’oci, associacions privades, penyes esportives, entitats culturals, xarxes socials, etc.), i en les quals es produeixen els contactes i nexes
entre persones amb bagatges socials i culturals diferenciats.
El treball social, comunitari, mediador i intercultural sobre aquest marc de relacions ha estat
clau per impulsar la cohesió social, la convivència intercultural i la ciutadania local.
Des d’aquesta perspectiva, es buscava expandir i enfortir el civisme, la ciutadania activa i
incloent i els espais de trobades formals i informals. Es concebia qualsevol associació o grup,
inclosos els informals, com a recursos comunitaris que el procés havia de tendir a reforçar, tant
en les seves capacitats com en la seva autonomia. Però també s’havia de tendir a la creació de
nous grups autònoms i associacions. Sense perdre de vista que tot aquest procés havia de facilitar les relacions, la trobada i la col·laboració dels diferents grups i associacions en projectes
comuns i comunitaris. El procés tampoc no havia de descuidar la participació de persones a títol
individual, i això implicava preveure els mecanismes per fer-ho.
Partint d’aquest plantejament bàsic, es van traçar una sèrie d’objectius específics:
1. Afavorir les relacions entre persones, grups i col·lectius socioculturalment diferenciats, per aconseguir el reconeixement ple i mutu de tothom com a veïns i veïnes, i crear espais de trobada que
facilitessin accions d’interès col·lectiu i com a espais d’igualtat, respecte i interacció positiva.
2. Crear ponts entre associacions cíviques i institucions públiques i privades per desenvolupar
iniciatives sorgides des de la ciutadania i per a la ciutadania, que contribuïssin al desenvolupament de la participació en la vida comunitària i afavorissin la convivència local.
3. Facilitar canals de comunicació adequats a la diversitat social i cultural present als territoris
d’actuació, que contribuïssin a promoure la participació social en comú.
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Per implementar correctament els objectius, es van establir unes premisses que s’havien de tenir
en compte a l’hora de desenvolupar accions en l’àmbit de les relacions ciutadanes:
——Considerar les organitzacions formals i informals de la ciutadania i les persones a títol individual com a elements actius del procés.
——Identificar quins factors influïen en la participació, si hi havia delegació passiva o si s’estaven produint fenòmens d’inclusió d’unes persones i d’exclusió d’altres per qüestions d’origen, edat, sexe, religió, entre altres motius. Aquesta identificació era necessària en el marc
d’un procés que no excloïa ningú per cap motiu.
——Identificar quines situacions s’estaven produint al territori (coexistència, convivència, hostilitat), per facilitar espais de relació, col·laboració i convivència, i contribuir a reduir o eliminar situacions d’hostilitat.
——Detectar la qualitat de les relacions socials al territori, és a dir, quines fórmules i experiències d’intercanvi, reciprocitat, etc., s’estaven produint.
——Promoure la reformulació de les relacions socials fomentant la competència de la ciutadania
per gestionar la diversitat sociocultural (ètnica, lingüística, religiosa) en positiu, és a dir, de
forma pacífica, preventiva i participativa.
——Assegurar la coherència amb la intervenció comunitària intercultural.
——Entendre el treball comunitari intercultural com a facilitador de l’organització de la ciutadania.
Tenint presents tant els objectius com les premisses a l’hora de dissenyar les actuacions, es van
identificar les següents temàtiques potencials d’actuació i influència:
——Racisme i xenofòbia.
——Seguretat ciutadana.
——Conflictes per l’ús d’espais públics.
——Absència de relacions interculturals.
——Falta de solidaritat veïnal i compromís social.
——Situacions de predomini de coexistència davant de situacions de convivència.
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2.2.2 Plantejament de les estratègies
d’intervenció
Des d’un primer moment, es va establir un full de ruta que permetia començar a treballar la
línia específica de relacions ciutadanes als territoris d’intervenció; a més, possibilitava un reconeixement del camp social d’actuació, element clau per a la definició de les posteriors estratègies d’intervenció.
Aquest full de ruta començava amb una exploració i un coneixement del territori en general, i amb una observació, en particular, de les relacions interpersonals i grupals que es produïen, amb un èmfasi especial en les que es donaven entre les persones pertanyents a grups
etnoculturals diferenciats.
Aquest treball d’exploració i observació va possibilitar elaborar mapes de la diversitat de cada
territori, alhora que una recollida i recopilació de dades, estudis i materials que podien servir
per fer-se una primera idea de les relacions de la ciutadania al territori.
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Una vegada recaptada tota aquesta informació, era imprescindible establir una valoració de les
relacions que es produïen entre veïns i veïnes, especialment si es veien afectades per la pertinença a diferents col·lectius nacionals o ètnics. Aquesta valoració també havia d’incloure quins usos
es feien dels espais públics (carrers, places, parcs, pistes esportives, etc.) i si es produïen conflictes per accedir-hi i gaudir-ne. La valoració del conjunt s’havia de fer sota l’òptica de les situacions predominants, si eren de convivència, coexistència o hostilitat.
Acompanyant el treball d’anàlisi i valoració de les situacions socials del territori, es va aprofundir
també en el coneixement del teixit associatiu. S’havia d’analitzar quins tipus d’associacions integraven les comunitats locals, si eren febles, si estaven molt fragmentades entre si, si el seu treball
era de caràcter sectorial o si, per contra, eren fortes, col·laboraven entre elles i tenien una visió
global del territori. Entre aquestes variables màximes, oscil·laven les valoracions reals realitzades.
En l’anàlisi del teixit social es va incloure un «monitoratge ètnic» que va possibilitar conèixer la
representativitat que la diversitat cultural tenia dins dels diferents espais participatius existents,
associacions, grups no formals o òrgans institucionals de participació ciutadana (consells ciutadans, etc.). Dins d’aquesta anàlisi, era fonamental estudiar com s’estaven organitzant els col·lectius de persones estrangeres o pertanyents a minories ètniques (gitana o merchera), si disposaven d’associacions pròpies, si s’articulaven al voltant de confessions religioses, si es constituïen
en grups no formals per ajuntar-se entorn d’activitats culturals o esportives del país d’origen,
etc. Aquesta anàlisi havia de concloure valorant quins tipus de relacions es produïen entre aquestes associacions i grups amb la resta del teixit social del territori.
Una vegada realitzat tot aquest treball, que possibilitava «partir del que existia», s’havien d’iniciar les accions necessàries per generar espais de trobada i convivència de la ciutadania, l’enfortiment del teixit social i l’articulació de projectes comuns.
Atesa la complexitat d’obtenir un coneixement profund de les comunitats locals, en nombroses ocasions es van iniciar les actuacions abans d’acabar els estudis i anàlisis descrits anteriorment. La pròpia experiència d’articular relacions col·laboratives entre els diferents grups, associacions i persones per a la realització d’accions comunes augmentaria el coneixement sobre les
dinàmiques socials dels territoris.
Un dels plantejaments inicials per definir el tipus d’actuacions que s’havien d’emprendre va consistir a indicar el camí que calia seguir: s’havia de transitar de la multiculturalitat, de la coexistència, situació predominant en pràcticament tots els territoris, a la interculturalitat, a la convivència.
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L’establiment de relacions col·laboratives a través d’accions concretes seria una via. Però també
hi havia un marc general que s’havia de promoure, el reconeixement i la revaloració de les persones i els col·lectius dins del teixit social i dels espais de participació dels territoris, especialment dels col·lectius que tradicionalment no participaven o que estaven sent exclosos.
S’havien de generar processos de foment de la participació de les persones pertanyents a col·
lectius culturalment diversos en les associacions existents al territori, com les associacions de
veïns, les AMPA, etc. Es tractava de passar del paper d’«immigrant» al de «veí», que es produís
un reconeixement en la comunitat local d’aquest fet.
En aquest procés de revaloració i reconeixement, va ser fonamental evidenciar les aportacions de tots
els grups, associacions i col·lectius del territori, emfatitzant que «tots hi guanyen», amb aquest tipus
de dinàmiques: les associacions de veïns o les AMPA s’enforteixen amb més participació; les persones d’origen estranger troben espais d’integració i de canalització de les seves demandes; les associacions d’immigrants i grups s’articulen en xarxa amb altres organitzacions del territori per establir
conjuntament estratègies d’adaptació de les comunitats locals a la diversitat cultural; etc.
La investigació participativa va exercir un paper important per promoure processos de participació com el descrit. La confluència de visions diferents sobre la realitat local i el consens que
possibilitava l’establiment d’un diagnòstic compartit per tots i totes van contribuir enormement a aquesta dinàmica. En certa manera, entre tots i totes van construir un relat comú sobre
la comunitat que va afavorir una reformulació de la història local i la definició d’un horitzó col·
lectiu superador de la situació de partida.
El reconeixement i la revaloració dels diferents col·lectius, però especialment de les persones immigrants, mancades dels mateixos drets polítics que la resta de veïns i veïnes i, en ocasions, depenent de la situació administrativa, fins i tot de drets socials, ha possibilitat el desenvolupament
d’una ciutadania social que difumini els límits i exclusions establerts per les lleis. Ha constituït una
oportunitat per treballar espais interculturals, sense exclusions i en igualtat. Espais que han exercit com a escoles de tolerància, respecte, convivència i ciutadania. Ciutadania en el seu sentit més
ampli, no simplement com a subjectes passius de drets i obligacions, sinó com a ciutadania activa i solidària, compromesa amb els seus conciutadans i amb les comunitats a les quals pertanyen.
Tot aquest conjunt de plantejaments es van anar materialitzant en una sèrie d’actuacions i accions de treball col·laboratiu i de mediació entre els diferents grups i actors, que es podrien classificar en dues línies ben definides:
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——L’animació i dinamització sociocultural com a eina per al foment de la interacció entre tots
els col·lectius diversos: accions globals ciutadanes, festes locals, etc.
——Treball de carrer i la gestió positiva de la conflictologia existent: als espais públics, en l’àmbit religiós, etc.
Afegida a aquestes dues línies de treball, se sumava l’estratègia de les «fites simbòliques», enteses
com aquelles accions i activitats posseïdores d’un enorme potencial de: mobilització ciutadana;
col·laboració entre grups, associacions i protagonistes (professionals i administradors, a més de la
ciutadania), i de difusió del procés comunitari intercultural entre el conjunt de la comunitat local.
Algunes de les accions que podrien adquirir el caràcter de fites van ser les relacionades amb la
memòria històrica de les comunitats locals, jornades temàtiques o festives, la dinamització d’espais públics amb activitats obertes a tota la comunitat, etc.
Finalment, el conjunt de totes les actuacions i accions descrites en aquest epígraf va fer possible teixir les relacions sobre les quals s’han anat construint els espais de relació i participació ciutadana.
A les pàgines següents, i seguint la mateixa seqüència d’exposició d’actuacions i accions dels
paràgrafs anteriors, s’aprofundirà en:
——Les accions d’animació i dinamització sociocultural.
——Accions preventives de dinamització d’espais públics.
——L’espai de relació i participació ciutadana.
Les distincions entre les accions d’animació sociocultural i les de dinamització d’espais públics
són, en la majoria d’ocasions, molt difícils d’establir, ja que comparteixen la mateixa filosofia,
metodologia i tipus d’accions, moltes d’elles en espais públics oberts (carrers, places, etc.). No
obstant això, s’ha considerat pertinent fer aquesta distinció per reforçar el valor d’accions realitzades en espais molt simbòlics de la comunitat, amb diferents usos, en ocasions conflictius,
com poden ser els parcs o les zones esportives.
2.2.2.1 Les accions d’animació i dinamització sociocultural
Des de l’inici, aquest tipus d’accions es van anar plantejant en coherència amb la realitat de cadascun dels 17 territoris. És a dir, diferents accions estratègiques que tinguessin impacte directe
al territori i, com a conseqüència, en els seus tres protagonistes. Accions que generessin avenços en forma de processos continus i altament col·laboratius, la base dels quals fos l’articulació
i potenciació d’espais i actors clau durant tot l’any.
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Els equips d’intervenció van entendre que el procés participatiu passava pel continu treball de
forjar relacions, reforçar les ja existents i crear-ne de noves, amb sentit de permanència en el
temps. Per fer-ho, calia treballar sobre iniciatives concretes, que possibilitessin articular aquest
tipus de relacions i processos participatius, amb la idea que, aconseguit un primer objectiu al
voltant d’una acció o activitat no gaire ambiciosa, però que possibilités un primer espai de relacions col·laboratives que abans no existia, s’estaria en condicions d’anar aconseguint, de forma
progressiva, objectius més ambiciosos i de consolidar en el temps les relacions construïdes.
Iniciatives que van partir d’un enfocament sistèmic de la realitat territorial, utilitzant el model
inclusiu de gestió de la diversitat cultural i cuidant al màxim els diferents espais. Emfatitzant
el que tenien en comú els diferents grups, col·lectius i associacions i incidint en el compromís
amb el que era comunitari i amb el procés global del Projecte ICI.
A més, des del començament, es va impulsar que els espais de participació generats al voltant
de les diferents accions arribessin a autogestionar-se i a satisfer les necessitats explícitament
expressades pels diferents col·lectius i pels tres protagonistes.
Aquest enfocament va permetre una enriquidora varietat de tipus d’accions, amb progressos i
evolucions molt rellevants. L’estratègia metodològica desenvolupada va consistir a situar un punt
de partida a cada territori i, a partir d’aquest punt, establir una escala d’actuacions que permetessin anar reforçant les relacions col·laboratives entre els diferents col·lectius, grups i associacions. Les accions i activitats realitzades, com a experiències de les quals aprendre i com a fites
que havien permès articular relacions abans inexistents, possibilitaven fer passos, cada vegada
més sòlids, que adquirien la qualitat de procés.
Una vegada situada l’estratègia en funció del territori, els recursos existents i el perfil del teixit
social local, es van concretar els plantejaments de treball i es van dissenyar les accions. Aquestes, depenent del territori, podien néixer d’espais abans inexistents o d’espais que sí que existien prèviament, informals o formals. L’important era que aquests espais tinguessin potencial
per sumar nous actors i grups i que es treballessin des d’una perspectiva comunitària i intercultural, connectada amb el procés global desplegat pel Projecte ICI.
Encara que les accions van ser d’allò més variades als 17 territoris, la majoria compartien metodologies similars sustentades en l’animació i la dinamització sociocultural. Metodologies actives
que pretenien modificar actituds i comportaments a través de l’acció, amb una premissa fonamental: «Allò que s’experimenta o es viu s’interioritza més fàcilment». Metodologies de dina-
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mització social que afavorien la participació col·lectiva a través d’accions dinàmiques, lúdiques
i motivadores, i la sensibilització sobre la realitat de l’entorn més proper de les persones participants, els seus barris, els seus pobles i les seves ciutats.
Les accions i activitats van respondre, principalment, a la necessitat de promoure la convivència i fer visible el procés comunitari intercultural. D’aquesta manera, les accions no tan sols van
buscar provocar la interacció positiva i la participació en comú de col·lectius socioculturalment
diferenciats, bàsic del mètode intercultural, sinó sensibilitzar la resta de la comunitat local sobre
els valors del respecte mutu, la cooperació i la convivència. També en aquest tipus d’accions es
feia visible la implicació dels tres protagonistes comunitaris.
Una part important de les accions de dinamització sociocultural van ser grupals (de treball amb
grups específics), com l’espai d’oci familiar intercultural de Leganés; Encuentro Joven de Culturas de la Calle i la Feria del Juego Intercultural a San Bartolomé; Encuentro de Familias i les
Conversaciones en el Parque a Logronyo, o la Xarxa de Famílies a Salt.

