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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 salut, i aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit de la salut i els elements pràctics que l’han
fet possible.
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 participació: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit
de les relacions i la participació ciutadana i la seva aplicació pràctica.
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No obstant això, en cas que resulti impossible en el moment de la lectura d’algun dels volums
consultar-ne la resta, aquesta introducció comuna als cinc volums ajudarà el lector a obtenir
una comprensió bàsica i global del Projecte ICI, fet que facilitarà emmarcar el volum en el qual
estigui centrant l’atenció dins del conjunt.

6. Territoris d’actuació 2010-2013
——Barcelona (Nou Barris / Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) · Associació Sociocultural El Torrent
——Barcelona (Ciutat Vella / El Raval) · Fundació Tot Raval
——Barcelona (Sant Martí / El Clot) · Surt, Fundació de Dones
——Daimiel · Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
——Elx (El Carrús) · Fundación Elche Acoge
——El Ejido (Las Norias de Daza) · Cooperación y Desarrollo en el Norte de África, CODENAF
——Getafe (Las Margaritas) · Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR
——Granada (districte nord) · Asociación Gitana Anaquerando
——Jerez de la Frontera (zona sud) · Centro de Acogida de Inmigrantes, CEAIN
——Leganés (centre, San Nicasio i Batallas) · Fundación Universidad Autónoma de Madrid,
FUAM
——Logronyo (San José i Madre de Dios) · Fundación Rioja Acoge
——Madrid (Ciudad Lineal / Pueblo Nuevo) · Asociación La Rueca
——Paterna (La Coma) · Fundación Secretariado Gitano
——Salt · Casal dels Infants
——San Bartolomé (Playa Honda) · Fundación Canaria El Patio i Asociación de Mujeres Tiemar
——Tortosa · Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, ACISI
——Saragossa (barri històric) · Fundación Federico Ozanam
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11
.

Com s’ha definit la salut comunitària
intercultural en el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural?

En el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) entenem la salut comunitària com una construcció social i històrica que adquireix significats i sentits diferents segons
les èpoques, els contextos socioculturals als quals ens referim i els agents que prenen la paraula. En aquest sentit, per abordar la salut comunitària intercultural ha calgut tenir una mirada oberta a la complexitat i contemplar aquestes construccions diferents que els individus, els
grups, les famílies, les institucions i els actors que integren cada territori tenen sobre la salut,
la malaltia i l’atenció, per poder entendre les relacions i les confrontacions entre els diferents
sistemes mèdics1 i etnomedicines; en altres paraules, per poder aproximar i enriquir les diferents maneres d’entendre i atendre la salut i la malaltia des dels diferents actors i en els diferents contextos socioculturals.2
D’altra banda, la salut i la malaltia són conceptes molt lligats a les diferents cultures i les subcultures particulars –de gènere, classe social, edat, etc.–, les quals influeixen i conformen la manera en què les persones experimenten aquests estats i donen forma a les percepcions, els símptomes i les representacions socials, en què el cos és tan sols un dels aspectes. La incidència de
malalties concretes varia entre diferents comunitats i, dins d’aquestes, entre els grups humans,
els quals interpreten i tracten les malalties de diferents maneres d’acord amb els contextos socioculturals de pertinença i les seves condicions de vida. En aquest sentit, les diferents concepcions que tinguin sobre la salut i els patiments es tradueixen en comportaments: estratègies de
prevenció, autocura, cerca d’atenció i seguiment de terapèutiques que van d’acord amb aquestes concepcions. Les normes sobre cossos sans i malalts són, per tant, construccions socioculturals que varien en el temps i en l’espai.

1 Segons E. MENÉNDEZ, es tracta del conjunt de concepcions sobre la salut, la malaltia i els seus problemes associats. També identifica el conjunt
de pràctiques específiques per al tractament de la malaltia i per a la seva prevenció. En aquest sentit és un sistema cultural i un sistema social.
2 Seguint amb Menéndez, la biomedicina per mitjà dels processos de control, institucionalització i medicalització s’han convertit en un saber hegemònic, en el qual preval la pràctica curativa i la pràctica mèdica.
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En el marc del Projecte ICI, tenint en compte la complexitat i l’heterogeneïtat de concepcions
respecte de la salut i la malaltia que hi ha des d’un punt de vista social, s’entén la salut comunitària intercultural des d’un enfocament integral, és a dir, com:
Un recurs per a la vida quotidiana, no l’objectiu de la vida en si. Un concepte positiu que posa
èmfasi en els recursos personals, socials i culturals a més de fer-ho en les capacitats físiques,
de manera que la salut no és un estat abstracte, sinó un mitjà per a un fi que es pot expressar
de forma funcional com un recurs que permet a les persones dur una vida productiva individualment, socialment i econòmicament (OMS, Carta d’Ottawa, 1986).
La salut es manifesta en dues dimensions inseparables:
——Les condicions materials i socials en què es produeix el procés vital, fet que suposa considerar
la influència dels anomenats determinants socials en la salut (DSS), és a dir, el conjunt de factors personals, socials, econòmics i ambientals que condicionen i determinen l’estat de salut i el
benestar individual i col·lectiu d’una comunitat –dimensió objectiva del procés salut-malaltia.
——La forma com els conjunts socials interpreten i valoren aquestes condicions –dimensió subjectiva del procés salut-malaltia–, d’acord amb les condicions esmentades.
Per al desenvolupament del que entenem per la dimensió integral de la salut comunitària intercultural, en concordança amb els moviments iniciats a mitjan segle passat en diferents països
i per part d’organismes internacionals, com ara l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que
van mostrar la necessitat de transcendir el binomi salut-malaltia, ens situem en la perspectiva
criticosocial i ecològica, que té en compte, així mateix, la salut com un dret i un bé públic i col·
lectiu que han de preservar els governs, les institucions i la ciutadania.

12
.

A quines necessitats pretén donar
resposta la salut comunitària?
En quins fonaments es basa?
La salut comunitària fa referència al moviment ideològic iniciat a Europa i els Estats Units a
mitjan segle passat, i que va tenir en la pràctica un desenvolupament diferent segons els paï-
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sos. Aquest moviment sorgeix com a resposta a:
——El reconeixement de l’existència de problemes de salut col·lectius que no es poden abordar des de
l’òptica curativa individual, biologicista i exclusiva. Per exemple, l’obesitat en la infància i la
seva relació amb el canvi de ritmes, rols i dieta familiar.
——El canvi en el perfil epidemiològic de les societats avançades amb el pas a un primer pla de les
malalties cronicodegeneratives, els tumors, els accidents, les violències; problemàtiques multicausals, lligades als «estils de vida».
——El reconeixement de la importància del suport social i les xarxes comunitàries per a la salut i l’afrontament de les malalties. La vulnerabilitat social i psicològica constitueixen elements centrals
per comprendre la causalitat de malalties determinades; així ho evidencia la situació de salut
de la població resident en assentaments marginals, guetos o barris deteriorats.
——La crisi econòmica i la ineficàcia del sistema assistencial basat en l’atenció especialitzada, assistencialista i curativa i en la medicalització. Per exemple, la infravaloració del relat del pacient respecte de les proves diagnòstiques, fet que limita la capacitat de valorar la salut de manera
integral, de relacionar els símptomes amb el context i les condicions de vida, a fi de trobar
sentit al malestar.
Els fonaments en els quals es basa la salut comunitària són els següents:
——L’atenció integral –concepte holístic–, pròxima i continuada i amb èmfasi en la promoció de
la salut i la prevenció de la malaltia.
——Els mètodes i els instruments per a la planificació amb el punt de partida en el diagnòstic de salut
comunitari participatiu, i en l’avaluació de les necessitats de salut expressades per la població.
La participació de la població en la definició de l’estat de salut com a indispensable.
——El treball en equip multidisciplinar i intersectorial. Es tracta de coordinar el centre de salut, l’hospital i la residència de gent gran, com també la resta de les institucions comunitàries, escola,
associacions i ONG, els models conceptuals i les pràctiques dels quals contribueixen a enriquir la visió sobre la salut.
——La descentralització dels recursos materials i humans i la coordinació i la integració funcional dels
diferents nivells del sistema de salut.
——L’adequació entre les necessitats de salut –sentides– i els recursos disponibles.
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13
.

Què aporta la salut comunitària intercultural
a la millora de la convivència ciutadana?
Les relacions socials i la convivència, quan assoleixen equilibri i harmonia, constitueixen una
font de benestar i enriquiment mutu, fet que contribueix a millorar la qualitat de vida.
L’àmbit de la salut té un enorme interès i potencialitat per implementar el Projecte ICI. D’una
banda, la salut ha constituït i constitueix una de les preocupacions primordials de tot conjunt
humà; gaudir d’una bona salut és la base de la vida, del creixement tant personal com social;
permet poder gaudir del cos, de l’entorn i de les relacions. D’altra banda, com ja s’ha dit, les relacions socials, les xarxes de suport efectives, la cohesió social, els vincles afectius entre les persones i els grups que conviuen en un territori són elements clau per a una vida saludable.
El plantejament de la salut comunitària intercultural en el Projecte ICI s’ha sustentat en la
base, documentada per mitjà d’estudis i investigacions, que convivència i salut estan relacionades íntimament. Autors diferents han aprofundit sobre el tema i han demostrat que una
societat més cohesionada, democràtica i equitativa està en més bona disposició d’afrontar
les dificultats i les adversitats que afecten la salut col·lectiva, especialment en situacions de
crisi socioeconòmica, com l’actual.
Així mateix, s’ha considerat la salut col·lectiva un capital social que s’alimenta i augmenta amb el
foment de relacions de respecte entre les persones que componen una comunitat, amb la creació de vincles afectius i el sentiment de pertinença, amb l’existència de xarxes de suport efectives i el desenvolupament de capacitats per prevenir i/o afrontar les situacions de conflicte consubstancials a la convivència humana mitjançant el diàleg.
En aquest sentit, la construcció de processos comunitaris basats en el treball conjunt dels diferents actors presents en un territori per millorar la convivència i l’increment de vincles positius
de reconeixement, acceptació, respecte i suport, ha suposat avenços importants per millorar
la salut col·lectiva. D’altra banda, la salut col·lectiva ha demostrat ser un centre d’interès i un
objectiu comú dels diferents agents que conviuen en un territori, per afavorir l’acció, conjunta,
la participació i la cohesió social.
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14
.

Què implica l’acció comunitària per a la salut
des de la perspectiva intercultural?
Des de la salut comunitària intercultural en el Projecte ICI, s’assumeix que un dels pilars de la
convivència, des del model intercultural, és l’adaptació mútua entre els subjectes involucrats.
Així, respecte de la incorporació de les persones immigrants al sistema sanitari, s’entén que
s’han d’esforçar a conèixer el sistema sanitari, complir-ne les normes i accedir-hi per les vies
normalitzades. Així mateix, el sistema mateix s’ha de readaptar davant del fenomen flexibilitzant els seus serveis, formant els seus professionals en competències culturals i fent canvis en
l’organització per garantir i consolidar la universalitat, l’equitat i la igualtat efectiva en l’accés a
les prestacions del sistema sanitari per a tota la població. Per això, s’ha considerat fonamental
en el Projecte ICI desenvolupar i potenciar espais de relació i participació estables entre les institucions sanitàries i els diferents agents socials presents al territori, a fi d’adaptar les estratègies d’atenció a les necessitats de salut.
El sistema de salut ha hagut d’afrontar importants processos d’adaptació els últims anys derivats dels canvis sociodemogràfics, econòmics, culturals, etc., que s’han produït al país. Potser
els més rellevants són els que estan relacionats amb l’envelliment gradual de la població, els que
s’han produït en les estructures familiars –dinàmiques, composició i funcions– i, especialment,
els derivats dels processos migratoris. Les persones que procedeixen de contextos socioculturals
diversos i amb estructures sanitàries diferents es veuen enfrontades especialment durant els primers anys d’estada, amb unes normes de convivència, ús i organització d’uns serveis sanitaris
d’una naturalesa diferent dels propis. La ressocialització en aquestes normes i maneres de funcionament requereix temps, ja que suposa la modificació de pautes apreses molt estructurades.
Tots aquests processos de canvi en el sistema sanitari han demanat modificacions organitzatives, funcionals i de dotació de recursos en serveis determinats –geriatria, pediatria, ginecologia,
etc.–, com també la capacitació dels professionals de la salut per comprendre millor les noves
situacions i relacions que s’estableixen amb aquests nous usuaris i millorar les seves competències en la gestió de la diversitat.
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Des del Projecte ICI entenem que la construcció d’una societat plural i inclusiva s’ha de fonamentar en la garantia dels drets de les persones –econòmics, socials, civils i polítics–, i també
en el desenvolupament complementari de les polítiques socials corresponents.
La integració dels immigrants s’ha desenvolupat des de les administracions a diferents nivells,
sigui directament a través de l’assistència sociosanitària o l’educació, o bé per mitjà de subvencions per al desenvolupament de programes d’integració sociolaboral. Malgrat això, la falta d’un
marc legal que desenvolupi una política nacional, més enllà del que han estat els plans estratègics, ha derivat de vegades en una manca de coordinació entre les diferents administracions i
confusió i fins i tot conflictes competencials.
El Projecte ICI es presenta com una oportunitat per enfortir, impulsar i operativitzar el desenvolupament dels principis reconeguts en els marcs legislatius i en els plans i els programes
esmentats, en la mesura en què tendeix a crear ponts, sinergies i espais de trobada que permetin el treball conjunt i una millor col·laboració entre els responsables i els actors implicats
en l’acció local.
En el transcurs de la primera etapa del Projecte ICI, el context de partida relatiu als drets a la
salut i l’atenció va canviar. La crisi econòmica, el canvi en els moviments migratoris que hi estan
relacionats, però, especialment, la reforma sanitària introduïda pel Reial decret llei 16/2012
suposa la ruptura del sistema universal, que ha constituït un dels pilars de l’estat del benestar a
Espanya. Això, com veurem, suposarà repercussions en l’avenç dels processos d’intervenció en
els territoris, fet que planteja reptes i desafiaments nous per a la convivència i la cohesió social.
L’acció comunitària per a la salut des de la perspectiva ciutadana intercultural, d’acord
amb el que s’ha plantejat, s’ha entès com:
La contribució i l’esforç coordinat de recursos, institucions i agents socials, aplicant mètodes
i estratègies orientats a incrementar el control de la comunitat sobre els seus determinants
de salut, amb l’objectiu de millorar les oportunitats d’arribar al millor nivell de salut possible, de manera participativa, equitativa i tenint en compte la diversitat.
Conseqüents amb aquests plantejaments, des del Projecte ICI s’ha apostat per fer efectiu en la
pràctica el lema plantejat des d’organismes com la Unió Europea i l’OMS: «la salut en totes les
polítiques», atès que les decisions que influeixen en la salut de les persones no tan sols concerneixen els serveis sanitaris, sinó molts altres àmbits de la política.
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En línia amb aquest principi, també es va considerar fonamental incorporar la promoció de la
salut com un eix estratègic, entenent-la com el conjunt d’accions que les administracions, els
tècnics i la ciutadania d’un territori fan per abordar el conjunt de determinants socials de la
salut modificables potencialment; no tan sols els que tenen relació amb les accions dels individus, com els comportaments i els estils de vida saludables, sinó també amb determinants com
ara els ingressos i la posició social, l’educació, la feina i les condicions laborals, l’accés a serveis
sanitaris adequats i els entorns físics.
En el Projecte ICI, s’entén que la promoció de la salut és un procés polític i social global dirigit al fet que les persones incrementin el control sobre aquests determinants de la salut.
Abasta tant les accions dirigides a enfortir habilitats i capacitats dels individus i els grups com
les adreçades a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, per tal de mitigar
el seu impacte en la salut pública. La participació és essencial per sostenir l’acció en matèria de
promoció de la salut.
En aquest sentit, en els diferents territoris d’intervenció s’han desenvolupat processos i estratègies saludables globals i se’ls ha donat suport, com per exemple:
——En l’àmbit educatiu: inclusió d’estratègies promotores de salut que transcendeixin els diferents nivells de la comunitat educativa –consell escolar, projecte educatiu de centre, claustre, AMPA, recursos sanitaris, socials, culturals i esportius, etc.–, com ara les dirigides a la
conservació del medi ambient, la naturalesa i/o la salubritat del medi escolar, la promoció
d’hàbits saludables –alimentació, descans, esport–, la millora de les relacions en el medi escolar i l’educació en valors –autoestima, capacitat per resoldre conflictes, solidaritat o respecte a la diversitat.
——En l’àmbit comunitari: inclusió d’estratègies, mesures i recursos dirigits a la millora i la conservació del medi ambient, consecució de territoris més responsables amb la salut col·lectiva, pràctica d’hàbits de vida més saludables, eliminació de les barreres que limiten les relacions, i la convivència, com també accés als serveis.
——L’aprofitament de polítiques, normatives, plans i estratègies dirigides a fer efectiva l’equitat –Llei
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, Llei orgànica d’igualtat efectiva de dones
i homes, Llei de barris de Catalunya, Pla estratègic de ciutadania i integració, plans de convivència i integració, Estratègia de Ciutats Saludables de l’OMS, etc.

Per fer-ho s’ha propiciat una col·laboració intersectorial intensiva entre els diferents organismes i sectors implicats –ajuntaments, conselleries de salut, urbanisme, educació, cultura, institucions escolars (claustre de professors, AMPA), institucions sanitàries (centres de
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salut, xarxa de salut mental, hospitals o serveis de salut pública), serveis socials (centres
de dia), associacions i entitats ciutadanes (ONG, grups d’ajuda mútua), etc.–, i s’ha advocat a favor de les àrees d’acció prioritàries reconegudes a la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut:
——L’establiment d’una política pública saludable mitjançant l’impuls de les línies d’acció establertes als plans i els programes de salut a cada territori.
——La creació d’entorns que donin suport a la salut, impulsant experiències basades en el model d’escoles promotores de la salut, les ciutats o els territoris socialment responsables, el desenvolupament de la figura d’agents promotors de la salut i les experiències basades en el model
d’aprenentatge i servei, etc.
——L’enfortiment de l’acció comunitària per a la salut, a través de la creació o el reforç de les xarxes
de suport comunitari per abordar necessitats o problemes, com ara la salut mental comunitària o el suport a les persones dependents, etc.
——El desenvolupament de les habilitats personals i col·lectives, per propiciar experiències d’apoderament3 i agència a escala comunitària en grups en situació de més dificultat o aïllament
–grans, joves, dones, etc.
——La reorientació dels serveis sanitaris per donar suport a la tasca dels equips sanitaris i els
professionals de la salut, mitjançant entre aquests i determinats grups de la comunitat
amb dificultats, barreres d’accés o comunicació i enteniment per diferències lingüístiques
o culturals.
En el Projecte ICI, s’assumeix que els determinants socials de la salut tenen una distribució
desigual en la població, de manera que els últims anys s’han incrementat l’esquerda social i les
desigualtats socials en salut. Viure en condicions precàries s’associa a un estat de salut pitjor
i una esperança de vida més baixa. Aquesta situació sembla més fàcil d’entendre pensant en
persones o grups amb carència de recursos; així i tot, l’associació dels determinants socials
amb la salut ocorre al llarg de tota l’escala social, no tan sols en els que tenen menys recursos.
Així mateix, s’ha considerat fonamental des de l’àmbit de la salut comunitària intercultural
incorporar en la pràctica l’enfocament d’equitat. Aquest concepte es recull en els principis
de la Llei general de sanitat del 1986, i significa que totes les persones tinguin una oportunitat justa per aconseguir desenvolupar el màxim potencial de salut independentment de la seva
3 Al glossari de termes de promoció de la salut de l’OMS, es defineix l’«apoderament per a la salut» com un procés mitjançant el qual les persones
adquireixen més control sobre les decisions i les accions que afecten la seva salut. El terme no ha estat exempt de polèmiques i controvèrsies entre
autors, tradicions disciplinàries i posicionaments ideològics, tant en l’accepció teòrica com en les implicacions pràctiques. En el Projecte ICI, quan
fem servir el terme en l’àmbit de la salut, ens estem referint a la capacitat dels subjectes, els grups i les institucions que constitueixen una comunitat
per identificar, analitzar, qüestionar i abordar els factors estructurals socials, econòmics i polítics que es troben a la base de les desigualtats en la
distribució de poder en les relacions socials i que impacten en la seva salut col·lectiva.
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posició social o altres circumstàncies determinades per factors socials, és a dir, que cap persona no s’ha de trobar en desavantatge per desenvolupar aquest potencial.
En l’àmbit de les polítiques públiques, suposa tractar les persones de manera diferent perquè al
final tothom es pugui beneficiar dels mateixos drets, i això també implica que els recursos s’assignin segons les necessitats de les persones. Atès que, com hem vist, les factors que afecten la
salut són múltiples –educació, feina, condicions de vida, etc.–, l’equitat en salut s’ha d’entendre
en un sentit ampli, no tan sols com el dret a l’atenció en salut de tota la població.
En el Projecte ICI, traslladar a la pràctica aquest enfocament d’equitat ha comportat potenciar
espais i processos per assegurar que les persones que habiten el territori puguin tenir veu i participar en la identificació de necessitats i problemes, en el plantejament d’alternatives sobre
els aspectes prioritaris que els amoïnen i en la distribució dels recursos que influeixen sobre la
seva qualitat de vida i salut, i això ha redundat en la millora de la convivència i la cohesió social en els territoris.
En el marc del Projecte ICI, la intervenció des de l’àmbit de la salut s’ha plantejat de manera
àmplia i transversal, entenent que les diferents administracions, no tan sols sanitàries, i especialment els ajuntaments, tenen una capacitat d’influència important sobre els determinants
socials de la salut, per mitjà del desenvolupament de polítiques locals intersectorials, impulsades des de les diferents conselleries –desenvolupament de plans urbanístics que fan prevaler els
barris més deprimits, millora del transport i dels habitatges, dotació i ubicació de centres educatius, esportius, sanitaris culturals, per permetre l’accés equitatiu per a totes les persones que
habiten al barri–. Per això s’han desplegat processos tendents a assolir una col·laboració intersectorial intensiva entre els diferents organismes i sectors implicats –conselleries de salut, urbanisme, educació, cultura, institucions escolars (claustre de professors, AMPA), institucions sanitàries (centres de salut, xarxa de salut mental, hospitals o serveis de salut pública), associacions
i entitats ciutadanes (ONG, grups d’ajuda mútua), etc.
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15
.

