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Guió conferència
1- Elements del context que justifiquen l’enfoc comunitari des dels serveis socials
Els impactes de les desigualtats en la comunitat
Les transformacions socials en el context urbà i rural
2- La comunitat i els actors que la configuren
Com a realitat imaginada i utópica, com a realitat canviant
Els actors del treball/acció amb la comunitat
3- Elements per orientar els serveis socials cap el treball amb la comunitat
L’especificitat de l’acció comunitària des dels serveis socials
L’organització des de la mirada i l’acció comunitària
El model integral com a estratègia per desenvolupar altre tipus de pràctiques
Dilemes i límits de l’acció comunitària

Les desigualtats socials afecten (deterioren)
RELACIONS
SOCIALS
SALUT
Conflictes
Consum drogues
Homicidis
Mortalitat infantil
Empresonaments
Esperança de vida
Capital social
Salut mental
Confiança CAPITAL HUMÀ
Obesitat
Salut infants
Fracàs escolar
Mobilitat social!

Wilkinson, R. & Pickett, K (2009) Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva

Els efectes de la desigualtat en la comunitat
•

Deteriora la confiança

•

Separa a les persones

•

Deteriora les relacions socials i la qualitat d’aquestes (capital social)

•

Reforça la discriminació, l’estigmatització la construcció d’estereotips “no viuen
com nosaltres”

•

Menor participació social, cívica i política

•

Menys xarxes d’ajuda mútua, d’intercanvi i de reciprocitat

•

Menor empatía, cooperació, altruisme i amabilitat

•

La desigualtat és una font de divisió social=> incrementa la distancia social
Wilkinson, R. & Pickett, K (2009) Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva

Característiques territoris anys 80

Canvis que han experimentat alguns territoris

Barris més homogenis
Menor diferenciació social

Barris més heterogenis
Increment diferenciació social

Vincles més forts de solidaritat veïnal
Interessos més compartits
Identitat col·lectiva
Consciència de classe
Confiança
Sentiment de comunitat
Territoris més cohesionats socialment

Segregació urbana i residencial i escolar
Increment de les desigualtats socials
Major fragmentació social i polarització
Concentració étnica
Dilució de la identitat col·lectiva
Reducció confiança interpersonal
Valors, interessos i necessitats molt diversos
Desvertebració de la vida comunitària
Increment tensions ético-racials en barris desafavorits

Eficacia dels sistemes tradicionals (mercat de treball,
familia, administració i comunitat) com a mecanismes
d’integració social

Debilitament i qüestionament dels mecanismes
tradicionals i per tant risc de desintegració social

Territoris desafavorits
Contenció social de l’Estat del benestar a través de
polítiques socials

Territoris a on es concentren les desavantatges
econòmiques i socials (manca treball o precari,
equipaments i comerços deficients)
Dificultats per accedir als recursos urbans
Procès de desqualificació social
Competència i amenaça pels recursos disponibles

Font: elaboració pròpia a partir de Cano, A.B & García, M. (2012) Politicas de acción comunitaria en las periferias urbanass. Problemas de transferibilidad

Resiliencia comunitària de barris amb processos
comunitaris
•

La Recerca “barris en crisis” IGOP

•

Mostra sis barris de Catalunya (Ciutat Meridiana (Barcelona); Bellvitge (L’Hospitalet); Palau
Rocafonda (Mataró); Pardinyes (Lleida); Santa Eugènia y Salt (Girona).

•

Els barris que arrosseguen dèficits històrics (infraestructures, serveis, etc.) concentren població
amb baixos ingressos i amb una elevada proporció de població immigrant han intensificat la
segregació durant els anys de la crisis.

•

Mostren també com les pràctiques d’innovació social han sorgit més en barris de classe mitjana i
amb una tradició de mobilització social i molt menys en els barris desafavorits a excepció de la PAH

•

Indica com la resiliencia comunitaria (La capacitat per resistir i adaptar-se als efectes de la
crisis ) apareix més en aquells barris a on s’han donat relacions de col·laboració entre les
administracions, les entitats socials i la població civil.

•

Aquestes relacions han permés trobar solucions des de la implicació dels diferents actors als
desafíaments d’aquestes comunitats.
(Blanco, Brugué i Cruz-Gallach, 2014)

Els factors que apel·len a una resposta comunitària
•

Increment de les desigualtats socials, extensió de les formes de vulnerabilitat i precarietat sociovital
(dificultat per projecte de vida, visió de futur, etc.)