S’ha treballat amb grups de dones sobre temàtiques concretes, com la memòria històrica dels
barris o la prevenció en l’àmbit de la salut. Els receptaris Entre sabors i fogons, del Clot, van constituir una bona mostra d’aquest tipus d’accions. Concebuts com a acte de tancament d’un espai
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d’àpats saludables interculturals, desenvolupats al llarg de diversos tallers d’edició anual, van
fer visible per a la comunitat el treball realitzat amb els grups de dones.
Però no tan sols s’ha treballat amb grups específics de joves, de famílies o de dones, també s’han
fet accions que interrelacionaven grups diferents, com el Festival Intergeneracional de Granada, on van col·laborar grups de joves, de gent gran i de dones.
Un espai ideal per a la dinamització sociocultural és el marc de les festes locals, que possibiliten
la realització de tot tipus d’activitats amb grups molt variats i la interacció i col·laboració entre
col·lectius socioculturalment diferenciats. Les festes són un bon marc d’intervenció, tant per
afavorir relacions col·laboratives, com per sensibilitzar i conscienciar el conjunt de la comunitat local. També serveixen per fomentar el sentiment de pertinença als barris i pobles, ja que
s’estableix un espai comú obert a totes les persones, independentment de la seva procedència
nacional o de la seva pertinença ètnica. L’aprofitament de les festes locals ha estat una constant
dels territoris, com a Getafe, a Saragossa o al Raval.
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Les festes locals