Quins objectius es van plantejar en l’àmbit de
la salut comunitària intercultural?

Tenint en compte les diferents dimensions de la convivència i la cohesió social identificades
en el Projecte ICI, els objectius que cal assolir des de l’àmbit de la salut comunitària referides a
aquestes dimensions es van concretar en els punts següents:
——Integració. Millorar el coneixement que tenen els habitants del territori sobre els drets i
els deures amb relació a l’atenció sanitària, i identificar els sectors amb dificultats especials
d’accés al sistema social i sanitari, per contribuir mitjançant l’acció coordinada a eliminar
les barreres que dificulten l’accés als recursos –adaptació de normes, horaris, accessibilitat.
——Interculturalitat. Adaptar les estructures sociosanitàries a la diversitat social i cultural present al territori i les seves diferents necessitats –funcionament, organització, dotació de
recursos, normativa, coordinació–, específicament les dels grups amb dificultats d’accés i/o
en situació de vulnerabilitat sociosanitària. Millorar les capacitats/competències i els recursos professionals en la gestió de la diversitat cultural pel que fa a la salut.
——Convivència. Augmentar l’interès i la conscienciació de diferents sectors, agents i grups
comunitaris de la ciutadania pels temes de salut col·lectiva del territori, sigui quin sigui el
grup amb el qual tinguin a veure. Fomentar la trobada i l’establiment de relacions entre diferents grups i col·lectius per abordar problemes o qüestions de salut. Propiciar la seva implicació i participació –identificació, anàlisi, establiment de solucions– en la proposta i el desenvolupament de les accions col·lectives per millorar la qualitat de vida del territori.
——Ciutadania. Contribuir al reconeixement i l’advocacia dels grups, les minories, els col·lectius
que es troben en desavantatge social o sanitari per la diferència física, social, econòmica o
cultural perquè tinguin oportunitats de beneficiar-se de l’atenció en les mateixes condicions.
Augmentar la coresponsabilitat dels ciutadans i les ciutadanes respecte de la importància
de contribuir al manteniment i la millora dels serveis públics com a garantia de l’exercici del
dret a la salut i l’educació.
——Enfortiment comunitari. Reforçar el teixit associatiu –naixement de nous grups o associacions el focus d’interès dels quals és la millora de la salut col·lectiva des de la perspectiva comunitària intercultural–. Potenciar la funció i la tasca dels grups i les associacions
existents orientats a la millora de la qualitat de vida i l’enriquiment del seu potencial amb
la incorporació de la perspectiva comunitària intercultural. Incrementar la participació
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de la ciutadania en els espais de trobada destinats a l’abordatge de qüestions relacionades
amb la salut comunitària.

L’enfortiment comunitari es produeix quan es comprèn la comunitat en conjunt. Això
és el territori com a unitat d’intervenció en què tenen un paper primordial les administracions, els professionals i la població. D’aquesta manera, la intervenció comunitària en
salut enforteix la comunitat en la mesura en què potencia les relacions entre la població
i els professionals, facilita la comprensió de l’estat de salut i potencia actuacions de promoció de la salut.

16
.

Què implica treballar des d’una perspectiva
comunitària en el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural?
En l’àmbit de la salut suposa considerar els fenòmens de salut i malaltia com a fenòmens
col·lectius, emergents de la dinàmica que es crea en una comunitat pel joc d’interrelacions dels
seus subsistemes econòmics, educatiu, sanitari, etc.
Aquests fenòmens emergents es manifesten amb aparences diverses en els diferents àmbits:4 individual, grupal, institucional, comunitari. Per això és important conèixer les aportacions teòriques corresponents a cadascun d’aquests àmbits i considerar-ne l’especificitat en les accions que
es programin, per tal de treballar de manera integral i poder fer la lectura dels problemes sota l’òptica de l’especificitat de la dinàmica d’aquesta comunitat en un moment donat i amb una història.
Els àmbits enunciats, seguint el plantejament de Bleger, són els següents:
a. Àmbit psicosocial (individus): fa referència a l’expressió individual dels processos de salut-malaltia, però considerant-ne tots els vincles o relacions interpersonals.

4 La teoria dels àmbits de Bleger, des de la psicologia social, contempla l’ésser humà com a totalitat en situacions concretes i en els seus vincles
interpersonals –presents i passats–, i entén l’àmbit com l’amplitud de successos o vincles humans (BLEGER, J. (1976). Psicología de la conducta.
Buenos Aires: Paidós, p. 60).
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b. Àmbit sociodinàmic (grups): pren el grup com una unitat d’anàlisi; la família com a grup primari, el grup d’iguals, els grups formals i informals, com també els diferents significats que
adquireix la salut-malaltia al seu si.
c. Àmbit institucional (institucions): abasta la relació dels grups entre ells i entre les institucions
que els regeixen –l’escola, l’hospital i el centre de salut, la feina, etc.–, i les diferents formes en
què es representen i s’aborden els processos de salut, malaltia i atenció en aquestes institucions.
d. Àmbit comunitari (comunitat): inclou el que és col·lectiu-social. Aquest àmbit, que és el que
més abasta, inclou els anteriors, per la qual cosa des del Projecte ICI entenem que per abordar la salut des d’una orientació comunitària cal treballar des d’aquestes perspectives diferents: amb els subjectes, les seves famílies i xarxes de relació, amb els grups i les associacions tant formals com informals, i amb les institucions i els tècnics que duen a terme la
seva tasca al territori.
Les persones, els grups i les famílies viuen en uns contextos locals en què els determinants socials de la salut influeixen i determinen les seves condicions de vida. La comprensió de la salut
col·lectiva, lligada a una mirada col·lectiva, historiogràfica i ubicada en aquests contextos locals,
permet identificar els reptes i les potencialitats dels territoris i revalorar el paper dels diferents
actors, recursos i actius en salut dels quals disposen.

17
.

Quin ha estat el disseny de la intervenció
en salut comunitària?
La salut, com ha quedat de manifest, constitueix un àmbit de molt interès per implementar el
Projecte ICI que es presenta, atès que és un dels referents bàsics de les persones, les famílies i
les institucions per les implicacions que té en el desenvolupament del potencial vital, educatiu,
productiu, cultural i social d’una comunitat. Per això, té un fort impacte en el conjunt social i
en les relacions de convivència, per la qual cosa ha de ser una de les preocupacions i les prioritats de governs i ciutadans.
El Projecte ICI parteix de la base que des de l’àmbit de la salut comunitària intercultural, d’acord
amb els principis esmentats, es pot impulsar una intervenció preventiva i promocional, que afa-
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voreixi la integració de les persones, que contribueixi a la cohesió social i, en definitiva, que capaciti el conjunt de la societat per afrontar les seves problemàtiques i els reptes amb relació a la
salut i la convivència ciutadana intercultural a través de la participació progressiva en el desenvolupament de l’espai local compartit.
El planejament de la intervenció parteix de considerar la importància de treballar amb el conjunt d’actors del territori d’actuació, i de l’existència d’igualtat de possibilitats i responsabilitats
en l’exercici dels drets de tots i totes els habitants pel que fa a la millora de la salut col·lectiva.
En el Projecte ICI, la línia d’acció específica de salut comunitària intercultural s’ha desenvolupat de manera paral·lela a la línia d’acció global i a les altres dues línies d’acció específiques
–socioeducativa i relacions ciutadanes–, tot responent a una planificació de la intervenció comunitària articulada metodològicament durant els tres anys d’execució del Projecte ICI, com veurem al llarg dels epígrafs següents. Aquests tres àmbits d’actuació han centrat l’èmfasi de les
seves accions en la tasca que cal fer amb infància, joventut i famílies, i això per diverses raons:
La infància, la joventut i la família representen grups clau per a la promoció i la millora de
la salut col·lectiva; està demostrat que la inversió d’esforços en la millora de la salut en aquests
tres col·lectius constitueix una aposta ferma de futur.
La família és el primer nucli socialitzador en el qual es comença a adquirir la base de comportaments i hàbits relacionats amb la salut: higiene, alimentació, formes de comunicació i relacions, etc.
La infància es reconeix com una etapa clau per a l’aprenentatge responsable sobre l’atenció de
la salut. Els estils educatius i de vida dels pares són clau per a aquest aprenentatge. Una relació educativa, comunicativa, dialogant i de transmissió de valors com la salut des de la primera
infància pot tenir fruits i contribuir a afrontar els canvis o les crisis de cada etapa amb eficàcia.
L’objectiu des de l’àmbit de la salut comunitària en el Projecte ICI ha estat impulsar processos
de trobada, diàleg i col·laboració entre els diferents actors del territori –administracions, tècnics
i ciutadania–, tendents a millorar les relacions existents, les capacitats per identificar i analitzar de manera conjunta necessitats, problemes i actius de salut del territori, i també per proposar i desenvolupar estratègies intersectorials i integrals dirigides a millorar la salut col·lectiva.
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Una vegada desenvolupades les bases conceptuals i els fonaments en què es basa l’àmbit de la
salut comunitària intercultural, en aquest capítol es presenta l’aplicació en la pràctica d’aquestes
bases per mitjà de les diferents propostes i experiències dels territoris d’intervenció.

21
.

Quines han estat les premisses de partida en
l’àmbit de la salut comunitària intercultural?
1. La salut en un sentit holístic i integral, entenent que està influïda per múltiples determinants –individuals, ambientals, educatius, econòmics, etc.–, es concep com un capital social
i com un dret universal que cal preservar i implementar des del govern i les diferents administracions, tant sanitàries com no sanitàries. La inclusió de l’enfocament d’equitat, el marc
dels determinants socials de la salut i la lluita contra les desigualtats socials és una prioritat a escala europea i de l’OMS, per la qual cosa és clau incorporar-lo en el Projecte ICI atès
el seu caràcter i objectius.
2. El nivell de salut d’una comunitat no depèn exclusivament de l’acció de les institucions sanitàries. Les polítiques implementades des del govern i les diferents administracions tenen
impactes en la salut de la comunitat, per la qual cosa és fonamental valorar aquest impacte
i treballar de manera integrada entre diferents sectors per la millora de la salut: «la salut en
totes les polítiques».
3. La millora de la salut té a veure amb la millora de les condicions de vida, de feina i de l’entorn, i no tant amb una atenció intervencionista. D’aquí ve la rellevància que s’atorga en el
Projecte ICI a la promoció de la salut, entesa com la capacitat dels subjectes i les comunitats
de reconèixer les seves pròpies necessitats de salut, capacitats i recursos per gestionar solucions conjuntes als problemes.
4. La noció d’«agència» en tot col·lectiu humà, és a dir, el reconeixement de la potencialitat que
té un territori, les persones que l’habiten i les institucions que el conformen, per ser saludables en la seva organització, interaccions, relacions de convivència i solidaritat, riquesa cultural i tradicions, i també per reconèixer, afrontar i gestionar de manera conjunta i democràtica els seus problemes i conflictes.
5. La millora de la convivència i la gestió positiva de la diversitat i els conflictes contribueixen a
augmentar la qualitat de vida de les persones i els grups i, per tant, a millorar la salut col·lec-
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tiva. Les institucions sanitàries, educatives, les famílies i la comunitat són agents rellevants
en la promoció de la salut, per la seva funció educadora i socialitzadora.
La salut comunitària intercultural implica treballar per a l’adaptació mútua entre els agents
sanitaris i la ciutadania diversa, tot posant l’accent en les convergències entre les persones,
que comparteixen aspectes importants relatius al desenvolupament local, els drets i la qualitat de vida.
Les institucions sanitàries constitueixen espais de trobada entre professionals i ciutadania diversa que parteixen de diferents concepcions sobre la salut i la malaltia; els professionals tenen un gran potencial per promoure la convivència i la cohesió social des de l’àmbit de la salut.
Aposta per un model institucional inclusiu de gestió de la diversitat que tingui en compte:
——Les institucions sanitàries –hospitals, centres de salut i dispositius assistencials– com a
espais interculturals potencials, on professionals i usuaris es trobin al voltant d’un objectiu comú que és la millora de la salut col·lectiva, sota principis d’igualtat i equitat.
——La representativitat dels espais d’interacció sanitària com a reflex de la diversitat existent.
——L’assistència sanitària i l’atenció a la salut com un dret en el qual es té en compte la diversitat, el dret a la identitat individual i col·lectiva, el sentit de reciprocitat i la solidaritat.
Èmfasi en la promoció de capacitats i recursos personals, socials i comunitaris i d’entorns socials responsables i saludables per:
——Trencar les barreres físiques i simbòliques existents i configurar una nova constel·lació
d’interaccions.
——La satisfacció de necessitats en salut expressades per la comunitat.
——L’aprenentatge intergeneracional, la participació activa de famílies, joves, nens, etc.
——La producció documental dels processos de promoció de la salut, l’abordatge de la millora de la salut col·lectiva i la difusió de «bones pràctiques».
——Un horitzó de cogestió i autogestió en la pràctica.

En aquest sentit, la intervenció social plantejada per al desenvolupament de l’àmbit de la salut
comunitària en el Projecte ICI presenta una hipòtesi de partida orientada a impulsar el desplegament d’accions basades en la promoció de la salut, és a dir, a activar la capacitat de les institucions, les entitats i la ciutadania per crear una comunitat sana, tot enfocant l’acció comunitària
en els determinants de salut i contemplant com a oportunitat i necessitat la gestió adequada de
la diversitat cultural existent, com també un ús adequat dels recursos sanitaris.
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Quina és l’estructura del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural en
l’àmbit de la salut comunitària intercultural?
La implementació del Projecte ICI en cadascun dels 17 territoris ha estat a càrrec d’un equip
d’intervenció que, sota el guiatge de la resta de les entitats socials de referència a les zones
d’actuació, han generat aliances amb les administracions locals, els professionals de diferents
àmbits –salut, educació, serveis socials, etc.– i la ciutadania, amb l’objectiu d’impulsar processos de desenvolupament comunitari i facilitar la trobada i l’establiment de sinergies entre
els diferents actors del territori, tot partint dels plans, els programes o les estratègies d’acció
ja existents, per millorar el coneixement mutu dels recursos comunitaris, el reconeixement
de la tasca dels tècnics i l’important paper que tenen les entitats socials i la ciutadana en el
desenvolupament comunitari.
En aquest equip d’intervenció, format per quatre professionals amb experiència en el desenvolupament social i la mediació, es va identificar un/a responsable/referent de l’àmbit de la salut
comunitària, amb la funció d’encarregar-se d’implementar les accions corresponents a aquest
àmbit. Així mateix, dins de l’equip encarregat de la Direcció Científica (DECAF), també es va
comptar amb una professional referent de l’àmbit de la salut, amb l’encàrrec complementari de
fer el seguiment, el suport i l’acompanyament tècnic d’equips i territoris determinats.
Per últim, per al desenvolupament de l’àmbit s’ha disposat d’una assessora amb experiència en
salut comunitària, salut pública, interculturalitat i mediació que ha tingut com a funció proposar els eixos en els quals s’estableix l’àmbit, i també orientar teòricament i metodològicament les
diferents etapes del Projecte ICI, valorar-ne els avenços en els diferents territoris i donar suport
a la formació dels equips d’intervenció comunitària intercultural (equips ICI) al llarg del procés.
En esquema, el seguiment i la supervisió del Projecte ICI han tingut l’equip següent:
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Gràfic núm. 1. Actors implicats
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.

Quin va ser el context de partida del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural?
2.3.1 Un model d’acció compartit,
aplicat a territoris diferents
Inicialment, el Projecte ICI parteix d’un marc i un model compartit d’acció, però que s’aplica a
territoris no tan sols amb una alta diversitat sociocultural sinó també en territoris que pertanyen a regions i comunitats autònomes on s’han desenvolupat polítiques molt diferents, aspecte que resultava fonamental tenir en compte a l’hora d’adaptar el Projecte ICI a les peculiaritats
i la idiosincràsia de cada territori, i identificar i aprofitar les oportunitats de desenvolupament
que es presentaven en cada cas.
Sabem que el marc en què s’ha desenvolupat la política d’integració social a Espanya, específicament en l’àmbit sanitari, té caràcters difusos, i no es pot identificar un model clar predominant
ni un discurs oficial explícit, orientat cap al multiculturalisme, l’assimilacionisme o l’interculturalisme. Contràriament, s’han desenvolupat un conjunt de polítiques d’immigració fragmentades en un marc de competències complex. Així, aquest caràcter centralitzador imposa constriccions al poder de les comunitats autònomes però, alhora, aquestes són les que ostenten la
titularitat en la majoria de les competències que afecten la integració social –serveis socials,
salut, educació, feina i habitatge–. L’exercici d’aquestes funcions de vegades es comparteix amb
els ens locals, dins del marc establert per la política migratòria de l’Estat, centrada principalment en els elements de control del flux.
Aquesta heterogeneïtat autonòmica i territorial es mostra en les diferents maneres d’aplicar
les polítiques socials d’integració. En concordança, es poden observar diferències en la situació
dels immigrants i el seu procés d’integració a cada comunitat, i dins d’aquestes, per exemple,
l’existència de limitacions o no per a l’empadronament i/o l’accés a determinades prestacions o
recursos educatius, sanitaris o socials. Darrere d’això s’observa la diferència d’estructures econòmiques i socials, que incideixen clarament en la instal·lació desigual d’immigrants i en el procés migratori mateix (Laparra i Martínez, 2008, p. 23-28).
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Els processos de transferències de les competències en matèria de sanitat a les comunitats autònomes es van fer en temps diferents. Així mateix, els models en els quals es van estructurar les
relacions institucionals entre les administracions amb competències tant en matèria de salut
com d’immigració –ajuntaments, serveis municipals, serveis socials, serveis regionals i autonòmics de salut, serveis sanitaris, etc.– s’han resolt de maneres diferents.
En alguns casos s’han establert camins i fórmules per a la coordinació entre els recursos municipals, regionals i autonòmics i fins i tot amb altres administracions relacionades amb la salut
–urbanisme, medi ambient, trànsit, educació, etc.–, per establir plans, programes i protocols de
salut comuns i dispositius de coordinació. En altres casos s’ha treballat de manera aïllada, independent, amb manca de coordinació i treball intersectorial, tant entre recursos sanitaris i socials com amb la resta dels recursos relacionats amb la salut, de manera que les diferents administracions han dut a terme accions paral·leles.
D’altra banda, per iniciar un procés comunitari intercultural cal tenir presents les característiques
sociohistòriques i territorials, la densitat, la concentració o la dispersió espacial, les barreres, la
diversitat i els processos d’assentament dels grups presents al territori, el bagatge històric i experiencial previ dels habitants –la ciutadania– pel que fa a la creació i el manteniment de xarxes veïnals,
associatives, dinàmiques de participació comunitària, tipus de relacions entre les administracions,
els tècnics i la ciutadania, etc. El coneixement i l’anàlisi detallats d’aquests elements resulten clau.
La posada en marxa del Projecte ICI als diferents territoris va tenir, per tant, un començament
marcat per la diversitat. Diversitat no tan sols territorial –ciutats petites, intermèdies o grosses,
zones rurals– sinó també institucional –tipus d’estructures institucionals i polítiques desenvolupades a cada localitat i existència de plans o programes de salut, serveis socials, immigració, inclusió, etc., previs al Projecte ICI amb incidència en l’àmbit de la salut comunitària, que podrien
afavorir-ne o dificultar-ne el procés i el desenvolupament–, com també en les dinàmiques de
relació i participació entre les institucions, els tècnics i la ciutadania.
A continuació mostrem alguns exemples d’aquesta diversitat territorial i institucional:
——A Catalunya hi havia la Llei de barris –Llei 2/2004–, projecte liderat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques que comportava el desplegament des de diferents àrees –
infraestructures, salut, educació...– d’un seguit d’actuacions adreçades a reduir el risc d’exclusió social dels habitants de barris marginals o en situació de vulnerabilitat especial. El
Departament de Salut donava suport, a través del Pla de salut de barris, al desenvolupament
de programes de salut comunitària dirigits a les necessitats específiques de cada barri. Aques-
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ta base resultava fonamental per incardinar les accions de l’àmbit als cinc territoris ubicats
en aquesta comunitat autònoma.
——A Andalusia, la Conselleria de Salut, a partir del Pla andalús de salut, preveia una estratègia de descentralització per tal que els programes de promoció i prevenció de la salut pública
s’acostessin fins a l’àmbit més pròxim als ciutadans. És a dir, en l’àmbit local, estava duent
a terme el Projecte per al Desenvolupament de la Xarxa Local de Salut (RELAS), projecte de
cooperació amb les entitats locals per elaborar plans locals de salut mitjançant accions intersectorials i participades, amb funcionament en xarxa, sota el lideratge dels governs locals.
En el cas de Jerez, l’existència d’aquest projecte va afavorir un seguit de sinergies i oportunitats que es van consolidar en el transcurs dels tres anys.
——A la comunitat de Madrid, les relacions entre l’Ajuntament, el Servicio Madrileño de Salud i
els Servicios de Promoción y Prevención de la Salud variaven del municipi de Madrid a la resta
dels municipis, de manera que en alguns casos es pot qualificar de deficitàries i fins i tot d’inexistents, fet que propiciava el desenvolupament de plans i programes de manera paral·lela o
l’existència de duplicitats i/o buits, per falta de coordinació entre aquestes administracions.
Un altre aspecte interessant que convé ressaltar va ser la diversitat pel que fa a la composició i la formació dels mateixos equips ICI, encarregats de posar en marca el Projecte ICI i el
seu coneixement i experiència prèvia en l’àmbit de la salut comunitària. Per a la majoria dels
equips ICI l’àmbit resultava nou, tret d’algun cas en què se’n tenia experiència prèvia. En compensació, els integrants dels equips partien d’una experiència dilatada en el terreny de l’animació sociocultural, la intervenció social i la mediació, fet que va resultar a la llarga un aspecte enriquidor per al desenvolupament de l’àmbit amb propostes interessants i innovadores,
com veurem més endavant.