•

Emergència de nous riscos socials que aguditzen les desigualtats (aïllament, patiment, empitjorament
salut, trastorn mental, suidici, etc.)

•

Tendències de desvertebració, vida comunitària, exclusió, fragmentació i polarització social:
debilitament i qüestionament mecanismes tradicionals d’integració social (Estat, mercat, familia i
comunitat)

•

Diversificació de valors, interessos (desconeixement, indiferència, incomprensió, etc.)

•

Reducció confiança, identitat col·lectiva i sentiment de pertinença a comunitat

•

Increment tensions (de convivencia familiar, ético-racials, espai públic, etc.)

•

Territoris a on es concentren les desavantatges econòmiques i socials. competència i amenaça pels
recursos (escola bressol, beca menjador, etc.)

•

Processos de desqualificació social (tenir que dependre de l’assistencia social, de l’ajuda alimentària,
de la protecció social, etc.)

Principals característiques d’una comunitat
•

Àrea geogràfica específica

•

Relacions socials freqüents, habituals, moltes vegades cara a cara.

•

Es comparteixen tant avantatges i beneficis, com interessos, objectius, necessitats i problemes, pel fet de
que els seus membres estan immersos en particulars situacions socials, històriques, culturals i
econòmiques.

•

Presència d’alguna forma d’organització, que condueix a formes d’acció col·lectiva per aconseguir
algunes finalitats

•

Una identitat i un sentiment de pertinença en les persones que la integren i que contribueixen a
desenvolupar un sentit de comunitat.

•

Caràcter històric i dinàmic

•

Constitueix un nivell d’integració més concret que el d’altres formes col·lectives, com per exemple una
classe social, la regió, la denominació religiosa o la nació, i alhora més amplia que un grup primari.

•

Existència d’una cultura compartida, així com d’habilitats i recursos, derivats a la vegada que generadors,
d’aquesta cultura.
Maritza Montero (1988): Comunidad como objeto y sujeto de la acción social. En A. Martín (Ed) Psicología
comunitaria: fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis.

Més actors de l’acció comunitària
•

Serveis públics locals o de la CC.AA

•

Des de diferents perfils professionals i nivells dins l’organització
(multidisciplinarietat)

•

Ciutadans i/o grups concrets (formals o informals)

•

Entitats i associacions que estan en el territori (3er Sector)

•

Sector privat

•

Moviments socials

Què significa treballar amb la comunitat?
•

Tenir la convicció que el context econòmic, polític, social i cultural en el que viuen els
individus, constitueix un dels majors determinants del seu benestar.

•

Moltes de les situacions que esdeven problemes socials són de naturalesa
col·lectiva, i per aquesta raó han de ser objecte de solucions col·lectives. Els
contactes amb els individus o en relacions duals esdevenen limitats.

•

Es a través de la mobilització de la comunitat i del seu propi desenvolupament, que
ha de prendre forma la intervenció social col·lectiva que ha de co-crear respostes a les
situacions (problemes socials)

•

Reagrupar els individus al voltant d’un projecte comú, exercir pràctiques diferents
enteses com a formes directes i participatives en les que les persones afectades
busquen de forma conjunta altre tipus de respostes.

•

La comunitat i el sentit de comunitat es construeixen a partir del procés
d’identificació de les necessitat (diferències i desigualtats) de l’elaboració d’un projecte
comú i del seu desenvolupament. (Col·lectiu IOE)

Alguns canvis, dilemes i limits per orientar
l’acció cap a la comunitat
•

Repensar les organitzacions del serveis socials des de la mirada a la comunitat (del sistema orientat a
la demanda=> orientat a la comunitat, importa`cnia del lideratge dels centres)

•

Distancia entre els discursos ….les accions o pràctiques

•

Model generalista => especialització dels professionals (clarificar mandats, organització treball, model
més experimentació, etc.)

•

Desajust entre els temps administració ….. temps dels processos comunitaris

•

Desmitificar el treball comunitari=> la formació integrada en l’acció

•

Donar a conèixer i compartir iniciatives i experiències que estan donant respostes des d’aquesta
orientació

•

Integració de mètodes com a estratègia per incorporar la mirada comunitària als serveis socials

•

Situacions i problemes multidimensionals i complexes ………respostes fragmentades i poc integrades

•

Saber expert ….. saber de la gent (popular)

•

Realitats que requereixen de politiques socials estructurals…abordatges integrals

Esquema de integración de métodos

Demanda de
apoyo

Atención
social
UBASP

Asociación

Counselling
individual

Grupos
pequeños
coaching
Talleres
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