El text següent, elaborat per l’equip ICI de Getafe, és molt il·lustratiu de les sinergies
entre col·lectius, actors i protagonistes que afavoreixen les festes locals:37
Les festes han estat organitzades per la Comissió de Festes amb el suport de l’Ajuntament de Getafe
Entre els dies 26 i 29 de setembre, Las Margaritas va celebrar les seves festes tradicionals,
amb una varietat d’activitats adreçades a tot el veïnat, com activitats esportives, tallers
infantils, grafits, balls per a la gent gran, orquestra, discoteca jove…, a més dels tradicionals àpats populars.
L’objectiu de les festes és generar un espai de trobada, en aquest cas lúdic, a través del qual
es puguin enfortir les relacions de convivència social intercultural. Objectiu que té plenament interioritzat el grup heterogeni i divers de veïns i veïnes que formen part de la Comissió de Festes.
Aquest any destaca que és la primera vegada que els comerços del barri participen en el finançament de les festes a través d’anuncis publicitaris al programa.

37 Ídem.
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Les festes del barri han estat possibles gràcies a la Comissió de Festes, Asociación de Vecinos Las Margaritas, Peña Los Perejiles, Getafenbici, Asociación Fibromialgia Otra Mirada,
Asociación Honestidad para la Integración y el Desarrollo, Jóvenes del Barrio, Asociación
Sociocultural MALOKA, Asociación ATLAS, Asociación DIAFRAGMA, C.D.E. Pool Xetafe
Baloncesto, ONG LUCAS, CEAR, equip ICI (Obra Social ”la Caixa”), UCDIMA (Unión Cultural y Deportiva Internacional), Colectivo ARANEA, Casa Regional de Andalucía, Casa Regional de Extremadura, Liceo Bougor, Comunidad Evangélica Maranatha, APANID, AMPA
CEIP Sta. Margarita de Alacoque, voluntaris/voluntàries del Centro de Barrio, veïns/veïnes del barri, comerços del barri, Comisión Joven del Sector III, Centro Cívico Las Margaritas i l’Excel·lentíssim Ajuntament de Getafe.
Algunes d’aquestes accions van adquirir la categoria de fites. Van ser aquelles que es considerava que tenien un caràcter estratègic per donar a conèixer el procés comunitari intercultural a la
majoria de la població del territori i impactar en l’imaginari col·lectiu, ja fos sensibilitzant sobre
alguna temàtica concreta, o bé contribuint a fomentar el sentiment de pertinença al territori. A
més, tenien un potencial innegable per implicar els tres protagonistes i enfortir el teixit social
del territori, tant les seves associacions com els seus grups no formals.
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Les actuacions que es van anomenar acció global ciutadana van constituir una fita compartida
entre els 17 territoris que desenvolupaven el Projecte ICI. Es va tractar d’un conjunt d’accions
que van obrir un espai de treball en el temps entre ciutadans i recursos tecnicoprofessionals,
així com el suport de les institucions, especialment la municipal.
Un tipus d’accions que es van dissenyar tant en l’àmbit local (en el procés, l’acció i l’estratègia de
cada territori), com en l’estatal (gràcies a la creació d’un espai de treball conjunt dels 17 equips
d’intervenció, les seves entitats, la direcció científica del Projecte ICI i l’Obra Social ”la Caixa”).
El disseny col·lectiu de les accions globals ciutadanes va permetre aprofitar els amplis i diferents
coneixements dels equips i es van definir estratègies globals de visibilització i enfortiment del
Projecte ICI, més enllà dels propis territoris. La primera acció global ciutadana va compartir una
mateixa imatge corporativa als 17 territoris i un missatge similar, la idea que, compartint, tots
i totes hi guanyen.
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Les activitats vinculades a les accions globals ciutadanes als territoris van implicar un ampli procés de preparació col·lectiva que va permetre treballar les relacions col·laboratives entre actors i
implicar-hi moltes persones. Les activitats van consistir en la preparació d’una jornada festiva,
d’un dia de durada, que desplegués totes les potencialitats esperades en una acció global ciutadana: treball conjunt entre els tres protagonistes; enfortiment del teixit social local; mobilització ciutadana, i impacte en l’imaginari col·lectiu.
Una acció global ciutadana: ArtXiBarri 2013