2.3.2 Centralitat de l’ajuntament en l’àmbit
de la salut comunitària intercultural
La proximitat de l’Administració local a la ciutadania i a les seves organitzacions facilita tenir un coneixement més immediat i real de la seva problemàtica i possibilita més celeritat en la presa de decisions i en l’aplicació de mesures davant de qualsevol problema. Això exigeix un nou tipus de lideratge
democràtic de l’Administració local i un canvi en la manera de prestar els serveis des de la intersectorialitat i disposant de la participació dels agents socials.5
5 LLORCA, E.; AMOR, M. T.; MERINO, B.; MÁRQUEZ, F. J.; GÓMEZ, F.; RAMÍREZ, R. (2010). «Ciudades saludables: una estrategia de referencia
en las políticas locales de salud pública». Gaceta Sanitaria, 24(6):435-436.
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L’Obra Social ”la Caixa” va signar acords amb les 15 corporacions locals en les quals s’ubiquen
els Projectes ICI –una per cada territori d’intervenció, excepte el municipi de Barcelona, on es
va treballar en tres territoris– per garantir la participació plena de l’Administració local i una
coordinació adequada amb les administracions públiques.
Els ajuntaments tenen una dilatada tradició i experiència en l’àmbit de la salut pública, atesa la influència que tenen les seves polítiques en els aspectes que determinen la qualitat de vida i la salut
de la població que habita el territori.
Les corporacions locals tenen competències en matèria de planificació i desenvolupament urbanístic, és a dir, poden definir el model de ciutat o barri, la distribució de l’espai públic, les places i els parcs, la mobilitat i el transport, el tipus i la qualitat dels habitatges o la distribució dels
recursos del barri –col·legis, escoles infantils, centres culturals, centres sanitaris, poliesportius,
zones comercials– i la seva accessibilitat, de manera que poden facilitar l’eliminació de barreres,
la sanitat ambiental –qualitat de l’aire, de l’aigua i tractament de residus–, la dotació de zones
verdes, d’esbarjo, etc.
Però, així mateix, tenen capacitat d’influència sobre altres sectors que determinen la salut, com
ara l’educació –amb programes de suport a l’escola, les famílies i el professorat, la coordinació
entre nivells d’educació, el foment de l’alimentació saludable, programes d’alfabetització, educació d’adults i activitats culturals–, en l’àmbit laboral i ocupacional –desenvolupant programes de
formació i foment de l’ocupació, establint diàleg i acords amb empreses i indústries–, com en el
sector de la restauració –menús saludables i assequibles, escoles taller–, amb patrimoni i cultura, potenciant els centres històrics –transformació i ús d’edificis del patrimoni– i en esports, en
què disposa d’una xarxa de recursos clau per fomentar el lleure saludable i la convivència, etc.
Per tot això, vincular el Projecte ICI i l’equip ICI a l’ajuntament va resultar clau i estratègic per
dur a terme processos de desenvolupament i intervenció comunitària intercultural en l’àmbit
de la salut, entesa en un sentit integral, tenint en compte que un dels eixos de partida de l’àmbit té a veure amb el lema «la salut en totes les polítiques» i que l’ajuntament té una capacitat
àmplia, com s’ha vist, per desplegar polítiques saludables des de diferents conselleries.
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2.3.3 Fragmentació i sectorització
de l’atenció sanitària
El nou model d’atenció primària ha reproduït en excés el model medicoassistencial tradicional, de manera que els últims anys s’ha produït una involució. En efecte, malgrat els avenços
aconseguits a Espanya en el sector salut, des de la posada en marxa de la reforma sanitària
–començament dels anys vuitanta–, amb una orientació cap a la comunitat i considerant la
importància de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia –avenços i desenvolupaments que van col·locar aquest sistema sanitari i els seus professionals com un dels millors
d’Europa–, ha prevalgut l’assistencialisme.
Actualment el sistema sanitari i els professionals de la salut estan aclaparats, entrampats en
una praxi assistencialista que impedeix el desenvolupament dels principis de l’acció comunitària, la visió col·lectiva dels problemes de salut, el treball en equip interdisciplinar i la participació de la comunitat en els plans i els programes.6,7
D’altra banda, la diversitat cultural present a la nostra societat i al sistema sanitari demanava adaptacions organitzatives, funcionals i en la dotació de recursos a escala local, i també
la capacitació dels professionals en l’adquisició d’habilitats per comprendre millor les noves
situacions. Aquestes adaptacions i canvis estan relacionats no tan sols amb l’increment de
població immigrant que requeria més atenció en àrees específiques com ara ginecologia i
pediatria, sinó amb les necessitats derivades d’una població autòctona cada vegada més envellida. Aquestes adaptacions i canvis no s’han produït en la mesura i el ritme en què calia.
L’acció comunitària en salut és un terreny propici per superar la tendència a la segmentació, la parcialització i l’especialització que caracteritza l’atenció sanitària, tendència que s’ha
anat incrementant les últimes dècades, fet que ha establert àrees del coneixement estanques, amb falta d’interlocució i, per tant, amb dificultat per afrontar els problemes de salut
actuals i treballar de manera integral i integrada, específicament en la millora de la qualitat
de vida de les societats.

6 Vegeu Documento de análisis de situación i Documento de estrategias de mejora en la atención primaria del siglo
AP/191006estrategiasAP.pdf.

xxi:

http://www.simeg.org/

7 Informe de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de marzo del 2011. Fundamentos de la atención primaria y evaluación de las medidas de
mejora adoptadas por las Comunidades Autónomas: http://www.observatoriosanitariomadrid.org/informes/1973-fundamentos-de-la-atencion-primaria-y-evaluacion-de-las-medidas-de-mejora-adoptadas-por-las-comunidades-autonomas.
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En l’àmbit de la salut comunitària, el sistema sanitari, especialment els centres de salut i els equips
que duen a terme l’atenció, constitueix un substrat fonamental per implementar accions dirigides a la promoció de la salut i la millora de la convivència, per això resultava imprescindible conèixer els avenços, els retrocessos i la situació d’aquests recursos per posar en marxa el Projecte ICI.
Sense cap dubte, un dels reptes més apassionants i profitosos del Projecte ICI ha estat el de
contribuir a superar una aproximació sectorial antiquada de l’acció social per endinsar-se en
les vicissituds d’una aproximació integral que permet abordar els fenòmens relatius a la salut
de manera complexa. Vegem en detall l’ideari del Projecte ICI i les seves aportacions en l’àmbit de la salut comunitària.

24
.

Què aporta el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural en l’àmbit
de la salut?
El Projecte ICI no és un projecte més que ha de competir amb altres projectes, sinó que té una
singularitat. Vegem el que ha aportat d’específic als tres actors –Administració, tècnics i ciutadania– en l’àmbit de la salut comunitària intercultural.
A les diferents administracions del sector sociosanitari, educatiu, urbanístic i mediambiental, esportiu, cultural, etc.:
——Èmfasi en la convivència ciutadana intercultural, entenent que és clau per a la millora de la
salut col·lectiva.
——El compromís d’assolir més implicació de la ciutadania en els problemes de salut del territori, per mitjà de processos participatius en la intervenció comunitària intercultural. Aquestes dues qüestions, encara que apareixen com a centrals en els documents que emmarquen
la política sanitària, no estan integrades realment en la pràctica dels plans, els programes,
les estratègies d’acció i en la cartera de serveis d’atenció primària, ja que se n’ha dipositat
el desenvolupament en entitats disperses externes al sistema sanitari, associacions, ONG,
grups d’ajuda mútua (GAM), fundacions, etc.
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——L’equip ICI, el qual es concep com un recurs mediador per excel·lència, entre els diferents sectors de l’Administració involucrats en la salut, claus per a la millora de la qualitat de vida. Hi
ha dificultats per a la trobada i el diàleg, obstacles administratius i burocràtics per treballar
conjuntament, falta de coordinació i interacció entre aquests sectors.
——El coneixement dinàmic i viu de les característiques del territori. Per la seva ubicació al territori i els contactes que poden desplegar amb diferents actors i entitats, els equips ICI tenen
un lloc estratègic per desenvolupar el Projecte ICI, derivat del coneixement dels diferents
grups, dels problemes i les necessitats que expressen i perceben els ciutadans, dels recursos
relacionats amb la salut i de la realitat dels plans i els projectes que es duen a terme.
Als tècnics que treballen en les diferents administracions i entitats que conformen l’entramat
institucional de la comunitat:
——Posar en comú informació, compartir coneixement dispers i divers. El Projecte ICI potencia, fomenta i enforteix espais de trobada entre aquests professionals per debatre sobre els
problemes de salut que afronta la comunitat i la possibilitat d’abordar-los des de perspectives diferents i complementàries.
——Establir bases teòriques i metodològiques del treball amb la diversitat cultural, la perspectiva intercultural i el coneixement de la mediació com a eina per a la convivència.
——Facilitar aliances, fer visible el treball que despleguen des de cadascun dels sectors –educació, salut, medi ambient, etc.–. En definitiva, «sumar».
A la ciutadania en general:
——Apoderament de determinats grups o col·lectius en la mesura en què disposin d’informació,
orientació o espais d’escolta i participació.
——Visibilització de l’existència de necessitats i problemes en grups determinats, posada de manifest de situacions d’inequitat amb relació a l’accés a recursos sociosanitaris.
——Potenciació de trobades entre població, tècnics i Administració i propiciació d’espais de participació i vies i estratègies per fomentar-la.
——Un lloc de mediació entre els recursos sociosanitaris i la resta dels recursos comunitaris que
tenen algun tipus d’implicació en temes de salut al territori d’actuació.
En síntesi, els Projectes ICI tenen una potencialitat rellevant per impulsar i reforçar l’acció intersectorial des del marc de la salut comunitària, entenent que això s’aconsegueix incorporant una
visió integral de la salut i assumint que les accions més impactants passen per incloure la salut
en totes les polítiques, tenint present el marc dels determinants socials en salut, per tal d’avançar cap a l’equitat.
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Els equips ICI, d’altra banda, es poden considerar recursos tècnics per impulsar i enfortir les estratègies i les iniciatives al territori tendents a promocionar la salut de la població, especialment dels grups en situació de vulnerabilitat, exclusió o dificultat de tenir les oportunitats vitals en igualtat de condicions. El seu objectiu fonamental ha consistit a:
——Desenvolupar estratègies, accions i intervencions dirigides a incrementar la consciència, el
control i la capacitat de gestió dels tres agents –administracions, tècnics i ciutadania– sobre
la influència dels determinants socials sobre la salut –medi ambient, convivència, condicions
laborals, d’habitatge, alimentació, transport, culturals, gènere, etc.
——Impulsar i enfortir el treball intersectorial, fet que implica un coneixement dels plans d’acció i les propostes per reforçar àrees en les quals es basen els projectes ICI –ciutadania, interculturalitat, relacions comunitàries, educació, salut– mitjançant la seva inclusió en els espais
de trobada i participació –consells de salut, meses de salut escolar, fòrums de participació,
comissions de salut, AMPA, etc.
——Afavorir la inclusió de la perspectiva de la salut comunitària intercultural en els espais i en
les accions en què participen, de manera que també resultin un recurs pedagògic en la mesura en què, amb la seva praxi, mostren la possibilitat de desenvolupar aquest enfocament en
les accions en salut comunitària.

25
.

Quines van ser les fases del
desenvolupament operatiu de l’acció
en salut comunitària intercultural?
El desenvolupament operatiu de l’acció en l’àmbit de la salut va implicar fases diferents:
——Establiment del marc conceptual operatiu de l’àmbit específic de la salut, suport i seguiment en el procés de conformació i formació dels equips ICI, de manera complementària al desenvolupament de la seva acció al territori.
——Posada en marxa del Projecte ICI i desplegament de l’acció dels equips comunitaris a través de l’aproximació inicial a la realitat del territori, identificació i establiment de relacions
amb els diferents actors implicats en la salut i presentació del Projecte ICI en societat.
——Identificació dels recursos públics i privats existents als territoris relacionats amb la salut,

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Salut. Capítol

2

51

per constatar la participació que tenen en la vida comunitària i convidar a fomentar una
interacció positiva.
——Establiment i consolidació d’espais de relació estables i dels instruments d’informació i
comunicació necessaris.
——Implementació d’accions promotores de salut, de línies d’acció en salut comunitària
emmarcades en models de referència –territoris saludables, escoles promotores de salut,
agents de salut de base comunitària, accions promotores de salut en diferents col·lectius.
——Desenvolupament de la monografia comunitària, diagnòstic i programació. Desplegament d’investigació participativa amb els agents clau del territori.
——Desenvolupament de les accions de manera coordinada i cooperativa entre diferents
recursos tècnics relacionats amb l’àmbit de la salut, com també amb la ciutadania en
tant que agent actiu en la promoció de la salut, per propiciar la participació de la diversitat present a la comunitat.
——Consolidació d’experiències integrals, innovadores i significatives en l’àmbit de la salut,
d’acord amb les necessitats identificades. Avaluació i difusió dels resultats de les experiències.
Taula núm.1. Fases de desenvolupament de la línia de salut comunitària intercultural en el Projecte ICI
Primera fase

Segona fase

Tercera fase

—— Conformació de l’equip comunitari
intercultural.
—— Aproximació a la realitat del territori:
recursos, plans, programes i línies
d’acció en salut comuna.
—— Establiment de relacions positives amb i
entre actors del sector sociosanitari i la
resta dels sectors implicats en la salut.
—— Recol·lecció de dades objectives.
—— Proposta d’espais tècnics de relació
estables (ETR).
—— Establiment de sistemes d’informació i
comunicació efectius.
—— Desenvolupament d’accions promotores
de salut en clau de procés.
—— Desenvolupament d’una acció global
amb integració de la salut comunitària
intercultural.
—— Proposta de desenvolupament d’una
escola oberta d’estiu amb inclusió
d’accions promotores de salut.

—— Consolidació d’espais de relació (ETR)
i desplegament de la investigació
participativa amb recol·lecció de dades
subjectives.
—— Implementació de l’enfocament
metodològic de la salut comunitària
intercultural, la medicació i
l’enfortiment local.
—— Identificació de necessitats, problemes
de salut i actius.
—— Generació i consolidació d’accions
promotores de salut basades en models
de referència:
•  Territori saludable o socialment
responsable amb la salut.
•  Escola promotora de salut.
•  Agents promotors de salut i/o
aprenentatge i servei en col·lectius
determinats.

—— Validació de la monografia
comunitària.
—— Processos i dinàmiques. Trobades
per a l’establiment i el consens
del diagnòstic i la programació
comunitària.
—— Desenvolupament de la
programació comunitària.
—— Sistematització i difusió
d’experiències significatives en
salut comunitària intercultural.
—— Tendència a la consolidació
i autogestió d’estructures
comunitàries estables i
sostenibles.
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2.5.1 Primera fase
—— Conformació dels equips ICI i desplegament de la seva acció cap al territori
—— Aproximació a la realitat del territori
—— Establiment de relacions amb els actors del territori

D’acord amb el context de partida plantejat, el programa de treball desenvolupat durant la primera fase del Projecte ICI va incloure dos nivells d’acció:
a. Conformació dels equips ICI
b. Accions dels equips ICI cap al territori
a. Conformació dels equips ICI
Establiment d’un marc conceptual operatiu de l’àmbit específic de la salut i l’estructuració del treball de suport i seguiment en el procés de conformació i formació dels equips ICI, de manera
complementària al desenvolupament de la seva acció al territori.
Des la psicologia grupal operativa (Bleger, Pichón-Rivière, Lapassade), perquè un grup pugui operar com a equip de treball organitzant la seva acció al voltant d’objectius comuns cal un procés
que li permeti posar en comú i confrontar els diferents esquemes referencials de partida –els diferents interessos, coneixements, experiències i mecanismes per afrontar la nova tasca, les maneres d’entendre i dur a la pràctica el marc conceptual plantejat–, a fi de poder conformar un ECRO
comú, és a dir, un esquema conceptual referencial que sigui operatiu i que permeti dur a terme la
seva funció de manera coherent als membres de l’equip.
L’àmbit de la salut comunitària intercultural dins del Projecte ICI es presentava inicialment com
un àmbit «innovador» i en certa manera desconegut. Tot i que la salut en principi és una qüestió
de la qual tot grup pot parlar i coneix, sabem que té sentits, significats i representacions molt
diferents per a uns grups socials i culturals i uns altres.
Així, com s’ha assenyalat, els tècnics dels equips ICI en general partien d’un coneixement limitat sobre les bases conceptuals i metodològiques de la salut comunitària, en un enfocament
integral, de com es va construir aquest camp de coneixement, del funcionament i l’estructura
del sistema sanitari, dels diferents rols i funcions que duen a terme els professionals sanitaris.
Així mateix, calia desenvolupar habilitats per connectar i treballar en aquest àmbit, en la mesura que no era un camp d’intervenció en el qual s’havien manejat.
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També es partia de diferents conceptualitzacions, significats i orientacions amb relació al que
podria significar incloure la salut comunitària intercultural en un projecte d’aquestes característiques: des d’orientacions més assistencialistes, basades en una concepció biològica i individualista dels processos de salut/malaltia, fins a posicions més holístiques i integrals que preveien
la salut en les dimensions biopsicosocials, entenent la contribució i la interrelació d’aquests factors en la salut col·lectiva.
D’acord amb això, una part del pla de la primera fase va consistir a incorporar un marc referencial propici i pertinent amb el Projecte ICI, per tal que els equips poguessin operar en aquest
àmbit des del seu lloc de mediació, inespecífic i amb la idea de generar relacions entre els tres
protagonistes –Administració, tècnics i ciutadania– i en àmbits diferents i implicats amb la
salut –escola, farmàcia, associació de pacients, centre cívic, centre de salut o àrea d’urbanisme.
Aquest marc conceptual de la salut comunitària se sintetitza en el quadre següent:
—— Concepció integral de la salut; accepció holística (biopsicosocial). En el vessant públic i col·lectiu, com a espai d’intersecció
entre diferents sectors, implicats en la situació de salut d’un territori, no tan sols el sanitari, també l’econòmic, social, educatiu,
laboral, associatiu, esportiu, etc.
—— Èmfasi en la promoció de la salut, perquè és el camp d’acció més pertinent per a un projecte d’aquestes característiques
que pretén millorar l’estat de la convivència i la gestió de la diversitat en un territori. Tenint en compte el punt de partida
i l’experiència inicial dels equips, l’amplitud i la mateixa inespecificitat del camp permet un desplegament ampli i divers de
propostes i accions comunitàries connectades amb els diferents sectors enunciats.
—— Èmfasi en la noció d’«agència», en la idea que la ciutadania que habita en un territori té capacitat per reconèixer, fer-se càrrec
dels problemes que els amoïnen i que consideren que afecten el seu estat de salut i de gestionar les possibles solucions de
manera conjunta, fet que implica la necessitat de disposar des del principi de la participació de la comunitat, en l’anàlisi i el
plantejament de les estratègies d’intervenció.
—— La salut en un vessant positiu, no tan sols com un àmbit enfocat a l’estudi i la detecció de les problemàtiques lligades a la
salut, sinó també tenint en compte la potencialitat que té un territori i les persones que l’habiten per ser saludables en la seva
organització, interaccions, relacions de convivència i solidaritat, cohesió, riquesa cultural i tradicions, capacitats per afrontar els
problemes de manera conjunta, etc.

Establiment d’espais de trobada i formació per facilitar la discussió i la incorporació dels fonaments teòrics i metodològics en els quals es basa la línia específica d’acció en salut comunitària intercultural, en la praxi dels equips. El procés d’informació i formació dels equips ICI es va
desenvolupar per mitjà de diferents vies i formats:
——Elaboració i lliurament del document base del Projecte ICI: Guia d’intervenció sobre el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
——Estructuració d’espais de treball i formació amb els equips i/o els coordinadors, plenaris,
trobades de coordinadors i seminaris temàtics, en els quals es van transmetre i discutir
els principis fonamentals, els marcs conceptuals, legislatius i metodològics en què es basa
aquesta línia d’acció específica dins del Projecte ICI, aportant bibliografia de referència,
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orientacions per a l’acció segons la base d’experiències i documents de suport d’acord amb
la fase del Projecte ICI.
Les àrees temàtiques abordades en els espais de trobada i formació, com també als documents base durant la primera fase, van ser les següents:
—— Enfocament integral de la salut i marcs legislatius en què es basa el dret a la salut.
—— Els determinants socials de la salut; models conceptuals. Les desigualtats socials de la salut i l’enfocament d’equitat. Estratègies
de salut a escala internacional i nacional per reduir les desigualtats.
—— El moviment de la salut comunitària; bases conceptuals i metodològiques. La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
—— El sistema de salut i l’atenció primària de salut. Organització i funcionament.
—— Aproximació a la situació de salut de la comunitat. Mètodes i indicadors. Planificació i programació en salut comunitària.
—— Estructures de participació en l’àmbit de la salut comunitària.