Per descriure en què va consistir aquesta acció el millor és recórrer a la narració realitzada per un dels seus protagonistes, l’equip ICI...38

L’1 de juny els carrers i places dels barris del centre històric de Tortosa van gaudir d’una
jornada en què es va fer visible el resultat d’un esforç col·lectiu i continuat en el temps
per millorar les relacions de convivència entre totes les persones que vivim i/o treballem
a la ciutat.
L’ArtXiBarri va ser possible gràcies a la implicació i dedicació de cada vegada més entitats,
associacions veïnals, recursos tècnics, professionals i veïns i veïnes de la ciutat, que, mitjançant la Xarxa per la Convivència, ja fa més de tres anys que treballen conjuntament,
amb diferents graus d’implicació, per promoure un procés comunitari que millori la convivència i la cohesió social a Tortosa.
Així doncs, durant la jornada del dissabte 1 de juny, una sèrie d’activitats van oferir l’oportunitat de gaudir de les relacions de convivència en un dels millors escenaris de la ciutat, els
barris del nucli històric: colors transformant un espai urbà, descobrint curiositats dels nostres barris, jugant un llarg partit de futbol, escoltant contes, ballant la jota, fotografiant-nos,
berenant xocolata i jugant a jocs tradicionals, visionant l’enregistrament de la lipdub de
l’ArtXiBarri 2013, sopant en bona companyia…

38 Ídem.
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Les accions globals ciutadanes van ser diverses quant als seus continguts i activitats, fins i
tot pel que fa als noms: el Festival de los Abrazos a Las Margaritas; La Carrera del Gancho
al barri històric de Saragossa; ArtXiBarri a Tortosa; Comparkte a Pueblo Nuevo (Madrid);
Calles Vivas a Logronyo, o Feria Intercultural del Juego a San Bartolomé, entre d’altres.
Però com ja hem indicat anteriorment, van compartir molts elements comuns, fruit de la
coordinació i el disseny estatal, entre els 17 equips d’intervenció, de les característiques que
havien de reunir aquest tipus d’accions.
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L’espai de coneixement compartit i transferència d’experiències que es va crear al voltant de les
accions globals ciutadanes va possibilitar, no tan sols dissenyar un instrument de participació
i mobilització adequat a les característiques del Projecte ICI, sinó millorar-ne el desenvolupament en edicions posteriors. Les dades en aquest sentit són clares, d’una participació global
de 29.159 persones el 2012, any en què es van fer les primeres accions, a 33.603 l’any 2013.39
2.2.2.2 Accions preventives de dinamització d’espais públics
El treball de carrer va constituir un mètode essencial per identificar situacions conflictives,
moltes d’elles vinculades als usos dels espais públics, que és on les persones i els grups de
diferents procedències nacionals i ètniques es troben.

Els espais públics (carrers, places, parcs, pistes esportives, etc.) són llocs que compleixen
nombroses funcions al mateix temps: d’intercanvi, de descans, d’oci i de trobada i identificació col·lectiva. Fan referència tant a una dimensió física com social, i això implica que els
espais públics no són utilitzats de la mateixa manera per totes les persones i tots els grups.
L’arribada de moltes persones d’origen estranger als barris de ciutats i pobles ha suposat un reajustament en els usos que es fan dels espais públics, fenomen que de vegades provoca tensions.
39 IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.
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Per a alguns sectors socials locals, aquests reajustaments han suposat una apropiació i un ús
indegut dels llocs públics.
En nombroses ocasions, l’ús que les persones immigrants fan dels espais públics no és molt diferent del que feien els immigrants interns dels anys seixanta i setanta als barris de la perifèria de
les grans ciutats; es tractava d’un oci de baix cost i de trobada amb altres emigrats.
Uns recursos econòmics escassos i habitatges inadequats per a l’oci i la trobada són la causa, en
moltes ocasions, de l’ús dels espais públics com a llocs d’oci. No obstant això, no ens hauria d’estranyar que parcs i altres llocs públics siguin utilitzats com a espais per a la socialització i la trobada
amb amics o familiars en un sentit ampli. Aquesta és una de les funcions que sempre han tingut.
És la forma de socialització i d’oci de les persones immigrants, o d’altres grups (joves, drogodependents, etc.), el que genera conflictes quan són percebuts de forma negativa per altres veïns i veïnes.
En ocasions són percepcions que no es basen en situacions objectives, simplement en el temor
al que és nou, desconegut. En d’altres, algunes de les pràctiques desenvolupades provoquen
que l’entorn es deteriori, com la generació de sorolls i escombraries. Finalment, alguns comportaments incívics, com estats d’embriaguesa o baralles, han generat malestar i sensació
d’inseguretat entre els usuaris tradicionals de parcs, places o pistes esportives. Circumstàncies com les descrites poden derivar en situacions d’hostilitat entre diferents col·lectius i prevenir-ho és un aspecte clau treballat des del Projecte ICI.
Per prevenir i fins i tot intervenir positivament en els conflictes latents o manifestos, a més de les
possibles accions directes de mediació entre col·lectius, es van fer accions de dinamització d’espais
públics, especialment de parcs i zones esportives. Seguint una metodologia molt similar a la utilitzada
en les accions d’animació i dinamització sociocultural, descrites a l’epígraf anterior, es van organitzar
tot tipus d’activitats lúdiques i esportives amb un marcat caràcter intercultural i intergeneracional.
Amb aquesta orientació els territoris van fer diversos tipus d’accions. Cal citar, entre d’altres,
l’Skate Park a San Bartolomé; el Festival de Jocs Populars i Tradicionals del Clot, o el Comparkte
de Pueblo Nuevo.
La primera experiència, Skate Park, va treballar la interculturalitat i la convivència entre joves a través d’esports urbans, com l’skate. Una iniciativa recollida a la programació comunitària, que buscava
impulsar alternatives educatives i saludables des de l’oci, l’esport i el temps lliure. Aprofitant la diversitat sociocultural de la joventut de San Bartolomé, es va consensuar amb els joves el disseny de l’es-
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pai multiesportiu de la zona de Playa Honda. Aquest fet va suposar a més una adequació dels espais i
recursos públics a la realitat de la diversitat social i cultural del territori, amb el suport de l’Ajuntament.
El Festival de Jocs Populars i Tradicionals celebrat en el marc de la Festa Major del Clot va utilitzar com a espai per al seu desenvolupament les pistes esportives del barri barceloní. Allí es
van organitzar des de tornejos de futbol i de frontennis, en què van participar persones de diferents nacionalitats del barri, fins a les Olimpíades de Jocs Populars, on grups de diferents procedències van mostrar els jocs tradicionals dels seus països i regions.
Comparkte

Es tracta d’una acció global ciutadana que s’ha fet en dues ocasions al Parque Arriaga, a Pueblo Nuevo, un espai que no ha estat exempt de conflictes al voltant de l’ús que els diferents
col·lectius feien de les seves instal·lacions, especialment les esportives.
En l’última edició, hi van participar al voltant de 1.200 persones, que van poder gaudir de jocs tradicionals com la granota, la carrera de sacs, la petanca o pintacares, i també d’activitats esportives
com el futbolí humà, equavòlei, bàsquet, futbol, etc. També van poder gaudir de diferents tipus de
músiques i tallers d’aeròbic, salsa, merengue, dembow i flamenc. Tots els participants i dinamitzadors de les activitats eren persones del barri que van mostrar les seves habilitats i el seu art.
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Comparkte ha estat organitzat per la Mesa de Convivencia de Ciudad Lineal, i ha comptat amb la
col·laboració en la preparació de l’esdeveniment de l’Ajuntament de Madrid, de Madrid Salud, de
l’Asociación de Vecinos y Vecinas Quintana, de l’Asociación Rumiñahui, de CAF2, de l’Asociación
Barró, l’Asociación Candelita, la Fundación Manantial i La Rueca Asociación. A més d’aquestes
entitats, 30 veïns i veïnes s’han implicat en l’organització i el desenvolupament de l’esdeveniment.
Segurament, les accions preventives de dinamització d’espais públics hagin contribuït a les
dades de millora de la imatge dels territoris d’intervenció (recordeu que el sentiment de pertinença ha augmentat en 4,5 punts) i en la percepció sobre el respecte de les normes socials
(que ha millorat en 5,2 punts).40
És en l’ús dels espais públics on es donen les situacions de conflicte al voltant del compliment
o no de les normes socials i on s’alimenta bona part de la percepció, negativa o positiva, que es
té dels barris, pobles i ciutats.
Potser les actuacions als espais públics, juntament amb la resta d’iniciatives del Projecte ICI,
hagin tingut alguna cosa a veure en el fet que als territoris d’intervenció no hagin augmentat
significativament les dades de discriminació ni de deterioració de les relacions de convivència,
mentre que en altres llocs del país això està succeint a conseqüència de la crisi. Per exemple, en
convivència hi ha hagut una deterioració mínima d’1,6 punts i en discriminació només hi ha
hagut un retrocés d’1,1 punts.41
2.2.2.3 L’espai de relació ciutadana
El conjunt d’actuacions i accions desplegades en la línia de relacions ciutadanes, fomentant i
enfortint xarxes col·laboratives entre associacions, grups i col·lectius dels territoris, va obrir
oportunitats per a la creació d’espais estables de relació, denominats espais de relació i participació ciutadana, especialment durant l’últim any d’intervenció de la primera etapa.
La creació d’aquests espais de relació ha respost a diferents estratègies, en funció de la situació
de partida de cada territori. Les dues estratègies majoritàries seguides han partit de zero o d’alguna iniciativa que ja existia i que s’ha contribuït a enfortir. Altres estratègies han consistit a
connectar diverses experiències en un mateix espai comú o impulsar l’espai de relació des d’una
iniciativa que ja compartien diversos actors.
40 Dades extretes de l’Enquesta 2012 sobre convivència social intercultural en territoris d’alta diversitat (GIMÉNEZ, C.; LOBERA, J., 2014).
41 Ídem.
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Els espais creats han estat d’allò més variats i han adquirit diferents noms: Comisión Vecinal a Las Margaritas, Grupo Red a La Coma (Paterna), Trobada Ciutadana a Salt, Tertulias Comunitarias a Logronyo, Espacio Ciudadano a El Ejido, Grupo Motor de Ciudadanía a Jerez o Diàlegs Públics a Tortosa.
El Grupo Motor de Ciudadanía

El Grupo Motor de Ciudadanía de la Zona Sur de Jerez va ser l’encarregat d’avançar en la definició d’estratègies per al desenvolupament d’accions de promoció de la participació ciutadana.
Van celebrar diverses trobades i espais de reflexió sobre la participació del teixit social i de
les persones a títol individual, en què van participar més de 30 col·lectius i associacions. Les
anàlisis realitzades en aquestes trobades es van incorporar al diagnòstic comunitari i van servir per identificar prioritats en el disseny de la programació comunitària.
Partint d’aquest treball, es van plantejar una sèrie d’accions:
——Jornades de portes obertes del món associatiu de la Zona Sur, per donar a conèixer experiències que han tingut èxit de participació i col·laboració.
——L’elaboració d’una guia comunitària per visibilitzar la riquesa associativa de la zona i el
treball que desenvolupen.
——La dinamització de barris amb propostes com ara rutes mediambientals, organització de
cinefòrums o la realització de formacions.
—— Continuar amb l’organització de trobades ciutadanes a l’empara de la programació comunitària.
El Grupo Motor, com a espai de participació viu, ha estat obert a noves incorporacions, entre
les quals destaca la implicació de nous ciutadans, a títol individual, que s’han sumat al treball i a la reflexió del grup.
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Als territoris on existien òrgans de participació formal, juntes de districte o d’altres, el Projecte ICI
ha comptat amb tots ells i ha contribuït a potenciar-los. Als territoris on existien embrions d’organitzacions plurals, representatives d’interessos més generals, s’hi ha comptat. Ens referim a
associacions de veïns, coordinadores d’entitats, plataformes ciutadanes, federacions d’associacions, AMPA, etc. Així s’ha contribuït a potenciar el que existia i a ampliar l’espectre de les relacions col·laboratives d’aquestes organitzacions amb d’altres del territori. Aquests elements han
possibilitat que el Projecte ICI establís relacions positives amb tothom.
Els espais de relació ciutadana han contribuït a consolidar la participació de la ciutadania dins
del procés comunitari intercultural. Un fet de transcendència estratègica tenint en compte el
paper central de la participació de la ciutadania.
Dins del marc dels espais de relació ciutadana, s’han organitzat activitats d’enfortiment del teixit social a través de formacions i capacitacions, com l’Escuela de Asociaciones de Las Norias
d’El Ejido o el Taller de Fortalecimiento Asociativo y Organización Social a Getafe.
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31
.