En la mesura en què es van anar plantejant i desenvolupant les bases teòriques i metodològiques de l’àmbit de la salut comunitària intercultural i que els equips ICI van anar dissenyant
els plans de treball i les programacions successives, amb les seves diferents valoracions, es va
anar prenent consciència de les potencialitats que s’obrien per desenvolupar l’àmbit esmentat.
Per tant, el treball dels equips ICI durant la primera fase va requerir el plantejament i el reforç
sistemàtic de conceptes i nocions bàsiques dels fonaments de la salut comunitària intercultural
per avançar en concepcions més lligades al model biomèdic i assistencialista imperant i hegemònic, tant des del pla general com en l’àmbit sanitari, cap a concepcions més holístiques i integrals, afins a les bases del Projecte ICI.
Aquest procés va requerir temps perquè aquests models i conceptualitzacions es poguessin revisar, incorporar i assimilar de manera gradual en el corpus dels equips, cosa que requeria espais
de formació específica.
La hipòtesi que s’ha confirmat en el desenvolupament del treball d’un projecte d’aquestes característiques és que, especialment durant la primera fase, caldrà considerar el temps i el treball de
formació conceptual i metodològica que els equips ICI necessiten per incorporar i operativitzar
les bases de la salut comunitària intercultural com a part de la programació.
b. Accions dels equips ICI cap al territori
La posada en marxa del Projecte ICI també va suposar en aquesta fase el desplegament de l’acció
dels equips a través de l’aproximació inicial a la realitat del territori, la identificació i l’establiment
de relacions amb els diferents actors socials d’aquest i la presentació del Projecte ICI en societat.
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L’objectiu d’aquest primer treball d’aproximació i anàlisi va ser establir una panoràmica general de la situació del territori i les tendències en els diferents sectors que tenen impacte en salut
per tenir una primera imatge de les àrees que requerien més atenció pel fet de presentar carències, necessitats8 o problemàtiques importants o, contràriament, aquelles altres que presentaven més fortalesa i potencialitat.
Paral·lelament, es tractava d’aprofitar l’oportunitat per iniciar contactes, donar-se a conèixer,
presentar el Projecte ICI als recursos del territori i establir aliances estratègiques per afavorir
processos d’adequació a la diversitat cultural existent. En aquest sentit, els equips ICI van desplegar un treball important; de vegades més extensiu, de vegades més intensiu i, altres vegades, en tots dos sentits, per tal d’ubicar-se, conèixer els diferents actors –representants institucionals, tècnics i entitats socials– que resultaven clau o rellevants pel que fa a la línia d’acció
específica en salut.
Així mateix, es van aproximar al coneixement dels plans i els programes, les estratègies i les accions relacionades amb l’atenció i la millora de la salut del territori, establerts i aprovats per les
diferents administracions i actors socials, tot explorant el desenvolupament real de les línies que
contenen. És una realitat coneguda que hi ha una distància entre els objectius i els pressupostos enunciats en aquests plans i programes de salut i la seva concreció en la realitat. Fins i tot
en aquests casos, no hi ha dubte que tenen el poder simbòlic d’haver estat publicats i subscrits
pels poders corresponents i, per tant, constitueixen un marc de referència ineludible.
Aquesta aproximació de vegades es va fer des d’una visió més limitada a la perspectiva biomèdica o sanitarista, però altres vegades des d’una visió més amplia i integral de la salut del territori, fet que implicava diferències respecte de l’espectre d’actors i institucions amb els quals s’ha
mantingut contacte i relació –medi ambient, urbanisme, educació, etc.
Els equips ICI van mostrar des del començament una gran capacitat de penetració en el teixit
comunitari i habilitats per moure’s en l’àmbit de les relacions comunitàries, fruit segurament
del perfil i l’experiència dels seus integrants, aspecte rellevant per al Projecte ICI atesa la diver8 Per a l’aproximació a les necessitats de salut, l’esquema de necessitats de Bradshaw pot servir de model per valorar els temes i les prioritats en
salut segons de qui procedeixin (BRADSHAW, J. «A taxonomy of social need». New Society. Harvard, març del 1972), que diferencia entre:
−− Necessitat normativa: un expert defineix la necessitat mitjançant la definició de normes o criteris estàndards que es volen assolir.
−− Necessitat sentida: es pregunta a les persones per conèixer les seves necessitats, traduïdes en problemes o expectatives per part d’aquest grup
o comunitat.
−− Necessitat expressada: es basa en la informació d’ús de serveis preventius, curatius o promocionals. És a dir, equival a la demanda dels serveis
de salut, com les persones utilitzen els serveis o transformen la necessitat en acció.
−− Necessitat comparativa: consisteix a definir les necessitats en funció de la comparació de resultats entre diferents territoris o serveis, considerant la necessitat la que té els resultats més desfavorables.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

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

Salut. Capítol

2

56

sitat d’àmbits i actors amb els quals va caler treballar. Per tant, hi havia una gran complexitat de
nivells i contextos en què s’havia d’actuar, i això va plantejar als equips ICI la qüestió dels criteris i els límits a l’hora d’establir vincles entre actors amb diferents interessos, de manera que
no se superés la seva capacitat d’acció.
El punt de partida era diferent per a uns equips o uns altres. Alguns van tenir un valuós coneixement previ del territori, dels seus recursos socials, veïnals, associatius, institucionals, etc., derivat de la seva intervenció prèvia des de diferents entitats o institucions. Altres equips, contràriament, van haver d’iniciar aquest procés i aconseguir establir un marc inicial de relacions. Totes
dues situacions poden tenir forteses i amenaces.
Les programacions establertes pels equips ICI per a l’any, amb objectius i línies d’actuació tant
des del punt de vista global com específic en els tres àmbits –socioeducatiu, salut comunitària
i relacions ciutadanes–, es van caracteritzar per la diversitat i la riquesa de propostes, d’acord
amb les característiques del territori, els recursos sociosanitaris i les experiències de treball prèvies, les accions en marxa i la diversitat del teixit social.
La línia de salut comunitària, inicialment, va requerir més temps per concretar propostes d’acció perquè, com s’ha comentat, els equips ICI –per la composició, la formació i les experiències
prèvies– percebien la qüestió sanitària com a llunyana i distant. Va caler fer una immersió en
el sistema de salut per conèixer i aproximar-se al món dels sanitaris i les claus culturals que el
regeixen. Així i tot, el seu bagatge pràctic i la formació en el camp social, educatiu i la mediació
intercultural van suposar una fortalesa en la mesura en què han pogut aplicar les seves eines i
habilitats, i han servit com a pont mediador entre aquests mons i subcultures –educativa, sanitària, social– i han afavorit el coneixement i el reconeixement de l’altre.
En aquest sentit es va plantejar com a rellevant:
——La necessitat de reforçar la idea d’intersectorialitat, aproximació, diàleg i concertació entre els
diferents sectors vinculats a la millora de la salut. En la mesura en què la salut és un assumpte transversal, un valor col·lectiu al qual contribueixen els diferents actors del territori –polítics, professionals i la població–, pot servir de causa comuna, fet que congrega, afavoreix les
aliances i el treball compartit.
——La importància de l’organització dels equips ICI. Era operatiu que hi hagués un responsable per cada àmbit en el Projecte ICI, però amb dinàmiques que afavorissin l’establiment de sinergies entre aquests. No es tracta de ser especialistes en educació, salut o relacions ciutadanes.
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——La necessitat d’establir sinergies entre els diferents àmbits d’actuació del Projecte ICI, en
tant que es poden rendibilitzar els resultats en un àmbit –educació– tot buscant sinergies
amb la resta dels àmbits. La realitat és que el sistema educatiu i el sistema sanitari han portat un desenvolupament paral·lel i, tradicionalment, l’escola ha estat un dels àmbits de més
interès per promocionar la salut.
Entre les accions dutes a terme en aquesta primera fase, en l’àmbit de salut comunitària cal destacar:
—— La promoció d’espais de trobada i treball conjunt entre tècnics de l’àmbit sanitari, local –ajuntaments– i salut pública i entre
aquests i la resta dels sectors.
—— La participació en comissions, fòrums i consells de salut del territori.
—— El suport a la realització de jornades, trobades, celebracions i reunions sobre promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
—— El desenvolupament d’observació, investigació i anàlisi sobre les accions dutes a terme en l’àmbit de la salut comunitària al territori.
—— La conformació de grups entre professionals i ciutadania per promocionar estils de vida saludables i prevenir problemes de salut
al territori.
—— La realització d’accions de sensibilització per promocionar la salut comunitària des d’una perspectiva intercultural.
—— La realització d’altres accions: assessoria a equips i professionals, suport en la confecció d’eines de comunicació sanitària, guies
de recursos, etc.

2.5.2 Segona fase
—— Establiment i consolidació d’espais de relació
—— Consolidació de línies d’acció en salut comunitària
—— Desplegament del procés de coneixement compartit

Durant la segona fase del Projecte ICI, els objectius de salut comunitària es dirigeixen cap a la
consolidació dels espais de relació, treball i cooperació sostinguda amb els diferents recursos i
agents del territori implicats en l’àmbit de la salut, per tal d’avançar en el procés de coneixement
compartit de la situació de salut del territori i en la identificació de necessitats, problemes de
salut, actius i recursos per abordar-los de manera integral des de l’acció en xarxa i participativa
encaminada a millorar la salut del territori.
Aquests objectius es vertebren al voltant de tres eixos:
——Intersectorialitat
——Apoderament
——Promoció de la salut
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——Intersectorialitat: donar suport al treball intersectorial i cooperatiu entre administracions,
recursos tècnics i ciutadania que treballen per a la promoció de la salut, amb l’objectiu d’afavorir processos d’adequació a la diversitat cultural existent.
En aquest sentit, durant la segona fase es van estructurar i consolidar els espais tècnics de relació (ETR), en què es van anar implicant progressivament els professionals del sector sanitari.
Així mateix, en alguns territoris es van constituir espais tècnics de relació específics de l’àmbit
de la salut que van rebre diferents noms –meses de salut, espais de salut, grup de salut comunitària, etc.–, en els quals concorren professionals dels centres de salut, serveis socials, centres
de salut municipals, salut mental, centres de drogodependents, associacions de pacients, entitats socials, etc. Aquest fet va suposar un avenç fonamental, ja que en alguns casos no hi havia
cap coneixement ni relació prèvia entre aquests recursos tot i treballar en un àmbit amb uns
interessos i uns objectius comuns i complementaris.
El desplegament d’accions dels equips ICI i el treball desenvolupat des de diferents àmbits
–administracions, tècnics i ciutadania, tant organitzada com no organitzada– va implicar diferents dinàmiques segons el tipus de concurrència que es produïa als espais de relació. Atès que
la salut és un producte social en què els seus actors i les accions transcendeixen significativament les fronteres del denominat «sector salut», es requereix una resposta social organitzada.
Als plenaris i les trobades celebrats al començament de la segona fase es va detectar la necessitat de reforçar el marc conceptual i metodològic del que implica la intersectorialitat en l’àmbit de la salut comunitària en el context del Projecte ICI, atès que el plantejament de les accions
que, en aquest sentit, estaven desplegant els equips ICI requeria una reflexió sobre això, per tal
de poder identificar els models des dels quals s’estava abordant el treball intersectorial i, lligat
amb això, qüestions relatives a la representativitat, les relacions de poder i la participació dels
diferents actors.
Així mateix, es va veure necessari aprofundir en la teoria institucional en la mesura en què
ofereix base per a la reflexió i orientacions per al treball que s’està duent a terme amb els diferents actors. Cal tenir en compte que una part substancial del treball intersectorial implica gradients diferents i progressius idealment –segons l’esquema– de relació, cooperació, coordinació
i treball integrat entre actors que pertanyen a diferents institucions i dispositius comunitaris, que alhora tenen diferents cultures –ideari i valors, organització, funcionament, normes i
dinàmiques de relació, etc.–. No és el mateix treballar en/amb l’àmbit escolar en els diferents
nivells, que en/amb l’àmbit sanitari, en/amb l’àmbit associatiu, i dins de cada un d’aquests sec-
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tors és obligatori tenir en compte també les diferències segons que sigui públic, privat, de pacients o veïnal, etc.
Gràfic núm. 2. Treball intersectorial i interinstitucional

Informativa

de cooperació

de coordinació

d’integració

Salut en totes
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Una eina de suport que va resultar molt útil al llarg del Projecte ICI és el mapeig i la representació espacial, la georeferenciació i la cartografia dels diferents recursos contactats segons les
àrees de treball i pertinença, explorant les accions que despleguen, el tipus de relacions que
mantenen entre ells i amb altres recursos i la seva aportació a la millora de la salut del territori segons els àmbits d’acció corresponents –sanitari, social, educatiu, etc.–. I tot, estudiant la
situació i les aliances de l’equip ICI en aquesta cartografia per valorar oportunitats i amenaces
per aconseguir els objectius.
——Apoderament: impulsar accions dirigides a fer que les persones i els grups incrementin
el control i la capacitat de gestió sobre els determinants de la salut, fet que s’associa tant
al coneixement compartit de les necessitats i els problemes de salut percebuts per responsables polítics, recursos tècnics, teixit associat, grups i ciutadania, com al plantejament de
prioritats i propostes d’intervenció entre els protagonistes: administracions, recursos tècnics i ciutadania.

Connectat amb l’eix anterior, durant la segona fase es van estructurar la metodologia i les
fases que calia seguir per recol·lectar la informació sobre els problemes, les necessitat de
salut i sobre els recursos i els actius en salut existents al territori, en tant que són percebuts pels diferents agents de la comunitat, mitjançant un procés d’investigació i acció par-
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ticipativa. Per fer-ho, es van demanar les dades i els indicadors corresponents sobre l’estat
de salut i la qualitat de vida de la població als responsables de les administracions implicades i es va seleccionar una mostra àmplia i representativa d’agents socials que viuen i/o treballen al territori i que poden facilitar informació, tant objectiva com subjectiva, sobre els
temes esmentats.
Els mètodes utilitzats per recollir aquesta informació van ser l’entrevista, l’audició, el col·loqui,
el grup nominal o de discussió, etc., organitzant espais d’escolta i diàleg amb informants clau
–veïns i veïnes del barri, responsables i professionals dels diferents recursos sociosanitaris,
associatius, educatius, etc.–. El propòsit va ser propiciar el contrast i la discussió de la informació localitzada o existent, amb l’objectiu de prioritzar necessitats i problemes de manera
compartida que poguessin connectar amb la programació comunitària del tercer any d’intervenció del Projecte ICI.
L’acció participativa va implicar, primer, donar veu als diferents actors per, posteriorment, compartir i transmetre la informació obtinguda a la resta de la comunitat o altres organitzacions
mitjançant reunions, representacions espacials, dramatitzacions o altres tècniques i, a més, amb
freqüència, dur a terme accions per transformar la realitat. Es tractava de possibilitar, reforçar o
impulsar espais per difondre i discutir la informació existent –contrastada i basada en treballs
sistemàtics– per tal que Administració, tècnics i ciutadania coneguessin el tema, s’hi posicionessin i decidissin sobre les estratègies en marxa o necessàries per abordar algun dels problemes o aspectes identificats en el procés de coneixement compartit.
Durant la segona fase, es va avançar de manera important per sistematitzar el pla de comunicació, els sistemes d’informació i comunicació que permetessin compartir la informació entre
els diferents actors implicats en el Projecte ICI. Entre les eines i els instruments que es van dissenyar hi havia les actes, els blogs, les notes informatives per als mitjans de comunicació locals,
els fulls informatius trimestrals, els materials audiovisuals, etc.
Els fulls informatius, sota el lema «Compartir», serveixen per ressenyar els aspectes fonamentals de l’activitat desenvolupada durant aquesta fase i van resultar fonamentals com a eina
d’informació, coordinació i difusió del treball i els avenços del Projecte ICI al territori. Serveix
d’exemple d’això el Projecte ICI del territori del Carrús (Elx, Alacant). Els primers números del
full informatiu van servir per presentar el Projecte ICI, informar sobre l’escola oberta d’estiu,
la programació, el desenvolupament i l’avaluació i per donar compte de l’inici d’elaboració de la
monografia comunitària.
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Les guies de recursos sociosanitaris. Una altra de les eines resultants de la tasca col·laborativa i intersectorial va ser l’elaboració de guies amb informació que possibilita conèixer millor els
diferents recursos, programes i accions disponibles per a les necessitats de salut de la població.
El procés d’elaboració d’aquestes guies constitueix en si mateix un mitjà que facilita i millora el
coneixement dels actius del territori per part dels professionals de diferents sectors.
La imatge següent mostra la Guía de salud del barri de Las Margaritas a Getafe (Madrid), elaborada pel grup de salut comunitària, en el qual participen la Direcció Assistencial mèdica i infermeria d’Atenció Primària del centre de salut Las Margaritas, el Servicio Territorial de Salud
Pública, el Centro Municipal de Salud de Getafe, el Centro de Atención Integral Drogodependientes, diferents associacions de salut de Getafe que actuen a Las Margaritas i l’associació de
veïns Las Margaritas.
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L’elaboració de material educatiu i audiovisuals en l’àmbit de la salut: els equips ICI, en
col·laboració amb els recursos socials i culturals, sanitaris, educatius, les entitats socials i la ciutadania organitzada del territori, van desplegar una important tasca en l’elaboració i l’adaptació
de recursos d’informació, educació i comunicació en el camp de la promoció de la salut –receptaris, fullets, cartells, adhesius, flyers, càpsules informatives, material audiovisual, etc.
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Una qüestió que va resultar patent en les intervencions dels equips ICI és la importància que
les necessitats i els problemes detectats s’expressin i es presentin en formats adaptats a les diferents subcultures dels sectors poblacionals i professionals als quals s’adrecen.
Específicament, en l’àmbit sanitari –de la salut–, atès que el model hegemònic és el biomèdic i
la mirada predominant és la clínica individual, per part dels professionals sanitaris –socialitzats
en aquest model– hi ha la tendència a expressar en forma de taxes, riscos i tendències els problemes de salut, i hi ha la dificultat de visualitzar-los com a fets socials i no tan sols biològics
individuals. Presentar les necessitats i els problemes comunitaris detectats en format compatible amb aquest model implica de vegades una certa traducció i reducció semàntica, i comporta
inicialment la seva quantificació i medicalització, a fi de cridar l’atenció sobre la seva rellevància i que s’incorporin en l’agenda de salut.
Malgrat això, la manera en què perceben i expressen les necessitats i els problemes de salut els
ciutadans i les ciutadanes difereix de l’expressada pels professionals, ja que es refereix al conjunt
de llaços de significació que les persones i els grups estableixen entre els processos de salut-malaltia i la seva historiografia, vincles i contextos relacionats en els quals transcorre la seva vida
–família, escola, feina, amics–. Per això, va resultar molt rellevant el treball de mediació i aproxi-
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mació fet en aquests materials, de manera que reflectissin aquesta polisèmia, els diferents matisos i mirades complementàries, sense pretendre’n la reducció o la simplificació.
——Promoció de la salut: propiciar iniciatives i reforçar les ja existents encaminades a la promoció de la salut com a element indispensable per millorar la qualitat de vida.
En el desenvolupament del Projecte ICI, es va insistir en la importància de vincular i alinear les prioritats i les accions desenvolupades en salut amb les marcades als plans i els programes de les administracions –sanitària, educativa, serveis socials, etc.–, per reforçar-ne la viabilitat i disposar del
suport necessari. Com ja s’ha assenyalat, el Projecte ICI no és un projecte més sinó que es tracta de connectar les estratègies existents.
Així mateix, es va reconèixer la necessitat de manejar, per part dels equips, la nomenclatura corresponent a cada Administració, els codis específics i el llenguatge en què s’expliciten les necessitats, les estratègies d’acció o els criteris de prioritat, amb l’objectiu de poder establir un diàleg
amb els tècnics i arribar a certs acords i col·laboracions, fet que no implica caure en una servitud cap a aquests.
Als territoris on hi ha projectes o plans estratègics integrals en l’àmbit de l’Administració –ciutadania, convivència, integració, etc.–, i en els quals són fonamentals els àmbits educatius, de
social i salut, els equips ICI poden desenvolupar, tal com s’ha demostrat a la pràctica, una influència decisiva per incorporar els eixos prioritaris del Projecte ICI: la perspectiva intercultural, de salut integral, la promoció de la salut i l’equitat en les diferents polítiques, línies estratègiques i accions que es plantegen.
Tot i les dificultats que s’han enunciat en el sector salut per desenvolupar la perspectiva comunitària intercultural, dins del sistema sanitari hi ha sectors que treballen per recuperar i dur a
terme accions de promoció de la salut, convençuts que a través d’aquest model l’impacte en la
salut pública és molt més perdurable. Es tractava de consolidar les aliances amb aquests professionals compromesos que treballen en els diferents nivells de les institucions sanitàries, per
als quals els equips ICI resulten un recurs que potencia l’eficàcia del seu treball, en la mesura en
què ajuden a posar en contacte diferents recursos i revalorar la seva tasca.
Durant aquest temps, als territoris es van detectar problemes i situacions de salut complexes,
com ara maltractament, indefensió d’alguns grups, vulnerabilitat d’altres, riscos per a la salut
pública, etc. Això va obligar a reflexionar sobre el lloc que han d’ocupar els equips ICI, tenint en
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compte que, tot i no ser professionals de la salut, poden identificar i transmetre informació rellevant sobre les situacions esmentades als que tenen competències en aquests camps.