Implicació dels protagonistes en la promoció
de la convivència ciutadana intercultural
Potser l’èxit més important aconseguit pel Projecte ICI durant els seus tres primers anys de
funcionament hagi estat iniciar un procés de canvi en una realitat que semblava immutable,
on la fragmentació de les intervencions i de les relacions impossibilitava construir projectes
compartits. El procés d’intervenció comunitària intercultural està possibilitant fer el salt des
d’una cultura de l’interès particular i corporatiu, a una altra en què els tres protagonistes participen per construir horitzons comuns i treballar per l’interès general de les comunitats.
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural té com a finalitat més important la gestió
adequada d’una societat cada vegada més diversa culturalment, com a oportunitat per enriquir
i enfortir les comunitats locals. Aquest repte només era possible des de la participació dels qui
viuen o treballen al territori. El Projecte ICI ha aconseguit que hi hagi avenços importants en la
promoció de la convivència i la cohesió, i ha incidit en:
a. La formulació de l’agenda política local, a través de compromisos reflectits en plans d’actuació de serveis socials, urbanisme, etc.
b. La seva introducció en àmbits com la salut, l’urbanisme, la seguretat, l’economia, etc., recollint, de manera inèdita, el tema de la convivència, juntament amb d’altres –serveis socials,
cultura, educació– que d’alguna manera ja ho feien.
c. La focalització de la ciutadania no com a destinatària, consumidora o usuària, sinó com a
protagonista i element clau per a la millora i el canvi de la realitat del territori on viu; destaquen les accions que han permès el treball de «tots-totes», provinguin d’on provinguin, siguin
nens, joves, adults o gent gran, etc.
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32
.

Impuls d’iniciatives comunes
i experiències compartides
L’aplicació de la metodologia per afavorir relacions col·laboratives i la participació dels protagonistes ha estat clau per iniciar aquest canvi social en les comunitats. Els diferents elements
metodològics, amb els seus mètodes i instruments, han fet possible que durant la primera etapa
del Projecte ICI s’hagin impulsat iniciatives comunes i s’hagin obtingut productes compartits.
Només cal un petit recorregut per alguns dels èxits assolits en aquest sentit per il·lustrar el que
s’ha dit: van ser possibles 16 monografies comunitàries, amb els seus diagnòstics respectius,
que van servir de base per elaborar altres programacions comunitàries interculturals. Aquests
productes han necessitat processos amplis de participació d’actors molt diversos amb interessos i posicions en moltes ocasions contraposats, amb un desconeixement i una falta de relació
previs entre molts d’ells.
La consecució d’aquests productes ha estat decisiva perquè ha suposat:
a. una millora del coneixement entre tots els actors locals,
b. un aprenentatge en la gestió constructiva de les diferències, interessos i posicions,
c. un coneixement participatiu i compartit per pactar un diagnòstic de la realitat del territori
des del qual poder prioritzar, planificar i actuar.

33
.

Macromagnituds de participació
en el Projecte ICI
Es va aconseguir la participació activa en l’execució i el desenvolupament del Projecte ICI de més
de 40 centres escolars, de 21 centres de salut d’atenció primària i serveis de salut i 76 entitats
ciutadanes i recursos comunitaris (associacions, ONG, grups informals). A més, es va promou-
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re la generació de sinergies i coordinacions entre més de 642 professionals i recursos tècnics i
ciutadans, i es van impulsar un gran nombre d’accions compartides.
Fruit de tot aquest esforç són les 2.128 activitats que han comptat amb la participació dels tres
protagonistes i que han aconseguit mobilitzar bona part de la ciutadania dels territoris. S’ha
aconseguit que, en total, hagin participat 101.971 persones en les activitats promogudes pel
Projecte ICI. Xifra que és de 148.993 persones si se sumen les dades de participació en les activitats realitzades, les dades de participació en reunions i altres espais de treball creats pel procés comunitari intercultural.
El procés comunitari intercultural, en la seva línia global, ha aconseguit implicar activament 997
persones de les pertanyents a les diferents administracions, 2.151 professionals dels recursos
tècnics públics i privats i 4.060 persones pertanyents a organitzacions socials o a títol individual.
Macromagnituds de participació en la primera etapa del Projecte ICI
(setembre 2010 - agost 2013)
Aspecte o línia de treball

Variable

Indicador quantitatiu

Participació general

—— Activitats realitzades en el marc del Projecte ICI

2.128 activitats

—— Persones que han participat en activitats directes del Projecte ICI

101.971 persones

—— Total de persones que han participat en el Projecte ICI
(activitats, reunions i espais de treball)

148.993 persones

—— Implicació de responsables d’administracions

997 persones

—— Implicació de tècnics de recursos públics o privats

2.151 professionals

—— Implicació de membres d’organitzacions socials i ciutadans

4.060 persones

—— Centres escolars implicats

40

—— Centres de salut implicats

21

—— Recursos ciutadans implicats

76

Línia d’acció global

Línies específiques

Font: Quadre de comandament del sistema d’informació i documentació del Projecte ICI
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34
.