2.5.3 Tercera fase
—— Monografia comunitària, diagnòstic, programació comunitària i celebració de diferents trobades comunitàries
—— Experiències significatives en salut comunitària

Durant la tercera fase, els objectius de salut comunitària van continuar convergint cap a la consolidació dels espais de treball i cooperació sostinguda amb els diferents recursos i agents del territori implicats en l’àmbit de la salut, a fi de completar el procés del coneixement compartit, amb la
finalització de la monografia comunitària, l’elaboració del diagnòstic –identificació de necessitats
i problemes de salut i establiment de prioritats– i la programació comunitària –objectius comuns
d’intervenció i abordatge integral d’aquests–, amb la finalitat de millorar la salut del territori.
La línia global va tenir més intensitat, i el treball dels equips ICI durant el primer període d’aquesta fase es va centrar en l’elaboració de la monografia comunitària i la celebració de la I Trobada
Comunitària, i, durant el segon període, en la validació del diagnòstic i l’establiment de la programació comunitària amb els tres protagonistes, desenvolupant, de manera paral·lela, la preparació i la celebració de trobades comunitàries.
El procés de treball seguit per a l’elaboració, el consens i la socialització tant de la monografia com
del diagnòstic i la programació, com també la preparació de les trobades comunitàries corresponents, van facilitar un substrat d’oportunitat per al treball col·laboratiu i en xarxa dels professionals sanitaris amb la resta dels actors del territori implicats en la promoció de la salut, la qual
cosa va suposar un impuls fonamental per a l’avenç i el reforç del treball intersectorial i cooperatiu entre administracions, recursos tècnics i, especialment, per a la participació de la ciutadania.
Aquests processos van comportar la programació d’espais de treball i una metodologia específica que va possibilitar el contrast de visions i la participació organitzada dels diferents agents. En
aquests espais es va poder aportar, analitzar i reflexionar de manera conjunta sobre les necessitats de salut del territori entre els mateixos professionals sanitaris, amb altres tècnics dels
altres sectors i amb la ciutadania, fet que va aportar una visió de conjunt i més contextualitzada a l’hora de decidir prioritats. La posada en comú, l’aportació i la contribució dels diferents
actors i sectors van revestir, en tots els casos, un fort caràcter simbòlic.
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Tant l’elaboració de la monografia com els processos desenvolupats per validar el diagnòstic i
preparar la programació comunitària van tenir el suport i la participació dels tres protagonistes, i es va mantenir la continuïtat de les accions previstes durant l’any en l’àmbit de la salut,
de manera que les línies d’intervenció programades es van desenvolupar amb escasses desviacions, que van aportar a la línia global la capacitat per assolir els diferents objectius i productes.
Gradualment, la salut del territori va constituir un focus d’interès creixent en tot aquest treball,
en la mesura en què l’enfocament de la salut comunitària intercultural i la promoció de la salut
van suposar propostes obertes a la participació i que facilitaven la convergència, perquè aconseguien incorporar i implicar els recursos sanitaris, els seus responsables i la mateixa ciutadania en els processos de reflexió-acció.
Al final d’aquesta fase, s’havien ampliat i consolidat els espais tècnics de relació (ETR) ja existents amb els tres protagonistes, de manera que pràcticament tots els territoris disposen d’un
ETR en el qual participaven professionals del sector sociosanitari, fos a l’espai global i/o al nucli
motor. En alguns territoris, aquesta estructura ha resultat molt àmplia i sòlida en l’àmbit de la
salut comunitària, com el cas del Raval, a Barcelona, on el diagnòstic comunitari es va vertebrar al voltant de l’eix de la salut, i es van establir diferents comissions de treball d’acord amb
les necessitats més rellevants identificades i prioritzades en la programació.
No obstant això, en algun altre territori van sorgir dificultats per comptar amb la presència de
tècnics de salut a l’ETR, per la qual cosa es van anar arbitrant vies alternatives per assegurar
la seva vinculació a l’espai, com ara mantenir-los informats i en contacte amb els avenços del
Projecte ICI, fer-los partícips de col·loquis, audicions i trobades comunitàries, implicar-los en
accions concretes, etc.
També al final d’aquesta fase, en gairebé tots els territoris es va disposar d’una o més estructures participatives específiques en salut comunitària que es van anar consolidant i enfortint en el transcurs
del temps. En aquestes estructures van participar, amb més o menys implicació, tècnics de l’àmbit
sociosanitari –municipal i autonòmic–, representants de l’Administració –local o de districte– i, moltes vegades, també ciutadania –organitzada o a títol personal–, associacions, voluntaris, etc.
Aquestes estructures han contribuït a l’avenç en l’establiment de sinergies i treball col·laboratiu entre les diferents línies específiques i entre els diferents sectors implicats en l’abordatge de
les necessitats i els problemes de salut detectats en les fases prèvies. Així mateix, han resultat
fonamentals per plantejar una programació en salut comunitària consensuada.
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Els equips ICI van avançar, per tant, en l’enfortiment, l’ampliació i la consolidació de les relacions i les aliances amb els tres protagonistes per tal d’assegurar la sostenibilitat de les accions
en marxa i la viabilitat de la programació comunitària, tot i que les retallades contínues en els
serveis socials i sanitaris van suposar una amenaça i, de vegades, van limitar les possibilitats
d’implicació dels professionals sanitaris als espais de treball intersectorial i comunitari. No obstant això, durant la tercera fase es constata que s’han assolit els objectius programats de manera àmplia, i els equips ICI han sabut compaginar temps, intensitat i capacitat organitzativa per
atendre els diferents reptes, situacions i exigències plantejats als territoris.

26
.

Línies d’acció prioritàries en
salut comunitària intercultural
En el transcurs de la segona fase, es va constatar als diferents territoris un avenç significatiu
en el desenvolupament de diferents experiències i propostes innovadores en l’àmbit de la salut,
que es van compartir, analitzar i discutir als plenaris, les trobades i les jornades monogràfiques
de salut organitzades des de l’equip assessor amb els equips ICI dels 17 territoris.
D’acord amb aquests processos i experiències, es van identificar les línies prioritàries d’acció en
salut comunitària intercultural, i es van establir els models següents de referència en els quals
inspirar-se, com també els criteris necessaris per implementar-los:
——Territori saludable				
——Escoles promotores de salut
——Agents de salut de base comunitària		
——Accions promotores de salut
Vegem amb deteniment aquests models de referència plantejats i alguns exemples que il·lustren el desplegament de propostes, experiències i pràctiques innovadores referides a aquests.
Territori saludable

Des d’aquest model, la ciutat, el territori, el barri, es conceben com una cosa complexa i dinàmica. És on es produeix la convivència i es desenvolupa la vida, les activitats quotidianes i les
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decisions polítiques que les governen –econòmiques, socials, culturals, educatives, de lleure,
etc.–, per la qual cosa exerceixen, com hem vist, un paper determinant en la salut de les persones. També l’entorn físic, l’hàbitat, determina les relacions, les maneres i els estils de vida de les
persones, per això és el lloc idoni per articular les mesures que reorienten les polítiques públiques a favor de la salut.
L’Estratègia de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)9 és una de les
manifestacions més visibles i importants de l’aplicació dels principis i la metodologia de l’enfocament de promoció de la salut en la pràctica real de la salut pública des de l’àmbit local. El concepte de «ciutat saludable» s’ha d’entendre en termes de procés i no tan sols de resultats. Qualsevol ciutat pot ser saludable si es compromet amb la salut, si té una estructura per treballar
per la salut i si comença un procés per aconseguir-ho, promovent l’adopció d’estils de vida saludables i creant entorns que els afavoreixin.
Amb aquesta estratègia es busca millorar els entorns en què les persones poden guanyar o perdre
salut segons els factors externs –el medi ambient, la feina, l’educació, l’habitatge i la pobresa–,
que, entre altres, són els determinants principals de la salut i transcendeixen l’àmbit de l’atenció sanitària. La metodologia consisteix en la creació i la implementació de plans municipals de
salut, basats en la cooperació intersectorial i la participació ciutadana.
Escoles promotores de salut (EPS)10

Aquest model pretén facilitar l’adopció, per part de tota la comunitat educativa, d’estils de vida
sans en un ambient favorable per a la salut. Planteja les possibilitats que tenen els centres educatius, si es comprometen a fer-ho, d’instaurar un entorn físic i psicosocial saludable i segur.
Les bases de treball promogudes per l’EPS són:
——Integració de la promoció de la salut en la programació escolar, fet que implica metodologia
didàctica innovadora, oberta a les situacions quotidianes i les experiències de l’alumnat que
tenen relació amb la salut.
9 El projecte europeu sorgeix de la iniciativa conjunta de les seccions de Promoció de la Salut i Salut Ambiental de l’OMS (1987). Inicialment
van ser 11 ciutats i posteriorment se’n va ampliar el nombre a 31 –Sevilla i Barcelona entre elles–; el 1998, en la tercera fase del projecte, s’hi
va incorporar San Fernando de Henares, i a partir del 2003, a la quarta fase (2003-2008), coincidint amb l’expansió del projecte a Espanya,
s’hi van incorporar cinc ciutats més: Barcelona, Gijón, Vitòria, Sant Andreu de la Barca i Leganés. Actualment, a la cinquena fase (2009-2013),
cinc ciutats més han demanat d’incorporar-s’hi: Ourense, Salamanca, Villanueva de la Cañada, San Sebastián de los Reyes i l’Hospitalet de
Llobregat. El projecte va crear una expectació tal que ràpidament se’n van desenvolupar xarxes nacionals i regionals. Actualment hi ha xarxes
nacionals en 29 països europeus i unes mil ciutats participen en aquest moviment.
10 El projecte Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut (XEEPS) té com a objectiu establir a la regió europea de l’OMS un grup d’escoles
model que permetin demostrar l’impacte de la política i la pràctica de les escoles promotores de salut en el més ampli dels sectors educatiu i
sanitari, tant a escala nacional com internacional. Actualment estan integrats en aquesta xarxa més de quaranta països de la regió europea de
l’OMS. L’objectiu principal és aconseguir una escola saludable que faciliti l’adopció per part de tota la comunitat educativa d’estils de vida sans
en un ambient favorable per a la salut.
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——Aprofundiment en continguts de salut, no tan sols conceptuals sinó especialment actitudinals i habilitats per a la vida, que milloren les competències de l’alumnat per desenvolupar
una vida saludable.
——Consolidació del treball en equip del professorat com a agent principal per a la promoció de
la salut a l’escola, amb el suport de l’equip directiu per integrar l’educació per a la salut en el
projecte educatiu del centre.
——Promoció d’un entorn saludable i un clima escolar positiu que doni suport a la salut i el benestar de l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa. Cerca de relacions de col·laboració
i implicació de les famílies en el projecte educatiu.
——Col·laboració amb els serveis sociosanitaris del territori per millorar la interacció i la sinergia
amb els recursos de l’entorn, promovent un centre educatiu obert a la comunitat.
La promoció de la salut a l’escola és una de les àrees privilegiades en què pràcticament tots els
equips ICI, sense cap excepció, han dut a terme accions, les quals es van incrementar de manera notòria en l’avenç del Projecte ICI d’un any a l’altre.
La confluència d’interessos i l’orientació entre la línia específica socioeducativa i de salut comunitària troben en aquest àmbit terreny abonat per a l’èxit. L’escola oberta d’estiu, ja el primer
any, va suposar un punt de partida i va servir de mostra per comprovar l’eficàcia d’unir esforços. Posteriorment es van anar identificant oportunitats i potencialitats de l’espai educatiu per
incorporar accions al llarg de tot el curs escolar.
Als territoris que formaven part de la Xarxa de Ciutats Saludables i/o la Xarxa d’Escoles Promotores de Salut es presentava una oportunitat única per recordar els principis en els quals es
basen aquests models, els compromisos que impliquen la pertinència a les xarxes esmentades
i, des d’aquí, propiciar-ne el desenvolupament. Quan no ha estat així, aquest model ha servit de
referència i guia per promoure i sustentar la seva posada en marxa gradual.
Agents de salut de base comunitària

En el Projecte ICI s’entén l’agent de salut comunitari com la persona que ha rebut una formació especial en aspectes de promoció i educació per a la salut i amb voluntat d’oferir suport en
aspectes de salut a les persones, els grups o els col·lectius de l’àmbit comunitari en què du a
terme la seva funció.
Aquest agent comunitari acostuma a ser proposat i/o triat en uns criteris predefinits i acordats
entre els professionals de la salut i de l’àmbit –familiar, educatiu, associatiu, comunitari, etc.
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–en el qual intervé perquè promogui pràctiques saludables en aquests contextos i a la seva comunitat, en coordinació amb el personal de salut. Sol tractar-se de persones amb un gran coneixement en el grup o el col·lectiu diana en què es planteja intervenir i que, alhora, tenen reconeixement i credibilitat.
L’impuls de la figura de l’agent de salut va anar adquirint un interès creixent per part dels equips
ICI, i es va projectar cap a figures diferents que va caler definir i diferenciar adequadament, per
tal de no entrar en confusió i poden avançar en les especificitats d’aquestes segons els contextos, les funcions i el camp d’actuació.
Accions promotores de salut en col·lectius

Tal com hem assenyalat, segons la Carta d’Ottawa, OMS (Ginebra, 1986), la promoció de la salut
constitueix un procés polític i social global dirigit a fer que les persones incrementin el control
sobre els determinants de la salut a través de la seva participació en l’anàlisi i la proposta de
solucions en els problemes de salut que els afecten i que abasta no tan sols les accions dirigides
a enfortir les habilitats i les capacitats dels individus, sinó també les que s’adrecen a modificar
les condicions socials, ambientals i econòmiques, amb l’objectiu de mitigar-ne l’impacte en la
salut pública i individual.
Als 17 territoris es van dur a terme experiències promotores de salut adreçades a diferents col·lectius i amb relació a diferents temàtiques d’interès al territori, entre les quals cal destacar el foment
d’hàbits saludables en diferents edats i col·lectius –alimentació, lleure, esport, prevenció de malalties, etc.–, les habilitats parentals, la salut mental i emocional, la dinamització de grups de suport
mutu i mediació, la celebració de trobades sobre salut o el desenvolupament de continguts de salut
en els mitjans locals de comunicació, entre altres.
Els equips ICI, als diferents territoris, a partir d’aquests models descrits i en funció de certs factors condicionants com ara la conformació de l’equip mateix, les característiques i la història del
territori i dels recursos implicats, les oportunitats, la sostenibilitat en el temps, etc., van desenvolupar diferents experiències inspirades en aquests models, però que van anar adquirint identitat i definicions pròpies a mesura que es van anar concretant i modelant, d’acord amb els factors esmentats.
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27
.

Experiències significatives en salut
comunitària intercultural.
Cinc exemples il·lustratius
La diversitat d’intervencions desplegades a cada territori d’intervenció en l’àmbit de la salut respon a un esquema comú de desenvolupament que preveu les etapes següents:
1. Identificació inicial de situació al territori, reptes i aportacions de la salut a la convivència.
2. Identificació d’oportunitats de treball amb recursos i dispositius que desenvolupen plans i programes de salut al territori.
Connexió de les iniciatives amb marcs de referència i models d’acció en salut comunitària.
3. Contacte i relació amb els agents locals i establiment de sinergies per mitjà del suport en iniciatives existents i/o proposta de
noves iniciatives.
4. Atenció a la participació de la ciutadania a través de col·lectius, associacions i en atenció a la diversitat.
5. Connexió de les iniciatives en marxa, de les relacions i els espais generats des del treball de salut comunitària, amb el procés de
coneixement compartit, les prioritats d’acció identificades en salut i l’agenda comunitària.

A continuació, s’esmenten cinc de les experiències dutes a terme als territoris d’intervenció
que, sense pretendre representar la riquesa d’experiències desenvolupades, en poden servir
de mostra:
——Experiència del barri del Carrús (Elx). Promoció de la salut en l’entorn educatiu i comunitari.
——Experiència del barri del Raval (Barcelona). Coneixement compartit i identificació de línies
prioritàries en salut.
——Experiència del barri històric de Saragossa. Hacia un Territorio Saludable.
——Experiència de Logronyo. Promoció de la salut i millora de les relacions entre professionals
i veïnes del barri.
——Experiència del barri de Salt (Girona). Joves agents de salut, intervenció educativa i participació juvenil.
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Experiència del barri del Carrús (Elx). Promoció de la salut en l’entorn educatiu
i comunitari
Carrús és un barri d’Elx (Alacant) amb 66.618 habitants, el 21,7% dels quals són d’origen estranger. Té un elevat nombre de persones grans, juntament amb població infantil i adulta fruit de
les migracions de les últimes dècades.
Es tracta d’un territori poc cohesionat, en el qual la convivència entre grups només arribava a
la categoria de coexistència, de manera que s’hi produïa una segregació espacial i social. Amb
l’avenç del Projecte ICI i la creació de diferents espais de trobada i relació, com també l’impuls
d’accions comunitàries, s’ha anat enriquint la convivència i s’ha donat pas a noves situacions
d’igualtat, i també de valoració i respecte a la diferència.
Les experiències en l’àmbit de la salut han estat impulsades i dutes a terme des de l’equip ICI amb
els agents del territori, en convergència amb l’àmbit socioeducatiu i el de relacions ciutadanes.
L’objectiu de l’acció va ser el desenvolupament de diferents activitats educatives vinculades entre
elles que contribuïssin a la promoció de la salut i el foment dels hàbits de vida saludable en el
marc de l’acció comunitària i la interculturalitat, aprofitant els diferents espais del barri, més
enllà dels centres de salut, i implicant tots els recursos dels quals disposa la comunitat, amb el
propòsit d’afavorir el treball en equip, la coordinació i la col·laboració entre ells.
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Gràfic núm. 3. Actors i sinergies dels centres educatius saludables (el Carrús, Elx)

CENTRES EDUCATIUS SALUDABLES
AL CARRÚS
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primària
Ajuntament
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promoció de la
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promoció de la salut
amb incidència
al barri
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promoció de la
salut al centre
Millora de l’estat de
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dels veïns/es

Font: elaboració pròpia a partir d'un document original del Projecte ICI a Elx, en col·laboració amb Elche Acoge i l'Ajuntament d'Elx

L’acció s’adreçava directament a tota la comunitat escolar –professors i altres professionals dels
centres, famílies, alumnat, etc.–, però indirectament també als recursos comunitaris que van
participar, a altres veïns i veïnes del barri, etc.
L’estructura de coordinació és la comissió de salut dels tècnics del barri, que disposa de representants del Projecte ICI, de diferents conselleries de l’Ajuntament, Vinalopó Salut –centres de
salut, hospital i unitats de suport–, Agència Valenciana de Salut, centres educatius, Universitat M. Hernández i altres recursos tècnics, com ara Càritas, Projecte Home, farmàcies, policia
local, S. Formació Professorat i comunitaris, associacions de veïns, d’immigrants, associacions
d’estudiants, AMPA, etc.
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Accions dutes a terme

——Programa de ràdio Carrús Jove
Amb el suport de la Conselleria de Joventut, Ràdio Jove Elx, IES J. Martorell, recursos sanitaris, comunitaris i veïnals del barri, es desenvolupa el programa conduït per joves, que aborda temes d’interès social i sanitari per al barri.
——Escola Promotora de Salut
Des de l’IES J. Martorell es desenvolupa el model d’Escola de Salut, amb un pla estructurat
i sistemàtic que persegueix establir relacions de col·laboració entre la comunitat educativa
–professorat, alumnat i famílies–, els recursos de salut i altres recursos i persones de la comunitat per desenvolupar accions en benefici de la salut i el benestar de l’alumnat i el personal
docent i no docent del barri.
——Escola oberta d’estiu
La promoció de la salut s’incorpora de manera transversal a través de l’esport –cursa d’orientació urbana, visita a paratges naturals, jornades esportives, torneig de ping-pong i bàsquet–
i, específicament, a través de la impartició de tallers sobre afectivitat, ball, dona i ciència,
sexualitat, malalties de transmissió sexual, alimentació i cuina saludable, onades de calor,
prevenció de drogues, etc.
——Passejos saludables
El programa de salut comunitària Carrús Actúa con Cuidados estableix entre les seves
línies prioritàries la intervenció sobre els hàbits i els estils de vida de la ciutadania del
barri. Més de cent persones van recórrer tres rutes diferents per tal d’adaptar-les a la seva
condició física.
——Farmàcies promotores de salut
També des de les oficines de farmàcia del barri es pot promocionar la salut i prevenir la malaltia, abordant temes com la deshabituació tabàquica, l’alimentació saludable, l’osteoporosi,
etc. En el projecte participen recursos de salut i socials.
——Projecte Entre Mujeres
Espai de relació i diàleg en el qual setmanalment les dones, acompanyades per diferents professionals, aborden temes de promoció de la salut –alimentació saludable, autocures, relacions socials, primers auxilis, maneig de l’estrès i l’ansietat–, partint dels mateixos interessos
i coneixements dels participants. Està impulsat per l’Ajuntament d’Elx, el Centre de Salut de
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Carrús, Càritas Elx i la Fundació Elche Acoge amb la col·laboració de la Fundación Secretariado Gitano, el Servei Psicopedagògic Escolar i altres entitats socials.
Els projectes desenvolupats aporten una empremta important a la salut col·lectiva del barri des
de la implicació i l’acció conjunta dels recursos tant tècnics com comunitaris amb un objectiu
comú: la promoció de la salut.

L’equip reflexiona després del treball desenvolupat sobre la importància que totes les activitats promogudes pels recursos del territori aportin significat a la diversitat del barri, fent
accions continuades, vinculades entre elles i integrades en les programacions dels diferents
recursos del territori, encaminades a promoure una reflexió crítica sobre els temes de salut
que interessen a tothom i a potenciar actituds i hàbits saludables en els veïns i les veïnes
del barri.
Experiència del barri del Raval (Barcelona)
El barri del Raval (Barcelona) es caracteritza per tenir una barreja intensa de col·lectius de
diferents orígens, cultures i religions. L’habiten persones nascudes a Barcelona o Catalunya
(33,3%), les que han vingut de la resta d’Espanya (14,4%) i les nascudes a l’estranger (52,3%,
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el 5% dels quals té nacionalitat espanyola), amb una petita representació de la comunitat
gitana al districte.
La línia de salut comunitària al barri va començar a partir de la implementació del Projecte ICI
des d’una plataforma d’entitats del barri, la Fundació Tot Raval, amb la finalitat de promoure
una comunitat amb més control sobre els factors que afecten la seva salut. En concordança amb
la metodologia del Projecte ICI i les bases de salut comunitària, es va seguir el procés següent,
que va permetre definir conjuntament un pla d’acció comunitària en salut:
——Identificació de les administracions vinculades a la salut del Raval i els recursos del barri, per
donar-los a conèixer el Projecte ICI i convidar-los a participar-hi.
——Conformació d’un grup institucional format per set institucions públiques i la Comissió de
Salut Comunitària Intersectorial, formada per més de cinquanta recursos de diferents àmbits
del barri i de la qual, alhora, s’han format tres subcomissions de treball: salut mental, salut
afectivosexual i reproductiva i gent gran.
——Elaboració d’un estudi participatiu centrat en la salut del barri, fruit de l’intercanvi de coneixements i experiències dels diferents actors del Raval.
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——Procés de reflexió i anàlisi dels problemes més importants identificats, després del qual es
van definir tres línies estratègiques d’acció per abordar des d’una mirada intercultural, de
gènere i de cicle vital, i d’una manera intersectorial, la salut mental entesa d’una forma àmplia
i a tota la població, la salut afectivosexual i reproductiva i l’envelliment saludable.

Les accions proposades per a cadascuna de les línies estan orientades a potenciar:
——El foment dels estils de vida saludables, educació emocional, habilitats psicosocials i habilitats parentals.
——L’enfortiment de les xarxes i dels vincles familiars, veïnals, socials i comunitaris, i la promoció d’espais de participació.
——El coneixement dels altres –combatre rumors i estigmatització–, dels recursos del barri i el
que fan i el coneixement dels drets i els deures.
——L’articulació entre els recursos i els professionals de diferents àmbits –educatiu i socioeducatiu, sanitari, esportiu, social, cultural, etc.
——La integralitat en les accions. Acompanyament.
Algunes de les accions que han sorgit com a resultat del procés comunitari són:
——La graella o guia de recursos i actuacions del Raval, que recull més de 700 actuacions de 145
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recursos i serveis que treballen en els àmbits d’educació, salut, social i cultural, entre altres,
i que en fan una anàlisi global.
——Motxilles de salut, eina educativa i lúdica, dissenyada des de i per a la promoció de la salut d’infants entre 4 i 7 anys. Es tracta de tres motxilles amb diferents temàtiques: hàbits saludables,
emocions i gènere. Van acompanyades d’una formació específica per als educadors i inclouen
llibres seleccionats conjuntament, una guia amb objectius, metodologia, proposta d’avaluació i bibliografia recomanada, un joc didàctic per treballar la temàtica i bibliografia i materials
addicionals. Va ser una iniciativa de la Xarxa de Lectura, formada per 19 centres i entitats,
amb la participació de sis entitats socioeducatives del barri i dues biblioteques, i que implica
també agents socials, educatius, de salut comunitària i AMPA.
——Promoció de la salut a la festa del Carnaval (Ravalsotada), activitat comunitària en la qual participen més de 35 organitzacions veïnals, socials i culturals del Raval. El 2012, sota el lema
«Salut-Accions», les entitats van treballar al voltant de la promoció d’hàbits saludables, temàtica triada i sobre la qual van versar les disfresses. L’experiència va resultar molt positiva. Partint d’una activitat pròpia del territori, es va poder projectar la salut comunitària com a element significatiu per gestionar la diversitat i la integració d’esforços sota un objectiu comú, i
plasmar-la en una activitat pràctica, simbòlica i transcendent per als col·lectius del Raval, per
aconseguir la implicació d’organitzadors, veïns, famílies, centres educatius, etc.
Fins ara es valora molt positivament el Projecte ICI al Raval: s’han aconseguit noves relacions i
espais de trobada i la suma de sinergies per un objectiu comú, tot contemplant la diversitat del
barri a partir del millor reconeixement entre els que el conformen.
Experiència del barri històric de Saragossa
El barri històric de Saragossa és una zona privilegiada localitzada al centre de la ciutat, ben comunicat i dotat de múltiples serveis, amb un enorme patrimoni turístic, zones de comerç, etc., on
també es concentren zones limítrofes, àrees molt degradades de la ciutat.11
La Carrera del Gancho constitueix un esdeveniment que vertebra el treball de diferents comissions de festejos al llarg de l’any i en el qual participen pràcticament la majoria de les entitats i
les organitzacions socials, culturals i de tot tipus. Sobre una temàtica seleccionada, els diferents
grups s’organitzen per construir i elaborar diferents accions i connectades al projecte que es pretén mostrar, de manera que la creativitat artística és clau en aquest muntatge múltiple i divers.

11 Informació extreta del resum executiu previ fet per l’equip ICI Ozanam el 2010.
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Des del Projecte ICI, un dels eixos treballats apunta al model de barri saludable i es desplega en
múltiples direccions: la presa de consciència de la influència del medi ambient físic, ecològic i
sociocultural sobre la vida col·lectiva, el desenvolupament de propostes per millorar la qualitat
de vida, la salubritat del territori, la sostenibilitat de l’ecosistema, el foment d’hàbits saludables
a totes les edats i grups a través de l’esport col·lectiu i la cooperació, etc. Per a aquesta finalitat,
es van constituir diferents espais tècnics de relació o comissions per desplegar una acció coordinada i integral:
——Comissió de Salut Comunitària i Medi Ambient de la Carrera del Gancho, en la qual participa
Medi Ambient de l’Ajuntament i del Govern d’Aragó, la Fundació Ozanam, el centre de salut,
altres serveis i centres relacionats, i també agents comunitaris, associacions i diferents col·
lectius. L’elaboració del Decàleg Saludable juntament amb Salut Pública del Govern d’Aragó
va suposar un treball que va implicar més recursos i col·lectius mediambientals.
——Comissió de Neteja, Salut Comunitària i Medi Ambient del Barri Històric, des de la qual els
diferents col·lectius proposen i desenvolupen accions per millorar la salut comunitària.
Algunes de les accions dutes a terme per aquestes comissions són les següents:
——Construcció del Decàleg Saludable Infantil, que implica el treball intersectorial entre educació
i salut per permetre a la infància expressar-se i crear un barri més saludable als centres, tot
treballant a l’aula des de la pedagogia de la participació compartida amb els professors perquè incorporin el procés a la seva programació. Coincidint amb la ruta expositiva de l’Arbre
Saludabilis, el projecte es lliga a la Carrera del Gancho, on es mostra tot el material creat per
la infància i l’adolescència en el procés, en el qual van participar més de 350 nens i nenes i
joves de 8 a 16 anys.
——Els passejos cardiosaludables són activitats de caràcter preventiu i de promoció de la salut comunitària que milloren l’estat d’ànim, el benestar físic i la capacitat d’esforç, i possibiliten relacions i vivències positives. Un grup obert d’adults se cita setmanalment i surt del centre de
salut per fer diferents rutes; de vegades són dinamitzades amb visites a museus, recursos socials, gimcanes o dinars saludables, per combinar l’exercici, les relacions i la cultura. Organitzats pel centre de salut, els passejos han rebut la menció del Premi EBRÓPOLIS a les Bones
Pràctiques Ciutadanes de l’any 2011, per la seva candidatura «Gastando suela por el Gancho. Engánchate a los grupos de paseo», com a exemple d’implicació dels serveis públics i els
professionals de la medicina a l’hora d’aplicar mètodes de desenvolupament comunitari.
——L’hort comunitari urbà i el solar dels nens, acció impulsada per la comissió socioeducativa de
la Carrera del Gancho, un centre educatiu, un altre de gent gran juntament amb un grup
de veïns amb el suport de l’equip ICI. El solar privat cedit, dividit en parcel·les, el conreen
entre tots amb esforç i estimació. Un espai de lleure per la sostenibilitat ambiental, que
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insereix la natura a l’interior del barri històric, l’embelleix i crea espais per a la trobada, la
participació i la interrelació intercultural i intergeneracional, i a més contribueix a l’educació mediambiental.

——Organització de la Setmana del Medi Ambient, amb l’objectiu de sensibilitzar el veïnat sobre la
importància i les repercussions per a la salut comunitària de l’estat de neteja i cura dels carrers i contribuir a la resolució dels obstacles que dificulten un ambient sa.
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Experiència de Logronyo. Promoció de la salut i millora de les relacions entre professionals i veïnes del barri
La intervenció es desenvolupa als barris Madre de Dios i San José, tradicionalment barris obrers
que avui formen la perifèria cap a la qual ha crescut la ciutat. La coexistència és la forma de relació més estesa, i també hi ha espais de convivència, fonamentalment a través de relacions al
teixit associatiu. També s’identifiquen situacions de tensió o hostilitat en l’ús de parcs públics
durant l’etapa estival.12

L’equip ICI, en una aproximació a la situació de salut del territori, hi va detectar un seguit de
circumstàncies en l’àmbit de la salut comunitària intercultural, l’existència de desigualtats
en l’accés als serveis sanitaris per part de grups determinats, la dificultat d’accés al centre de
salut d’agents externs –entre aquests, l’equip ICI mateix– i necessitats i interessos del centre de salut a l’hora de resoldre aquesta situació i millorar la qualitat de la seva assistència.
Els objectius plantejats en l’àmbit de la salut comunitària, d’acord amb aquest context de partida, van ser:
12 Informació extreta del resum executiu de l’estudi previ fet per l’equip ICI Rioja Acoge el 2010.
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——Millorar el coneixement dels condicionants socioculturals que limiten l’accés de determinats
grups als recursos sanitaris en igualtat de condicions.
——Promocionar la salut i prevenir la malaltia entre els grups més vulnerables.
——Millorar el coneixement entre la població més vulnerable del territori de com funcionen els
recursos de salut.
El que es pretenia promoure era l’interès dels professionals sanitaris pels condicionants de salut de
la població, tot establint un espai de relació bidireccional entre els professionals del centre de salut
i la ciutadania que generés confiança entre tots dos i implicació dels professionals. Així mateix,
també es va potenciar el desenvolupament de pautes de salut respectuoses i adaptades a la diversitat social i cultural.
En aquest sentit, les accions dutes a terme van anar adreçades al conjunt de la població del territori, tot tenint en compte la diversitat existent però amb una atenció especial als col·lectius
vulnerables amb dificultats d’accés als serveis de salut.

L’estratègia seguida va ser sectorial, i es van establir espais de treball conjunt entre professionals de la salut i grups de dones de procedència diferent, a partir de les necessitats que aques-
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tes expressaven. Es va tenir en compte especialment la comunicació, els símbols, la llengua, els
espais i la imatge, i es van buscar ajudes per reforçar i amplificar les accions: líders ciutadans i
religiosos, associacions, ludoteca per als nens.

Va suposar la implicació dels diferents actors: ciutadania –formal, informal, líders comunitaris–, Administració i tècnics –responsables i professionals del centre de salut, ludoteca– i mitjans de comunicació, i el desenvolupament conjunt de les accions següents:
——Sessions de formació obertes –200 participants– sobre hàbits saludables per prevenir el raquitisme, consells de salut per al viatger, planificació familiar i seguiment d’embarassos.
——Elaboració de material didàctic adaptat a la diversitat cultural: piràmide nutricional i consells
de salut per al viatger.
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L’experiència va aportar al procés comunitari:
——Confiança en una metodologia de desenvolupament comunitari basat en el treball en equip,
simètric entre els diferents actors –Administració, tècnics i ciutadania diversa– implicats en
els processos de salut/atenció, per visibilitzar i reforçar la necessitat de cooperació mútua
pel fet de ser artífexs de l’experiència.
——Millora de l’accessibilitat dels col·lectius més vulnerables o amb dificultats i traves per a l’accés en igualtat de condicions, tot creant nous espais de relació professionals-ciutadans/es
interculturals i millora de la convivència pel fet de propiciar espais de trobada plurals sobre
la salut col·lectiva.
——Millora i ampliació de les competències culturals dels professionals de la salut.

Experiència del barri de Salt (Girona). Casals dels infants. Joves agents de salut.
Intervenció educativa i participació juvenil
A Salt, els problemes principals amb els quals s’enfronta la població immigrada són l’atur prolongat i la precarietat laboral; la situació d’irregularitat d’alguns encara complica més la situació. La guetització és molt destacable al barri centre, en algunes escoles i en certes comunitats
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de veïns, en què es detecten situacions d’amuntegament. En general el clima és de coexistència,
en funció del moment –parcel·lació de parcs i places, ús de comerços, centres de salut.13
El fracàs escolar entre fills de famílies estrangeres és elevat, i es produeixen processos que apuntaven a la segregació, com l’abandonament de les escoles públiques per part dels autòctons.
Els professionals de la salut demanaven disposar de més elements en la praxi assistencial per
atendre la ciutadania des de la prevenció i la promoció de la salut. Des del 2007, hi havia el Pla de
Salut Jove, programa que s’emmarcava dins del Pla Educatiu d’Entorn i del Pla Local de Joventut de Salt, dinamitzat per un/a agent de salut que hi dedicava deu hores setmanals fins al 2011.
Des del Projecte ICI, d’acord amb la detecció d’aquesta necessitat sentida des de la ciutadania,
es va proposar potenciar el treball en xarxa vinculant les administracions i els professionals per
tal d’optimitzar la seva intervenció. Així mateix, es va plantejar connectar de manera positiva
grups de joves amb la comunitat i el territori. La proposta es basa en la reciprocitat: implementar experiències en les quals la ciutadania comparteix espais i sabers. L’acció pretén potenciar
l’autonomia de les persones i reforçar un programa socioeducatiu gratuït per a joves.
Els objectius del Projecte ICI, per tant, van ser:
——Oferir noves respostes a les necessitats i les problemàtiques de salut, partint del que ja hi havia.
——Dissenyar actuacions consensuades i coordinades entre els professionals de salut, tenint en
compte i potenciant la participació de la comunitat.
——Implicar i capacitar la ciutadania a l’hora d’aconseguir estils de vida i ambients més saludables.
——Atendre les demandes dels professionals de la salut i les necessitats de la ciutadania.
——Optimitzar/reforçar un recurs de promoció de la salut existent.
Es tractava de construir ciutadania crítica sobre les necessitats reals de l’entorn, fet que implicava sostenir una doble intencionalitat: la pedagògica –millorar la qualitat dels aprenentatges–
i la solidària –oferir una resposta participativa a una necessitat social.
Aquest procés es basa en el model de formació i intervenció d’aprenentatge i servei, no tan
sols com a proposta educativa sinó també de desenvolupament comunitari, entenent que l’acció repercuteix en les mateixes persones que el duen a terme i en qui es focalitzen els serveis,
de manera que impacten tant en infància i famílies com en gent gran. L’experiència que es rela13 Informació extreta del resum executiu de l’estudi previ fet per l’equip ICI Casals dels Infants el 2010.
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ta es refereix, per tant, a la formació de joves agents de salut, a partir de l’aprofitament del Pla
de Salut Jove.
D’acord amb aquests plantejaments, es defineix un projecte d’aprenentatge i servei en tres fases:
——Necessitat social i servei que els joves podrien fer.
——Partida de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
——Aprenentatges que aquest servei aportaria als joves. Compromís, pràctica reflexiva. Perspectiva de transformació.
Què aporta al procés comunitari?
——Generar un grup de joves actius i compromesos amb l’entorn.
——Enriquir vincles.
——Reforçar una inversió educativa en salut.
——Treballar directament amb ciutadania no associada.
——Obtenir més coneixement de la realitat.
——Donar respostes els professionals de la salut interactuant amb la comunitat.
Les accions de promoció de la salut dutes a terme pels agents de salut comunitària es van adreçar
a la població que habita el territori en el seu conjunt, i es té en compte tota la diversitat existent,
però amb una atenció especial als col·lectius prioritaris i la població gitana, que és majoritària.
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En primer lloc, cal ressaltar com un èxit rellevant que la salut del territori ha passat a ocupar un
dels centres prioritaris d’interès als territoris d’intervenció, i així s’ha incorporat l’enfocament de la
salut comunitària intercultural i la promoció de la salut en l’entramat de l’acció estratègica de manera integrada amb la resta de les línies. I tot, en concordança amb els principis del Projecte ICI orientats cap a una visió de la salut integral i integrada en les diferents polítiques de salut pública, és a dir,
orientada a la col·lectivitat i entesa com els esforços organitzats de la comunitat per arribar al millor
nivell de salut possible amb la implicació dels diferents sectors –social, educatiu, laboral, sanitari, etc.
Efectivament, durant la primera etapa del Projecte ICI es va desplegar, com hem vist, un conjunt
d’accions emmarcades en aquesta línia d’acció específica l’aportació de la qual ha estat innovadora, rellevant i estratègica en la mesura en què s’ha partit d’una concepció integral de la salut.
Igual que en la resta de les línies d’acció, no s’ha desenvolupat com un treball sectorial separat i
aïllat, sinó vinculat a l’eix central del Projecte ICI i amb un marcat sentit de procés.
En segon lloc, la consolidació i el manteniment d’espais de relació entre sectors i dels professionals
amb la comunitat representen un gran èxit del Projecte, tenint en compte el context actual. Efectivament, la situació de reestructuració del sistema sanitari i educatiu vinculada a la crisi, que va estar
com a teló de fons –especialment durant el segon i el tercer any del Projecte ICI– i les retallades contínues en els serveis socials i sanitaris, amb l’augment conseqüent de la càrrega de treball en els professionals, va suposar un clara amenaça de retrocés en la implicació dels tècnics als espais de treball
intersectorial i comunitari. Així i tot, no sense dificultat, es va anar aconseguint mantenir els èxits
aconseguits durant els anys previs en l’àmbit de la salut comunitària, i es va avançar de manera significativa en la consolidació de les línies d’acció estratègiques identificades durant la segona fase.
Gràcies a tot aquest treball, s’ha avançat de manera significativa en el coneixement i la identificació de necessitats i problemes de salut dels territoris, com també en l’establiment de prioritats i objectius comuns d’intervenció en l’àmbit de la salut. Els equips ICI van aconseguir, per
tant, l’enfortiment, l’ampliació i la consolidació de les relacions i les aliances amb els tres protagonistes a fi d’assegurar la sostenibilitat de les accions en marxa i la viabilitat d’una programació comunitària consensuada.
D’altra banda, la consolidació del procés comunitari després de tres anys de treball intens, juntament
amb els fruits que ell mateix va produint i la difusió dels resultats, sembla suposar un aval que anima administracions i professionals sanitaris a mantenir la seva participació i implicació en el procés esmentat.
En síntesi i de manera general, es poden assenyalar com a èxits assolits en aquest procés:
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31
.

Consolidació de les bases i els fonaments
de la salut comunitària
Al llarg de la primera etapa del Projecte ICI, s’ha aconseguit incorporar les bases conceptuals i
metodològiques de la salut comunitària en la praxi dels equips ICI, en la mesura en què, juntament amb els agents del territori, van entreveure les potencialitats de la proposta basada en el
model holístic, la salut en totes les polítiques i la influència dels determinants socials de la salut.
La línia de salut comunitària es va convertir en transversal en molts casos, perquè va incorporar accions integrades i integrals, tant en la línia d’acció global (LAG) com en la resta de les línies
d'acció específiques (LAE), inspirades en aquest model, com també des d’una perspectiva específica, a través del treball concret desenvolupat amb els recursos de l’àmbit de la salut –responsables de l’Administració, tècnics– i la ciutadania.
La salut del territori ocupa un dels centres d’atenció en tot aquest treball en la mesura en què,
en l’avenç del Projecte ICI, es va anar integrant l’enfocament de la salut comunitària i la promoció de la salut, i es va aconseguir incorporar i implicar els recursos sanitaris, els seus responsables i la ciutadania mateix en la reflexió-acció i, per tant, en la praxi.
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32
.

Implicació progressiva d’agents del territori
en la salut comunitària intercultural
En el transcurs i el desplegament de les diferents fases del Projecte ICI, es va incrementar de
manera notòria el nombre de participants en les activitats adreçades a aquests tres col·lectius:
família, infància i joventut.
Els equips ICI van assolir el repte de possibilitar que, als espais de relació dels diferents sectors
i en el disseny i la programació de les activitats tant en l’àmbit de la salut comunitària com en
la resta de les línies d’acció –educació i relacions ciutadanes–, el paper dels tres protagonistes
–representants de l’Administració, tècnics i ciutadania– fos més actiu i compromès, de manera
que el paper dels equips ICI quedés en un pla més secundari amb vista al manteniment i la sostenibilitat dels processos desenvolupats.
Al gràfic següent es pot apreciar l’increment exponencial en el nombre de participants en les
activitats dutes a terme als territoris al llarg dels tres anys i la diversitat sociocultural d’aquests.
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Gràfic núm. 4. Activitats i participants en activitats de salut entre els anys 2010 i 2013
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Font: IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de eva¬luación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.
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33
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Increment notori de l’activitat en l’àmbit
de la salut comunitària intercultural
El balanç de l’activitat i les intervencions dutes a terme pels equips ICI als territoris han estat
altament positives no tan sols pel nombre d’iniciatives generades i mantingudes al llarg de la
primera etapa, sinó també per haver aconseguit atendre i compaginar les demandes i els ritmes
intensos i diversos de les diferents línies d’intervenció i pel caràcter d’aquestes intervencions,
fet que ha permès avançar i aprofundir en els eixos d’acció principals: intersectorialitat, apoderament i promoció de la salut.
Es constata a través del registre de dades l’increment notori d’activitats que es produeix a partir del segon any en l’àmbit de la salut, i es manté el tercer any, tret del decrement de l’activitat
durant les vacances de Nadal i d’estiu i el període estival, en el qual el volum d’activitat cau per
a totes les línies del Projecte ICI.
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Gràfic núm. 5. Balanç d’actuacions en salut comunitària. Evolució mes a mes per any
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Font: 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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.