Productes comuns, espais participatius
i relacions de col·laboració
Les trobades comunitàries han exercit d’indicadors de com ha avançat el procés als territoris. La
majoria d’elles han tingut un alt nivell de participació en general i dels tres protagonistes en particular. Tan sols el tercer any, es van celebrar 29 trobades comunitàries.
El conjunt d’aquestes dades valida la hipòtesi d’intervenció del Projecte ICI, que es mostra eficaç en l’articulació de xarxes col·laboratives entre els protagonistes i tots els actors que integren les comunitats locals. Alhora, corrobora el plantejament metodològic dissenyat per promoure la participació, capaç d’adaptar-se a les diferents circumstàncies i als diferents contextos.
Per a la implicació i participació de la ciutadania en el Projecte ICI s’han utilitzat diverses eines
que han estat molt valuoses i eficaces, com ara: l’acció global ciutadana, l’escola oberta d’estiu
i altres iniciatives de dinamització sociocultural i d’espais públics. Aquestes eines han permès
avançar en la inclusió i participació de nombroses organitzacions socials, grups de joves, dones
o gent gran, i nombroses persones a títol individual. Tots ells han estat elements clau per propiciar la participació de la ciutadania en el procés comunitari intercultural i per millorar les relacions socials i la convivència al territori.
Des d’un punt de vista estratègic, han estat decisives i prioritàries algunes línies de treball desenvolupades, com ara:
——Les 17 accions globals ciutadanes realitzades sota una mateixa metodologia específica.
——La implementació de les escoles obertes d’estiu i les actuacions d’aprenentatge i servei comunitari, connectant les línies específiques de salut i educació amb la participació de la ciutadania i dels tres protagonistes.
——Creació o enfortiment d’espais formals, no formals i informals de relació.
——Obertura i inici de diversos processos de dinamització grupal que han possibilitat treballar
les relacions interculturals.
——La capacitació i la formació en participació comunitària intercultural dels tres protagonistes als 17 territoris.
——Les accions de participació intergeneracional i intercultural.
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——Les accions preventives de dinamització d’espais públics.
——La creació d’espais de relació institucionals, tècnics o ciutadans.
La combinació de totes aquestes actuacions ha contribuït significativament a visibilitzar el procés comunitari intercultural als territoris i a promoure la participació de la ciutadania en aquest
procés. Però també ha possibilitat treballar les relacions socials que es produeixen entre les persones pertanyents a col·lectius de diferents procedències nacionals i ètniques. La preparació i
realització de les accions ha generat espais de comunicació, interacció positiva i cooperació, la
qual cosa ha contribuït a millorar la convivència local.
Segurament, la conjunció de totes aquestes activitats, en el marc del procés comunitari intercultural, ha contribuït a la millora de la imatge dels territoris d’intervenció i de la percepció
positiva sobre el compliment de les normes socials, reflectida en les enquestes realitzades en
el marc del Projecte ICI. O potser també tinguin alguna cosa a veure en el fet que no hagin
augmentat significativament les dades de discriminació ni de deterioració de les relacions de
convivència als territoris d’intervenció, mentre que en altres llocs del país això està passant a
conseqüència de la crisi.
L’espai de coneixement compartit i transferència d’experiències que s’ha creat al voltant de les
accions globals ciutadanes ha possibilitat, no tan sols dissenyar un instrument de participació
i mobilització adequat a les característiques del Projecte ICI, sinó millorar-ne el desenvolupament en edicions posteriors. Les dades en això són clares: d’una participació global de 29.159
persones el 2012, any en què es van fer les primeres accions, a 33.603 el 2013.
Finalment, gràcies a l’aplicació de la metodologia i al desplegament de les accions anunciades,
en tots els territoris s’han anat constituint espais, òrgans o nuclis que possibiliten i promouen
la participació de la ciutadania en qualsevol iniciativa o activitat, juntament amb els recursos
tecnicoprofessionals que treballen al territori; i, per descomptat, sense oblidar el compromís i la
relació amb els responsables de les administracions públiques, sobretot els representants municipals escollits democràticament.
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En aquest últim apartat, i a partir de l’experiència acumulada durant els tres primers anys del
Projecte ICI, s’indiquen alguns suggeriments per intensificar i ampliar la participació dels tres protagonistes en els processos comunitaris interculturals en funcionament als territoris d’intervenció.
Organitzarem aquestes recomanacions en dos blocs. Destacarem en primer lloc dues qüestions absolutament bàsiques, com són el que fa referència a l’equip ICI i al reconeixement del
procés per tots els actors. Després d’això, enumerarem tot un seguit de suggeriments complementaris de l’anterior sobre diversos aspectes, des de com cuidar les fases i els ritmes del procés fins a la rellevància de la informació, passant per les qüestions d’assertivitat, planificació
o sostenibilitat, entre d’altres.

41
.

Recomanacions nuclears sobre l’equip ICI
i la legitimació del procés
En primer lloc, podem destacar dos elements fonamentals:

4.1.1 Ampliació i diversificació de l’equip ICI
La qualificació i les competències dels components dels equips per desenvolupar un treball amb
tots els actors socials és, sens dubte, un dels elements bàsics de la intervenció. En aquest sentit, seran aspectes clau: les seves habilitats comunicatives i relacionals, els seus coneixements i
la seva actitud mediadora, la seva capacitat estratègica, la seva experiència en el desenvolupament de metodologies comunitàries com la investigació participativa, la dinamització sociocultural, etc. D’altra banda, seria important, encara que no imprescindible, una composició plural
i diversa dels equips. En la primera etapa del Projecte ICI es va començar amb un equip format
per quatre persones d’una sola entitat, composició que va començar a canviar, en molts equips,
cap al final d’aquesta etapa integrant aportacions d’altres recursos del territori. Sempre que
sigui possible seria important que a l’equip hi treballessin junts recursos de les diferents administracions, especialment la local, juntament amb entitats i institucions privades. Finalment,
i atès que es treballa en contextos cada vegada més multiculturals, és important que a l’equip
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ICI hi estigui representada aquesta diversitat. És tot un repte per a la societat anar incorporant
en l’àmbit tècnic i en el polític o en el teixit social les persones que estan totalment integrades
i treballant per a la millora i el desenvolupament dels territoris on resideixen i en molts casos
on han nascut els seus fills; en cas contrari serà complicat avançar en la construcció d’una convivència intercultural.

4.1.2 La legitimació institucional i social
del procés
Un element per impulsar el desenvolupament de processos comunitaris interculturals és dotarlos de reconeixement i certa legitimitat institucional. Per aconseguir això el Projecte ICI va establir alguns elements: a) la signatura d’un conveni amb l’administració municipal en què aquesta es
compromet a facilitar el desenvolupament d’un treball per a la promoció de la convivència ciutadana intercultural; b) el conveni amb les entitats col·laboradores que tenen un paper decisiu, atès
que són elles les que contracten inicialment l’equip comunitari i permeten l’aplicació de la metodologia, i c) l’existència de documents en què una part significativa del teixit associatiu avala o reconeix l’entitat col·laboradora com a promotora del procés i es compromet a aportar l’experiència i
els coneixements per contribuir al desenvolupament del procés comunitari intercultural.
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42
.

Deu recomanacions complementàries sobre
ritmes, assertivitat, impactes, sinergies,
el que existeix, planificació, sostenibilitat,
simbolisme, interacció i informació
Hi ha altres elements que permeten el treball i la implicació dels actors locals:

4.2.1 Encertar l’articulació de les fases
i dels ritmes adequats a cada territori
Cada territori té les seves característiques i circumstàncies que faran que inverteixi més o menys
esforços tenint en compte els seus propis ritmes adaptats a la seva realitat local. Dedicar el temps,
els recursos i les estratègies adequats per a una execució correcta incideix notablement en el fet
que hi hagi més o menys participació en els processos comunitaris interculturals.

4.2.2 Consolidar i intensificar la construcció
de relacions assertives
La importància de la construcció de les relacions assertives amb tots els protagonistes representa
un capital inicial del treball comunitari que es considera fonamental mantenir i reforçar al llarg de
tot el procés, ja que contribueix d’una manera o d’una altra al desenvolupament de la participació.
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4.2.3 Tenir sempre presents els impactes
globals que pretenem
És molt important treballar des de l’inici, i durant tot el procés, integrant en totes les actuacions
participatives els elements que promocionen la convivència intercultural i perseguint els cinc
impactes globals de la intervenció comunitària intercultural: cohesió social, ciutadania, convivència, interculturalitat i enfortiment comunitari. Per tant, serà decisiu preguntar-se en cadascuna de les accions que es desenvolupen, no tant la valoració en si mateixa de la iniciativa, sinó
la seva capacitat per contribuir a aquests impactes.