Enfortiment del treball intersectorial
i cooperatiu
Els recursos de salut dels diferents territoris es van anar connectant i implicant gradualment
en el procés d’intervenció comunitària intercultural propiciat pels equips ICI, a través de diferents vies que en molts dels casos han resultat complementàries, mitjançant la seva col·laboració i/o implicació en els espais tècnics de relació (ETR) i també per mitjà de la seva participació
i implicació en espais específics de salut existents o creats.
Al final del tercer any s’havien ampliat i consolidat els espais de relació ja existents amb els tres
protagonistes, de manera que pràcticament tots els territoris han disposat d’ETR, en els quals
participaven professionals del sector sociosanitari, fos a l’espai global i/o al nucli motor.
També gairebé en tots els territoris es disposa d’una o més estructures participatives específiques en salut comunitària. En aquestes estructures, hi participen amb més o menys implicació tècnics de l’àmbit sociosanitari –municipi i autonomia–, representants de l’Administració
–local o de districte– i, moltes vegades, també ciutadania –organitzada o a títol personal–, associacions, voluntaris, etc.
La situació d’aquestes estructures al final del tercer any, en síntesi, és la següent als territoris
d’intervenció de les diferents comunitats autònomes:
——Catalunya - Clot: Espai d’Àpats Saludables Interculturals –recursos tècnics i voluntaris– i Grup
de Salut Mental i Escales –implica els tres protagonistes.
——Catalunya - Nou Barris: Grup Motor en Salut i Grup de Treball per a l’Escola de Suport Familiar.
——Catalunya - Raval: Grup de Seguiment de Salut Comunitària i subcomissions de salut mental,
salut sexual i reproductiva i gent gran –recursos tècnics i entitats socials.
——Catalunya - Salt: Grup de Treball per a l’Acció en Salut Comunitària; proposta d’incorporar tècnics del Servei Regional Girona i treball per consolidar-lo com a òrgan rellevant per a l’Administració local.
——Catalunya - Tortosa: implicació dels tècnics i els professionals de l’àmbit de la salut comunitària a l’ETR ciutat i al Programa 6-16, en el qual s’intenta implicar els joves i les seves famílies, de manera que en aquest punt conflueixin les línies específiques en la línia global.
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——València - Elx: Comissió de Salut –tècnics i ciutadania–, organització de jornades de salut, implementació d’accions de promoció de la salut, connexió amb l’Administració.
——València - Paterna: meses de treball comunitari en salut i mesa de treball tècnica en salut, dedicada sobretot al diagnòstic. Es va decidir centrar-se per consens en salut, específicament en
prevenció i promoció de la salut i en lleure i esports.
——La Rioja - Logronyo: Espai de Trobada en Salut Comunitària i Grup Ciutadà de Salut –tècnics i
ciutadania– molt actiu, diversitat aportada a les trobades i les accions.
——Aragó - Saragossa: Comissió de Salut Comunitària i Medi Ambient de la Carrera del Gancho, Comissió
de Neteja, Salut Comunitària i Medi Ambient del Barri Històric –tècnics i ciutadania organitzada.
——Les Canàries - San Bartolomé: comissions per elaborar el diagnòstic de la zona bàsica.
——Andalusia - Granada: Espai Motor de Salut Comunitari –tècnics i ciutadania–, consolidació de
meses d’aprenentatge cooperatiu.
——Andalusia - El Ejido: Comissió de Salut i Participació –tècnics i professionals, teixit associatiu–.
Avenços amb dificultats per les retallades de personal.
——Andalusia - Jerez: Comissió Tècnica de Salut. Es desmunta aquest espai tècnic de relació pel
fet de considerar que l’àrea de Benestar Social, Igualtat i Salut de l’Administració local duplica les seves funcions després d’incorporar-se al RELAX (Red de Espacios Locales de Acciones en Salud).
——Madrid - Getafe: Equip Comunitari i Grup de Salut Comunitària –recursos sociosanitaris, representants de l’Administració, tècnics, membres d’associacions i persones a títol individual.
——Madrid - Pueblo Nuevo: Mesa de Salut –tècnics del Servicio Madrileño de Salud, el Centro Municipal de Salud i el Servicio Territorial de Salud Pública– i Mesa Socioeducativa –representants
de centres educatius, del Servicio Madrileño de Salud, del Centro Municipal de Salud i del
Servicio Territorial de Salud Pública.
——Madrid - Leganés: Aprenentatge i Servei (ApS) Salut i Solidaritat, creació d’un espai tècnic amb
implicació de tècnics de les diferents administracions, participació en la mesa de salut escolar.
Els gràfics següents mostren com va anar variant el nombre de recursos tècnics de l’àmbit de la
salut identificats, informats, col·laboradors i implicats en el transcurs del primer al tercer any.
En aquests últims s’ha produït un increment successiu, tot i que les condicions actuals esmentades de retallades i ajustos en el sector salut no propicien ni faciliten de cap manera la dedicació dels professionals a l’àmbit comunitari.
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Gràfic núm. 6. Evolució dels recursos tècnics de salut

Recursos tècnics salut
comunitària any 1

Recursos tècnics salut
comunitària any 2
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18
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68

Recursos tècnics salut
comunitària any 3
8

Identificats
Informats
Col·laboradors
Implicats

17
118

130

Font: IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.

35
.

La monografia comunitària, el diagnòstic i la
programació i la consolidació d’aliances entre
els tres protagonistes
La conformació i la consolidació d’espais de treball i cooperació sostinguda entre els diferents
recursos i agents del territori implicats en l’àmbit de la salut ha permès avançar en el coneixement, la identificació de necessitats i problemes de salut i l’establiment de prioritats i objectius
comuns per a la intervenció i l’abordatge integral d’aquests, amb la finalitat de millorar la salut
del territori.
El procés de treball seguit per a l’elaboració, el consens i la socialització, tant de la monografia
comunitària en un primer moment com del diagnòstic i la programació en un segon lloc, i també
la preparació de les trobades comunitàries corresponents, han facilitat un substrat d’oportunitat, reforç i continuïtat al treball col·laboratiu i en xarxa dels professionals sanitaris amb la resta
dels actors del territori implicats en la promoció de la salut. Això ha suposat un impuls fonamental per avançar i reforçar el treball intersectorial i cooperatiu entre administracions, recursos tècnics i, especialment, per a la participació de la ciutadania.
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En aquests espais s’ha pogut aportar, analitzar i reflexionar de manera conjunta sobre les necessitats de salut del territori entre els mateixos professionals sanitaris, amb altres tècnics dels
altres sectors i amb la ciutadania, fet que aporta una visió de conjunt i més contextualitzada a
l’hora de decidir prioritats. La posada en comú, l’aportació i la contribució dels diferents actors
i sectors han revestit, en tots els casos, un fort caràcter simbòlic.
La situació de reestructuració del sistema sanitari i educatiu vinculada a la crisi, que està sent el
teló de fons en el segon i el tercer any del Projecte ICI, i les retallades contínues en els serveis socials i sanitaris, amb l’augment conseqüent de la càrrega de feina en els professionals, han suposat, com ja s’ha dit, una amenaça clara de retrocés en la implicació dels tècnics en els espais de
treball intersectorial i comunitari. Així i tot, no sense dificultat, s’han mantingut els èxits assolits durant els anys previs en l’àmbit de la salut comunitària, la qual cosa ha permès fer avenços
en les línies estratègiques identificades de manera significativa.

36
.

Avenços en les línies prioritàries d’acció en
salut comunitària intercultural
La diversitat d’experiències i iniciatives desenvolupades des del Projecte ICI en salut comunitària als diferents territoris d’intervenció va ser enormement variada i innovadora, i això va fer
necessari, durant la segona fase i tal com ja s’ha assenyalat, identificar les línies estratègiques
d’acció en aquest àmbit i els models de referència en els quals es pogués emmarcar aquesta varietat de propostes, per tal de manejar una nomenclatura comuna en la seva definició, sistematitzar-ne el contingut i definir els requisits necessaris per a la seva implementació, d’acord amb
els fonaments del Projecte ICI. Aquestes línies es van concretar en territori saludable, escoles
promotores de salut, agents de salut de base comunitària i accions promotores de salut en col·
lectius. L’anàlisi dels avenços i els èxits assolits en aquestes línies durant la primera etapa del
Projecte ICI, a partir dels comentaris fets pels mateixos equips professionals, deixa patent la
seva riquesa i progressió.
Territori saludable

Diferents territoris –Raval, Jerez, Saragossa, Leganés, Madrid, Paterna– van dur a terme ac-
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cions inspirades en el model denominat «territori saludable i responsable», tendents a la millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania a través del treball conjunt i la implicació de
les persones que en formen part. Accions per a la sostenibilitat ambiental, la participació dels
agents comunitaris en el manteniment d’entorns saludables, el compromís i el treball intersectorial entre administracions per millorar les condicions de vida i feina al barri, la gestió d’espais
de lleure comuns per a la convivència, són objectius d’aquest model. Alguns exemples que serveixen de mostra són els següents:
——Barcelona (Raval): concessió del primer premi a l’excel·lència empresarial i al territori socialment responsable al Raval, organitzats per Xarxa Laboral, que té com a objectiu sensibilitzar
els agents del territori per contribuir a la millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania i el compromís individual o col·lectiu cap al benestar del barri. En la tercera edició, es
va concedir a les accions impulsades des del Projecte ICI en suport a la gent gran des de les
farmàcies: www.youtube.com/watch?v=xlbr-r0niDc.
——Saragossa: treball dut a terme per l’equip ICI perquè en el Pla Integral del Barri Històric s’inclogui la salut comunitària com un dels eixos de treball, i la consolidació de la Comissió de
Salut Comunitària de la Carrera del Gancho com un espai de coordinació i participació estable per impulsar projectes de promoció de la salut amb implicació creixent de recursos.
——Madrid (Leganés): es constata l’impuls des de la Conselleria d’Afers Socials, i a través de l’Àrea
de Promoció de la Salut, d’actuacions de promoció de lleure saludable per a les famílies amb
missatges orientats a la millora d’hàbits, tal com es va reflectir en la Jornada La Familia Recicla «Separemos bien, reciclamos mejor».
Escoles promotores de salut

Pràcticament tots els equips han desenvolupat accions de promoció de la salut a l’escola, i s’han
incrementat de manera significativa durant la primera etapa, i també les sinergies entre tots
dos àmbits.
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Gràfic núm. 7. Professionals de l’àmbit educatiu

287

Nre. de professionals/
tècnics de l’àmbit educatiu
participants en activitats
de salut comunitària

92

17
any 1

any 2

any 3

Font: IMEDES-UAM (2013). Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Informe general de evaluación del 3er año de intervención. Madrid:
Obra Social ”la Caixa”.

Cal ressaltar la participació dels tècnics de salut en les estructures de coordinació –meses socioeducatives–, la dels tècnics de l’àmbit educatiu en activitats de salut –com es pot apreciar en el
gràfic– i la implementació d’accions intersectorials –sector sanitari, educatiu, municipal, menor
i família, entitats socials, etc.–. Tot i que no es pot parlar d’un desenvolupament complet del
model d’escoles promotores de salut, en alguns casos s’han produït avenços importants en aquesta línia cap al model esmentat. Alguns exemples en són:
——Madrid (Pueblo Nuevo): fites fonamentals han estat la integració dels centres d’Atenció Primària de la comunitat de Madrid –Servicio Madrileño de Salud– en l’espai tècnic de relació;
la mesa socioeducativa i la seva participació en les activitats de promoció de la salut i prevenció dutes a terme a escoles i instituts de manera coordinada amb el centre municipal de
salut –projecte Salud a Punto–. Així mateix, destaca la posada en marxa del projecte d’educació per a la salut en un CEIP del territori, inspirat en el model d’escoles promotores de salut,
que ha servit de model d’actuació i referent de bones pràctiques per als recursos tècnics integrants de la mesa socioeducativa.
——Elx (el Carrús): es vinculen els recursos tècnics de salut a l’escola oberta d’estiu, fent tallers
de primers auxilis per a monitors per part del centre de salut del Carrús, d’educació sexual
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i afectivitat per part de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva, de cura amb el sol a l’estiu
per part de l’Hospital del Vinalopó, sobre prevenció d’addiccions per part de Projecte Home,
sobre salut i alimentació per part del Centre de Salut Pública, i de cuina saludable per part
de l’Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, l’Associació de Restaurants del
Camp d’Elx i Vinalopó Salud.
——Madrid (Getafe): mitjançant el treball conjunt entre el centre municipal de salut i el centre
de salut de Las Margaritas es van dissenyar i impartir conjuntament tallers d’educació sexual als centres educatius del barri.
——Lanzarote (San Bartolomé): s’ha potenciat la vinculació entre centres educatius i recursos
sanitaris per al curs acadèmic, com a conseqüència del procés del coneixement compartit
vinculat amb la programació comunitària –impuls d’alternatives educatives i saludables des
del lleure, l’esport i el temps lliure, tot generant espais de trobada en l’àmbit comunitari.
Agents de salut de base comunitària

La figura dels agents de salut ha adquirit un desenvolupament notori en els diferents territoris,
de manera que s’ha projectat cap a diferents figures que s’han anat consolidant durant la segona i la tercera fase. Durant el segon any, es va treballar per definir i diferenciar adequadament
aquestes figures diferents segons certes característiques –contextos, funcions, camps d’acció,
etc.– per poder establir-ne de manera clara les especificitats. Alguns exemples que il·lustren els
èxits assolits són:
València (Paterna): es va continuar implementant la figura ajustada al model proposat d’agent
de salut de base comunitària (ASBC), amb la incorporació de nous agents formats com a
ASBC, que duen a terme accions saludables d’informació, acompanyament i promoció de la
salut al barri.
En altres territoris, s’han desenvolupat i consolidat altres figures, com la xarxa d’agents de salut
comunitària Vip’s Gold, ajudada per l’equip de Salt o els agents comunitaris de Tortosa:
Els joves agents de salut Vip Premium, més enllà de les edats, les procedències i/o les problemàtiques de salut específiques, han reflexionat sobre les necessitats educatives complementàries a l’escola dels nens i les nenes del seu barri i municipi, i la seva aportació i vinculació a aquest. Amb això,
han creat un projecte comú per millorar les condicions en què aquests fan servir l’espai públic. A
més, des de i en igualtat de condicions han pogut promocionar amb èxit noves pautes de conducta de les persones, per facilitar relacions interculturals entre joves, infància i famílies que afavoreixen la convivència. (Girona, Salt)
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Es continua treballant amb joves, participant en els seus espais informals: seguim cuidant les relacions amb el primer planter de joves universitaris i universitàries d’origen amazic a la ciutat de
Tortosa amb l’objectiu de millorar el comportament i l’actitud dels joves per mitjà de la interiorització de les habilitats mediadores i el diàleg cooperatiu, mirant que aquests joves siguin líders dins
de la comunitat, capaços de generar transformació d’obertura intercultural dins de la pròpia comunitat d’origen i com a exemple positiu a les generacions del futur, a més de ser agents facilitadors i
agents educatius dins de la comunitat i fora. Alguns d’aquests joves s’han implicat com a voluntaris en l’acció global ciutadana (ArtXiBarri) i també en l’escola oberta d’estiu. (Tarragona, Tortosa)
Accions promotores de salut en col·lectius

A tots els territoris s’han dut a terme experiències promotores de salut adreçades a diferents
col·lectius i amb relació a diferents temàtiques d’interès al territori.
El gràfic següent mostra com es va incrementar de manera notòria el nombre de participants
en les activitats adreçades a aquests tres col·lectius: família, infància i joventut. Durant el tercer any resulta especialment significatiu l’increment en les activitats adreçades a la infància, en
què es va quintuplicar el nombre de participants.
Gràfic núm. 8. Participants en activitats de salut comunitària

Participants en
activitats de salut
comunitària

2.212
1.691
1.457
1.265

any 1
any 2
any 3
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552

419

527

136
Família
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Font: 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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3.6.1 Altres èxits significatius
en promoció de la salut
A més dels avenços assenyalats en les línies prioritàries d’acció en salut, cal ressaltar els progressos que es produeixen als territoris, amb relació a iniciatives en les quals hi ha més implicació
dels centres de salut i la inclusió de la promoció de la salut en diferents àrees d’interès identificades. Vegem-ne alguns exemples, en què prenen la paraula els mateixos equips i hi reflexionen:
Els centres de salut oberts a la comunitat

Tot i les dificultats que travessen els centres de salut i els equips d’atenció primària, lligades a les
retallades, les implicacions del RDL del 2012 i la sobrecàrrega assistencial, es va mantenir, pràcticament a tots els territoris, la implicació dels centres de salut i els professionals sanitaris en accions comunitàries de promoció de la salut, tendents al model de centres oberts a la comunitat.
L’augment significatiu de les activitats que fa el centre de salut al barri –on abans no en feia cap–
o la participació i les iniciatives en les reunions de tècnics i ciutadania en la realització del diagnòstic comunitari ens proporcionen indicadors del procés comunitari en salut. A poc a poc els recursos
van assumint la realització de diferents accions encaminades a la promoció de la salut i són capaços de vincular-les entre elles perquè es converteixi en l’estratègia comuna, que serà la programació
comunitària. (Alacant, Elx)
Inclusió de la promoció de la salut en diferents experiències

Com ja s’ha assenyalat, la promoció de la salut ha pres rellevància en l’entramat d’accions implementades i mantingudes durant la primera etapa, tal com es pot apreciar a través dels exemples següents.
——Promoció de les relacions intergeneracionals
L’Espai d’Àpats Interculturals generat pel Clot per treballar els hàbits alimentaris saludables,
en col·laboració amb el CAP Clot, també promou les relacions intergeneracionals i interculturals en les mateixes sessions, i té la participació de persones més joves i de procedències diverses. (Barcelona, Clot)
——Promoció de la salut emocional en joves
A Tortosa es continua el treball específic amb joves i l’activitat vinculada a la muntanya com a experiència pilot. S’utilitza l’escalada i la muntanya com a instruments per treballar la salut socioafec-
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tiva d’aquests joves tot propiciant situacions que, pel fet de ser llunyanes a la seva vivència diària,
els col·loca en una posició en què entren en joc elements tan importants com la gestió de les emocions –control de la por, autoestima, confiança en l’altre…–. Ha estat interessant l’experiència de treballar els determinants socials de la salut comunitària a través de la muntanya i l’escalada i tot el
que implica en el sentit emocional i afectiu. (Tarragona, Tortosa)
——Convivència intercultural i promoció de la salut
L’activitat més important i simbòlica duta a terme en aquesta línia aquest trimestre ha estat la jornada de convivència del ramadà, un espai de trobada i de relació de tècnics i ciutadania al territori,
de sensibilització, promoció i informació de salut al ramadà i també l’oportunitat de degustar plats
diferents de menjars típics en aquestes dates i el benefici que tenen per a la salut. En aquesta jornada també es van fer unes xerrades sobre el ramadà, el seu significat i beneficis saludables i consells
–ja que enguany coincideix en ple mes calorós d’estiu–, i també destaca la convivència interreligiosa a Las Norias de Daza. (Almeria, El Ejido)
——Acció integrada de promoció de la salut
Hem finalitzat l’experiència per segon any consecutiu de la iniciativa «Por un millón de pasos» amb
els col·lectius de la zona sud, i la nova que ha començat aquest any, adreçada als centres d’educació
de primària. Aquesta acció està emmarcada dins del Pla integral d’obesitat infantil, i ha promogut
una dinàmica activa de la salut en la qual s’han implicat diferents agents educatius i de ciutadania,
com ara professorat, direcció, mares i pares delegats, AMPA, familiars de l’alumnat a títol individual
i un total de més de 400 alumnes dels diferents centres educatius. (Almeria, Jerez)
La vi Mesa d’Aprenentatge Cooperatiu ha consolidat encara més el procés de les fites de salut amb
la plusvàlua que esta vegada, pel fet de ser en format tertúlia comunitària, ha afavorit una implicació més gran de la ciutadania en el procés comunitari. (Granada)
Elaboració de materials d’informació, comunicació i educació en salut

Durant el tercer any, es va continuar avançant en el disseny i l’elaboració conjunta de materials
d’informació, comunicació i educació per a la salut rellevants: guies de recursos, protocols de
derivació, fullets educatius, fulls informatius, magazín, motxilles saludables, receptaris interculturals, audiovisuals, curts documentals, càpsules i continguts de salut per a ràdio.
En síntesi, els èxits aconseguits han permès:

——La identificació de la salut com un valor col·lectiu de la comunitat en el qual contribueixen
tant actors polítics com professionals i població.
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——La implicació de les administracions locals i de les administracions sanitàries i educatives,
fonamentalment, en les iniciatives de treball.
——El foment del sentiment de pertinença local per mitjà de la implicació de la comunitat en accions de millora de la salut.
——L’articulació de la participació de la població amb professionals en el desenvolupament de
polítiques públiques de salut.
——La implicació d’associacions i ciutadania en el desenvolupament d’accions de promoció de
la salut a la comunitat.
——El desenvolupament de treball interdisciplinar a través d’espais de trobada i el desenvolupament d’iniciatives coordinades entre recursos públics i privats.
En el quadre següent es recullen algunes de les iniciatives dutes a terme en l’àmbit de la salut
comunitària intercultural i la promoció de la salut per cada un dels territoris, que, sense pretendre contenir la riquesa d’experiències esmentada, pot oferir una panoràmica dels processos
i les temàtiques abordades.
Taula núm. 2. Panell d’iniciatives en salut comunitària per territoris
Territori

Iniciatives

Barcelona - Clot

Alimentació saludable. Espais d’Àpats Saludables Interculturals, receptaris.

Barcelona - Raval

Territori socialment responsable. Monografia i prioritats en salut.

Barcelona - Nou Barris

Salut als Barris. Competències parentals i estils de vida saludables en joves.

Tarragona - Tortosa

Salut socioafectiva en joves. Mediació i agència de salut a través de l’esport i la muntanya.

Girona - Salt

Joves agents de salut i aprenentatge i servei (Pla de Salut Jove) per la convivència.

Almeria - El Ejido

Espai «A tu salud». Promoció de la salut i acció conjunta entre ciutadania i professionals.

Cadis - Jerez

«Por un millón de pasos». Els tres agents implicats en accions promotores de salut a la zona.

Granada - Districte nord

Meses d’aprenentatge cooperatiu. Col·loquis grupals mixtos ciutadania-tècnics.

Madrid - Pueblo Nuevo

Meses de salut i educació. Salud a Punto en centres educatius i escola promotora de salut.

Madrid - Leganés

Aprenentatge i servei en salut. Guia d’alimentació saludable i compromís social.
Receptari popular saludable.

Madrid - Getafe

Grups de salut comunitària. Veïns i professionals. Tallers de salut en centres educatius. Guia de
recursos sociosanitaris.

Alacant - Elx

Aprenentatge i servei. Alfabetització i comunicació per a la salut a través de la ràdio.
Programes de ràdio i joves.

València - Paterna

Agents de salut de base comunitària. Formació d’agents, realització d’accions promotores de salut.

Logronyo

Grup ciutadà de salut. Coordinació d’accions adaptades culturalment sobre alimentació saludable al barri.

Lanzarote San Bartolomé

Promoció de la salut. Hort medicinal. Accions per tenir cura de l’entorn des de l’escola, les famílies
i la comunitat.

Saragossa

Construcció del Decàleg Saludable Infantil i Juvenil. Comissió de Salut i Medi Ambient Carrera del
Gancho. Hort urbà.

Ciudad Real - Daimiel

Projecte intergeneracional i aprenentatge i servei.
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L’àmbit de la salut és propici per desenvolupar processos comunitaris

El desenvolupament del Projecte ICI als diferents territoris ha demostrat que l’àmbit de
la salut, entès en un sentit holístic i integral, és un camp propici per desenvolupar processos comunitaris. Com hem assenyalat, la salut, el benestar, la millora de la qualitat de vida
d’una comunitat en col·lectiu, són un terreny sensible per generar processos de diàleg, trobada, consens i acció col·laborativa a escala local.
Efectivament, tal com s’ha evidenciat en el Projecte ICI, la salut és un afer transversal a la
resta dels àmbits que constitueix una preocupació per a administracions, tècnics i ciutadania, per la qual cosa serveix de causa argumental, tema d’interès comú que congrega, afavoreix la concertació i el treball col·lectiu dels diferents actors del territori.
Així mateix, han quedat patents les relacions entre convivència i salut col·lectiva, entesa
com un capital social que s’alimenta i s’incrementa amb l’existència i l’enfortiment de xarxes de solidaritat, d’amistat i de reconeixement i suport.
La incorporació de l’enfocament d’equitat i la salut com a dret

A començament de segle, en l’àmbit de la salut pública, a la vista de l’anàlisi de les tendències
sociodemogràfiques, epidemiològiques i socials, es van identificar tres àrees prioritàries: l’envelliment –l’atenció a la cronicitat i la dependència–, les migracions i la gestió de la diversitat –des
del punt de vista social i específicament en el terreny sanitari– i les desigualtats en salut. Una
dècada després, tenint en compte els efectes de la crisi i les polítiques de retallades en àmbits
clau, algunes de les qüestions fonamentals continuen estant relacionades amb:
——L’increment notori de les desigualtats socials en salut i els nous grups socials que s’han empobrit, han perdut drets i xarxes de relació.
——Les situacions lligades a l’envelliment –la cronicitat, la dependència, la cura i els cuidadors.
——La situació de vulnerabilitat de la infància i la joventut. Els problemes de salut mental –malestars quotidians, medicalització, intents de suïcidi, xarxes de suport social.
——Les situacions lligades al tema migratori –immigracions i emigracions– que cal reactualitzar
pels canvis que s’estan produint.
Moltes de les prioritats identificades en les monografies, els diagnòstics i les programacions comunitàries desenvolupades des del Projecte ICI als territoris apuntaven a l’abordatge d’aquests
aspectes, de manera que calia tenir present aquest rerefons i continuar treballant i avançant
per fer efectiu l’enfocament d’equitat per generar processos d’apoderament comunitari, pal·liar
les situacions d’inequitat i dirigir les intervencions sobre els col·lectius que ho necessiten més.
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La implicació dels professionals de la salut en acció comunitària

En la mesura que el Projecte ICI incorpora la promoció de la salut com un dels eixos de l’acció,
això ha possibilitat connectar els recursos sanitaris en una àrea que, tot i que a la cartera de serveis amb prou feines se li dóna espai, constitueix un aspecte essencial de la salut comunitària,
i propicia continent i oportunitats per dur a terme accions en què els professionals sanitaris
poden aportar molt des de la seva funció promotora i educadora en salut.
Assenyalem com la situació de reestructuració del sistema sanitari i educatiu vinculada a la crisi,
que ha estat com a teló de fons del Projecte ICI i les contínues retallades en els serveis socials
i sanitaris, amb l’augment conseqüent de la càrrega de treball en els professionals, ha suposat,
com ja s’ha dit, una clara amenaça de retrocés en la implicació dels tècnics en els espais de treball intersectorial i comunitari.
No obstant això, i no sense dificultat, hem vist com s’han mantingut els èxits aconseguits
durant els anys previs en l’àmbit de la salut comunitària i s’ha avançat de manera significativa
en la consolidació de les línies d’acció al llarg del Projecte ICI. És clau, en aquest sentit, treballar
per superar les amenaces lligades a la situació dels professionals sanitaris. Hi ha la necessitat
d’aval i suport de l’Administració per al treball comunitari, no caure en el voluntariat, mantenir
la continuïtat dels processos, guanyar terreny a l’assistencialisme, reforçar la seva funció, etc.
D’altra banda, en la mesura en què el procés comunitari es va anar arrelant i consolidant als territoris, gràcies a l’intens treball inespecífic implementat i mantingut al llarg dels tres anys pels
equips ICI, en col·laboració amb els agents clau del territori –Administració, tècnics i ciutadania–, les mateixes administracions i els professionals de la salut, a la vista dels avenços i els fruits
resultants, van anar fent seu aquest procés que reforçava i afegia valor a la seva funció, la qual
cosa està suposant un aval que anima unes i altres a mantenir-hi la participació i la implicació.
El procés formatiu és clau per a la conformació i l’acció dels equips

Per posar en marxa i desenvolupar el Projecte ICI va resultar fonamental disposar del temps i els
espais necessaris per desplegar el treball de formació conceptual i metodològica que els equips
necessitaven per incorporar i operativitzar les bases de la salut comunitària intercultural, com
a part de la programació i la intervenció al territori. És imprescindible dur a terme aquest procés formatiu en paral·lel i com a suport al desenvolupament de l’acció dels equips ICI al terreny,
adaptant els continguts i les metodologies didàctiques als requeriments i les demandes que exigien les diferents fases del Projecte ICI. Aquests espais de formació es van anar transformant
en el temps, ja que els equips demanaven la possibilitat de compartir i discutir les diferents ex-
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periències en marxa i la incorporació de continguts específics que il·luminessin la gestió dels
reptes propis dels territoris.
Per a la segona etapa, cal considerar les necessitats de formació/conformació de les noves estructures i els equips encarregats del desenvolupament i la sostenibilitat dels processos comunitaris
als diferents territoris, específicament de la programació comunitària, tenint-ne en compte el
nivell i l’àmbit de responsabilitat –estructures locals mancomunades (ERI), equip comunitari–.
L’experiència ens diu que cal disposar d’espais de formació perquè aquests equips construeixin
un esquema conceptual referencial i operatiu. Tot i que es parteix de tota l’experiència de la primera etapa, no s’ha d’oblidar que les noves organitzacions i tasques necessiten aquests espais.
Com es gestiona la complexitat en la intervenció comunitària

La intervenció comunitària va implicar una gran complexitat de nivells i contextos en els quals
calia actuar, de manera que s’havien d’establir necessàriament objectius clars per a les diferents
fases en els processos, els criteris i els límits a l’hora de desplegar vincles i relacions, i d’establir
compromisos i expectatives amb i entre els actors del territori amb diferents interessos, per tal
que no superessin la capacitat d’acció dels equips.
El fet de compaginar els diferents temps, dinàmiques i interessos de les institucions, les entitats i els tècnics amb els plantejats des del Projecte ICI mateix ha posat a prova la capacitat dels
equips per atendre i gestionar aquesta complexitat. Alguns dels aspectes clau que han contribuït a aquesta tasca són:
——El bagatge formatiu i experiencial previ dels membres dels equips comunitaris en el camp
de la psicologia social comunitària, la mediació, la interculturalitat, la pedagogia o l’educació, el desenvolupament comunitari, etc., ha resultat fonamental. En el cas de l’àmbit de la
salut, tot i no tenir experiència en l’àmbit sanitari, els equips en general van mostrar des del
començament una gran capacitat de penetració en el teixit comunitari i habilitats per moure’s en la sorra de les relacions comunitàries, fruit segurament del perfil i l’experiència dels
integrants, aspecte molt rellevant per al Projecte ICI atesa la diversitat d’àmbits i actors amb
els quals es va haver de treballar.
——En la mateixa línia, s’ha demostrat la importància de pensar l’estructura i l’organització interna dels equips comunitaris i que resulta molt efectiva per al desplegament de la seva acció al
territori. En aquest sentit, va resultar operatiu que hi hagués un responsable per cada àmbit.
També va ser fonamental establir dinàmiques que afavorissin l’establiment de sinergies entre
aquests. En la filosofia del Projecte ICI, no es tractava tant de l’especialització dels referents
de cada àmbit, sinó d’integrar i sumar les seves aportacions.
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——En el desenvolupament del Projecte ICI, s’ha remarcat i evidenciat la rellevància que té incorporar i operativitzar la teoria institucional. En el model plantejat en la línia de salut comunitària, es reconeix que perquè una acció tingui enfocament comunitari ha d’incloure diferents
àmbits: individual, psicosocial, grupal, institucional i comunitari pròpiament dit. El reconeixement de les diferents dinàmiques institucionals del territori, les organitzacions i el funcionament, l’ideari i els valors que travessen els tècnics que aquestes treballen és clau.
——En el model ecològic en salut, per més que s’hagi aconseguit incorporar una mirada del context
comunitari més àmplia, complexa i comprensiva, sovint s’oblida el pla institucional. En els processos de desenvolupament comunitari, tant en l’àmbit de la salut com en la resta dels àmbits
–educatiu, social, participatiu, etc.– cal aprofundir en la teoria institucional en tant que ofereix base per a la reflexió i orientacions per a la tasca que s’està duent a terme amb els diferents
actors, atès que una part substancial del treball intersectorial implica gradients diferents i idealment progressius –segons l’esquema– de relació, cooperació, coordinació i treball integrat entre
actors que pertanyen a diferents institucions i dispositius comunitaris, que alhora tenen diferents cultures, ideari i valors, organització, funcionament, normes i dinàmiques de relació, etc.
No és el mateix treballar en/amb l’àmbit escolar en els diferents nivells que en/amb l’àmbit sanitari o en/amb l’àmbit associatiu. Dins de cadascun d’aquests sectors és obligat tenir en compte
també les diferències segons que sigui públic, privat, de pacients o veïnal, etc.
——El mapeig, els sociogrames i la representació cartogràfica de dades, d’actors i dels diferents recursos contactats segons les àrees de treball/pertinença al territori va resultar una eina de suport
molt útil al llarg del Projecte ICI. Aquestes eines van facilitar la comprensió del territori com a
unitat d’intervenció i les relacions entre professionals i població en atenció als reptes i les oportunitats de salut, i van permetre explorar les accions que despleguen, el tipus de relacions que
mantenen entre ells i amb altres recursos i la seva aportació a la millora de la salut del territori
segons els àmbits d’acció corresponents –sanitari, social, educatiu, etc.–. Es va estudiar la situació i les aliances de l’equip ICI en aquesta cartografia i, d’acord amb això, es van poder anticipar
les oportunitats i les amenaces per aconseguir els objectius. Una altra de les eines fonamentals
ha estat l’ús de tècniques de dramatització en el desenvolupament de les capacitats dels equips
d’intervenció comunitària intercultural.
La cimentació i el reforç col·laboratiu entre àmbits comunitaris

La intervenció duta a terme ha mostrat la potencialitat que té l’establiment de sinergies entre els
diferents àmbits d’actuació. És un aspecte que va resultar clau, ja que, com s’ha vist, es poden rendibilitzar els resultats en un àmbit –educació, salut– si busquem les sinergies amb la resta dels
àmbits. La realitat és que el sistema educatiu i el sistema sanitari han portat un desenvolupament
paral·lel i, tradicionalment, l’escola ha estat un dels àmbits de més interès per promocionar la salut.
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Un dels reptes més apassionants i profitosos del Projecte ICI és contribuir a superar una aproximació sectorial als problemes i les necessitats sentides i expressades per la comunitat que habita un territori, per endinsar-se en les vicissituds d’una aproximació holística i integral des de la
qual es puguin abordar els fenòmens de manera complexa. En el cas del Projecte ICI, una aproximació holística i integral significa, d’una banda, capacitat d’articulació entre la línia global i les
línies sectorials. De l’altra, capacitat d’articulació entre les diferents línies sectorials.
Una tendència emergent al llarg dels tres anys del Projecte ICI ha consistit a anar teixint una
complicitat més gran entre les línies sectorials corresponents a l’àmbit socioeducatiu i a la salut
comunitària, de la qual cosa s’han derivat actuacions notables en pràcticament tots els territoris.
L’educació per a la salut a l’escola és un dels àmbits prioritaris dels professionals de la salut. Educació i salut estan íntimament relacionades en la mesura en què la salut és un recurs per a la vida
diària que accentua els recursos socials i personals, i també les aptituds físiques. A més, se sap que
el nivell educatiu és un dels determinants principals de la salut, i la bona salut és imprescindible
per aconseguir uns bons resultats educatius (Suhrcke i de Paz Nieves). Dins del Projecte ICI, des
de l’àmbit de la salut comunitària, s’entén que la promoció de la salut es dirigeix a augmentar el
control sobre els determinants de la salut. Per tant, la salut i el benestar de la comunitat educativa es relacionen amb el fet de sentir-se bé un mateix, amb els altres i amb l’entorn.
Per a la segona etapa del Projecte ICI, es planteja la necessitat que aquests dos àmbits treballin
de manera més integrada. En l’avenç del Projecte ICI, la salut comunitària intercultural s’ha anat
incorporant en l’entramat de l’acció estratègica i la programació comunitària de manera integrada amb la resta de les línies. Per a la segona etapa caldria fer un salt més i pensar què suposa
treballar per a accions de cosalut-educació o coeducació-salut planejant experiències que conflueixin cap a accions integrades entre els dos àmbits.
Parlem d’accions integrals de salut comunitària intercultural i d’acció educativa integrada i de les
condicions que s’han de produir perquè es puguin qualificar com a tals. La proposta és que s’avanci
en aquesta sinergia creant accions integrals i integrades que incloguin la col·laboració i les aliances entre tots dos sectors per reforçar resultats i multiplicar efectes en experiències innovadores.
D’altra banda, no hi ha dubte que la col·laboració entre relacions ciutadanes i l’àmbit de la salut és
crucial, i no se li ha donat tota la visibilitat que conté als diferents projectes ni s’ha analitzat amb
deteniment tota la potencialitat que està tenint i pot tenir. Cal aturar-se en aquest aspecte i analitzar-lo a fons, ja que és clau per reforçar i desenvolupar la programació comunitària a la segona etapa.
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El territori com un ens viu

En el Projecte ICI s’ha demostrat que per dur a terme treball comunitari en general, i específicament l’àmbit de la salut, és fonamental contemplar el territori com un ens viu que al·ludeix a
les condicions de salut de la població que l’habita.
Un territori es pot contemplar en els components que el configuren de manera estàtica i plana,
desèrtica, o entreveure’l en una perspectiva dinàmica, com un ésser viu que té una biografia i
capacitat per generar en la seva pell processos de trobada, concertació, confrontació i diàleg.
El desenvolupament de la monografia comunitària ha mostrat la importància de superar els diagnòstics de salut estàtics i unívocs des dels quals no es pot generar acció comunitària participativa.
Els processos de treball seguits per elaborar, consensuar i socialitzar tant la monografia comunitària en un primer moment com el diagnòstic i la programació en un segon lloc, i també la
preparació de les trobades comunitàries corresponents, han facilitat un substrat d’oportunitat,
reforç i continuïtat a la tasca col·laborativa i en xarxa dels professionals sanitaris amb la resta
dels actors del territori implicats en la promoció de la salut. Això ha suposat un impuls fonamental per avançar i reforçar el treball intersectorial i cooperatiu entre administracions, recursos tècnics i, especialment, per a la participació de la ciutadania.
Qüestions que han resultat estratègiques per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural. Impuls de l’Obra Social ”la Caixa” i suport cientificotècnic

La disponibilitat i l’aposta de l’Obra Social ”la Caixa” per impulsar i finançar un projecte dirigit
a millorar la convivència i la cohesió social ha resultat clau i estratègic en els temps actuals, per
construir bases i anticipar estructures de cooperació entre els actors d’un territori a fi de poder
oferir respostes més efectives a les demandes socials dels territoris. La idea d’incloure l’àmbit
de la salut comunitària també va resultar un encert per les raons esmentades al principi.
Així mateix, la possibilitat de disposar de direcció, assessorament i seguiment cientificotècnic al llarg de tot el recorregut ha permès tenir una supervisió i un suport continuat imprescindible per sustentar i contrastar els fonaments del Projecte ICI en la pràctica i fer un seguiment detallat dels avenços i les desviacions dels diferents territoris. Cal ressaltar la feina feta
per la Direcció Científica i, especialment, pels i les referents territorials, que va resultar fonamentalment intensiu durant els tres anys, i van oferir un suport proper, continuat i personalitzat als equips als mateixos territoris. Sense aquesta estructura de coordinació, assessorament, formació, seguiment i avaluació, hauria estat difícil assolir i demostrar els resultats
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esmentats, per la qual cosa és clau dedicar temps i recursos a aquests aspectes primordials
del Projecte ICI.
La salut comunitària en temps de crisi

Des que es va iniciar el Projecte ICI, la crisi econòmica ha impactat de manera important en els
col·lectius més vulnerables, i això ha fet augmentar dràsticament les desigualtats socials a Espanya. «La desigualtat creixent és un problema per a la democràcia»,14 assenyalava Michael J. Sandel, professor de Política i Justícia a Harvard. Hem passat d’una economia de mercat a una societat de mercat. El fet que els valors del mercat s’imposin en àrees com la sanitat o l’educació
entranya uns riscos enormes per a una societat democràtica i equitativa, com estem veient dia
a dia. La democràcia té a veure amb el fet de compartir espais, valorar el bé comú i treballar en
el reforç d’esferes de l’àmbit públic, de serveis, de béns comuns.
L’OMS (2009),15 en la declaració sobre «La salut en temps de crisi econòmica global: implicacions per a la regió europea OMS», recordava que cal assegurar-se que els sistemes de salut continuïn protegint els col·lectius més vulnerables per comportar-se com a agents econòmics competents, i evitar augmentar les desigualtats socials en salut i l’empitjorament conseqüent dels
resultats en salut de la població.
La duresa de les retallades en polítiques socials sota l’argument que és insostenible l’estat del
benestar construït durant les últimes dècades, la inoperància dels ajustos en l’àmbit laboral i
l’increment incessant de l’atur, estan posant contra les cordes estrats extensos de la població,
tant immigrants com autòctons –tot i que segons mostren els estudis els efectes són més aguts
en el primer cas–, i això repercuteix de manera important en l’esgotament o la desaparició dels
plans i les estratègies d’integració duts a terme fins al moment i propicia la competència, pels
recursos escassos, entre grups socials en situació de precarietat.
Davant de la situació que posa en risc la cohesió social i els avenços assolits en diferents fronts
de la vida social, generar i ampliar processos de desenvolupament comunitari i gestió de la diversitat a escala local com el descrit, que han demostrat la capacitat de dur a terme estratègies d’enfortiment comunitari en l’àmbit de la salut i d’aportar instruments per gestionar el conflicte de
manera constructiva a través de la escolta, el diàleg i l’acció coordinada, és clau.
14 SANDEL, M. J. «La desigualdad creciente es un problema para la democracia». El País, 8-12-2013. http://economia.elpais.com/economia/2013/12/08/actualidad/1386519746_632684.html.
15 WHO. (2009). Impacte de la crisi financera i econòmica mundial en la salut. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/financial_crisis_20090401/es/.
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http://www.iuhpe.org/index.php/
Sistema d’Informació sobre Promoció i Educació per a la Salut (SIPES). Promogut per la Sotsdirecció
General de Promoció de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat i Consum i les Unitats
de Promoció de la Salut de les Conselleries de Sanitat de les Comunitats i Ciutats Autònomes,
té com a finalitat principal l’intercanvi d’informació i bones pràctiques en promoció de la salut.
http://sipes.msc.es/sipes2/indexAction.do
SOPHIE és un projecte d’investigació finançat pel 7è Programa Marc Comunitari Europeu. Té
com a objectiu generar noves evidències sobre l’impacte de les polítiques estructurals en les desigualtats de salut i desenvolupar metodologies per avaluar aquestes polítiques a Europa.
http://www.sophie-project.eu/index.htm
http://www.sophie-project.eu/publications_other.htm
Programa d’Activitats Comunitàries d’Atenció Primària (PACAP). La Red de Actividades Comunitarias (RAC) es concep com una xarxa de grups d’acció, pertanyents o amb algun tipus de connexió amb un centre de salut i que estan duent a terme alguna activitat de participació o intervenció comunitària.
http://www.pacap.net/pacap/Saludcomunitaria
https://saludcomunitaria.wordpress.com/
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Grup de Treball en Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC).
http://www.apoc-copc.org/home.htm
Grup d’Atenció Comunitària de la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria.
http://www.osatzen.com
Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria.
http://www.sexmfyc.es/index.html
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Aquest glossari recull els termes principals utilitzats en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural segons el significat que se’ls hi ha atorgat. No es tracta d’un catàleg cientificotècnic que pretén recollir de manera exhaustiva les diferents interpretacions existents sobre
un mateix concepte, sinó d’explicar, de la manera més senzilla possible, el significat específic i
operatiu atorgat a cada terme des de l’enfocament i la metodologia del Projecte ICI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