4.2.4 Aprofitar la sinergia entre les línies
d’intervenció
La combinació i la interrelació entre la línia d’actuació global i les línies d’actuació específiques és bàsic per al desenvolupament del procés comunitari intercultural i determinant per a
la participació. Cadascuna d’elles requereix un treball que, si bé comparteix una mateixa filosofia i un mateix enfocament, necessita un tipus de participació diferent. La línia d’actuació global
es caracteritza per una acció de caràcter més reflexiu, amb uns resultats, encara que està oberta
a la participació de tots i totes, més difícils de comprendre i veure a curt termini, ja que estem
immersos, desafortunadament, en la cultura de la immediatesa i de l’activisme.
Per això, és decisiva la combinació de la línia d’actuació global amb un altre tipus d’accions organitzades per contribuir al procés des de situacions, demandes o problemàtiques específiques.
En el Projecte ICI hem apostat pel desenvolupament d’aquesta tipologia d’accions en àmbits
d’interès general com l’educació, la salut comunitària i les relacions ciutadanes. Així, hem descobert les aportacions de l’animació sociocultural, de l’aprenentatge i servei, el treball sobre la
memòria històrica dels territoris, l’animació a la lectura, el joc com a recurs educatiu, etc., que
han permès que, des d’aportacions sectorials o particulars, moltes persones, grups i col·lectius
s’integrin en el procés comunitari intercultural.
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4.2.5 Continuar insistint en la necessitat
de partir del que existeix
L’experiència d’aquests tres primers anys indica que és decisiu valorar els espais i les iniciatives
participatives que ja existeixen al territori, per integrar-los i connectar-los amb el procés comunitari intercultural. Moltes d’aquestes iniciatives són fruit de processos anteriors que, si bé conserven el nom i la finalitat, no tenen metodologia comunitària participativa. En aquest cas és
molt rellevant la gestió que es realitza pel que fa a aquestes realitats locals. L’experiència ens
mostra que el més útil és convidar-los a participar en la nova dinàmica i metodologia comunitària, ja que el desenvolupament del procés comunitari els farà anar replantejant el seu paper
dins de la comunitat. En altres casos, alguna organització prefereix autoexcloure’s del procés
comunitari intercultural, però ens hem d’assegurar que ningú no l’hagi exclòs.

4.2.6 Cuidar la planificació operativa
Des del principi és essencial dissenyar un calendari estratègic, amb els moments i passos clau per
avançar en el procés participatiu. Per fer-ho cal tenir molt en compte la pròpia dinàmica, agenda
i cultura del territori. D’altra banda, cal combinar amb encert fites i productes del procés tant en
la línia d’actuació global com en les específiques. Així, hem descobert i comprovat que la combinació de les accions globals ciutadanes amb la fase d’establiment de relacions té un paper decisiu
en el primer any del Projecte ICI; o que les escoles d’estiu són una experiència realment significativa per evidenciar la necessitat de prioritzar i programar accions conjuntes d’interès més general.

4.2.7 Mirada sempre cap a la sostenibilitat
de la participació
Cal treballar des de l’inici per a la futura sostenibilitat de la participació en el procés comunitari intercultural. En un primer moment, serà necessari que els equips ICI exerceixin un rol promotor (generador) que, a mesura que s’avança en el procés, han d’anar modificant cap a un rol col·laborador més que
promotor. Alhora, és decisiu que es valorin amb eficàcia i eficiència els recursos existents, així com que
s’evitin accions que, per la seva complexitat o el seu cost econòmic, són difícils de mantenir actives. Això
produiria a la llarga un clima de descoratjament que pot afectar la participació. Per contra, el manteniment en el temps d’accions té un efecte directe de valoració i motivació positiva per als participants.
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4.2.8 La rellevància dels moments simbòlics
El procés comunitari intercultural requereix moments que permetin visualitzar la participació de
tothom. Les trobades comunitàries representen un d’aquests moments, ja que ofereixen la possibilitat de posar en comú tot el que s’ha fet, trobar-se i compartir els reptes futurs. També resulta
important l’aprofitament de qualsevol èxit significatiu del Projecte ICI per simbolitzar-ho com a
fruit d’una acció compartida: inauguració d’escoles obertes d’estiu, les accions globals, l’edició d’un
determinat material, la monografia comunitària, la signatura d’un protocol, una exposició, etc.

4.2.9 Orientar les activitats
a la interacció positiva
L’aposta per la interculturalitat exigeix que cadascuna de les accions que es realitzen han d’estar dissenyades per promoure la trobada, la relació i la participació de tota la diversitat social i
cultural present al territori. En aquest marc és fonamental la contribució de la mediació intercultural i la innovació d’eines com les que hem anat creant durant la primera etapa. L’experiència
acumulada durant aquests tres primers anys d’actuació permet ser contundents a l’hora de dir
que la millor manera de treballar per la convivència i la cohesió social consisteix a crear les condicions necessàries per a la confluència en espais quotidians, en l’organització d’iniciatives, etc.,
de persones de diferent origen i procedència. Això no vol dir que no existeixin espais propis per
afinitat cultural, religiosa o simplement d’origen, però veiem com a element fonamental i transformador la participació des de la interacció d’uns i altres com la forma de construir el present i
el futur de les comunitats locals, cada vegada més diverses.

4.2.10 Informació comunitària
L’element transversal més important per abordar el tema de la participació sens dubte és la
informació. Treballar, des de l’inici, per al disseny i l’elaboració conjunta de materials d’informació i comunicació (guies de recursos, protocols de derivació, fullets educatius, fulls informatius, magazins, motxilles educatives, audiovisuals, documentals i programes de ràdio, etc.) resulta rellevant, ja que és fonamental per a la participació. Com expressa sovint Marco Marchioni:
sense informació no hi ha participació, però només amb informació tampoc.
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Aquest glossari recull els termes principals utilitzats en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural segons el significat que se’ls hi ha atorgat. No es tracta d’un catàleg cientificotècnic que pretén recollir de manera exhaustiva les diferents interpretacions existents sobre
un mateix concepte, sinó d’explicar, de la manera més senzilla possible, el significat específic i
operatiu atorgat a cada terme des de l’enfocament i la metodologia del Projecte ICI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Convivència ciutadana intercultural
El Projecte ICI té com a horitzó –enfocament d’intervenció– la convivència ciutadana intercultural, entesa com un marc que cal construir de relacions i interaccions positives entre ciutadans
i ciutadanes d’una mateixa comunitat local, independentment de la seva situació administrativa
o pertinença social o cultural, en la qual es comparteixen normes, valors i interessos comuns.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Participació. Capítol

6

122

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.

