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El moment actual com a oportunitat per a repensar el treball
social

• El treball comunitari
està en els orígens i en
l’essència del treball
social.
• Es tracta d’una
estratègia que ens pot
ajudar a construir una
nova societat del
benestar

El moment actual com a oportunitat per a repensar el treball
social
• Humanista: Confiança en el potencial de les persones per assolir la seva
pròpia autorealització. Potenciar la seva capacitat de donar.
• Constructivista: Situar el sentit de l'acció social en la vida quotidiana i la
perspectiva dels actors.
• Ecològica Entendre al subjecte implicat en un conjunt de sistemes que
l'engloben (família, comunitat, societat) i en els que participa. Potenciar
els recursos de la comunitat per abordar els problemes socials.
• Crítica Recuperar la dimensió política del treball social. El compromís amb
la transformació social i l'apoderament dels col·lectius exclosos. Tenir veu
en les polítiques públiques per a defensar una orientació comunitària i
apoderadora de tots els sistemes públics de protecció social.
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Xarxes socials

Una nova forma de construir comunitat a la societat
postmoderna amb límits i tensions
• L’acció comunitària no ens permeterà recuperar la comunitat idealitzada
ni és el remei ideal per les situacions de fragmentació social, d’exclusió i
desafiliació.
• Focalitzar el repte de la transformació social des de la localitat i amb la
participació de la societat civil pot ser utilitzat per legitimar la
desresponsabilització de l’Estat en la garantia dels drets socials.
• Evitar visió platònica de la comunitat i reconèixer certa incompatibilitat i
tensió entre seguretat/llibertat i comunitat/individualitat (Bauman,
2003)
• Afavorir la cohesió social reconeixement de que l’individualisme, la
diversitat i l’escepticisme formen part indisoluble de la cultura occidental
actual (Beck, 2003)

Què és l’acció comunitària?

S’organitzen de
manera col.lectiva

Uns actors socials
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I es mobilitzen per a
millorar el benestar

Dimensions de la dinamització de l’acció comunitària
(Dumas y Séguier, 1997)
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El treball comunitari com una tasca organitzativa en l’àmbit de la
intervenció social
L'acció comunitària és un procés social que pot ser liderat per diversos actors socials.

Considerem el treball comunitari com la tasca d'impulsar l'acció comunitària des de
l'àmbit de la intervenció social.
Repte per abordar la transformació de situacions col·lectives mitjançant
l'organització i l'acció associativa.
Tasca que aborda el repte de constituir i sostenir un grup (o varis) o un intergrup
entorn de l'elaboració i l'aplicació d'un projecte de desenvolupament social.

La intervenció comunitària com un procés

L’aposta per afavorir el desenvolupament social a través
d’un procés participatiu es basa en la convicció de que les
situacions socials i problemes complexes s’han d’afrontar
mitjançant processos (experiències) lo suficientment rics i
duradors que permetin canvis significatius en diversos
aspectes de la vida de les persones, col·lectivitats, grups o
institucions socials.
Convertir cada un dels moments del procés d’intervenció en una
oportunitat de participació de les poblacions

Estratègies d’organització comunitària
Dumas i Séguier (1997)
ESTRATEGIES DE MODIFICACIÓ
DISPOSITIUS INSTITUCIONALS

ESTRATEGIES DE SOSTENIMENT DELS
ABORDATGES COLECTIUS

• La intervenció sorgeix
fonamentalment dels actors
professionals

• La intervenció prima la mobilització i
l’organització dels actors-poblacions
afectades per la situació

• La intervenció busca mobilitzar i
coordinar i reorientar els recursos
existents en l’entorn.

• Els intervinients procuren que els
actors implicats esdevinguin
subjectes de l’acció

• La intervenció es recolza en el
camp de les competències
institucionals i les habilitats
professionals (direcció, equip
d’animació,…)

• La intervenció prima els mecanismes
de liderat interns al medi:
individuals, de grups, y
d’organitzacions

Models d’organització comunitària
Bourque, D.; Comeau,Y; Favreau,L.; Fréchette,L. (2007)
Aproximació

Finalitat de l’acció

Acció social
(aproximació sociopolítica)

Resolució de problemes socials a través de la
defensa/promoció dels drets socials
Organització de grups de lluita i reivindicació

Desenvolupament local
(aproximació socioeconòmica)

Auto-desenvolupament econòmic i social,
especialment de comunitats locals en situació de
precarietat.

Planificació social
(aproximació socioinstitucional)

Resolució dels problemes a través de l’organització
de la concertació entre institucions i serveis públics i
els recursos de la xarxa comunitària.

Ajuda mútua i serveis de
proximitat
(aproximació sociocomunitària)

Organització de l’ajuda mútua entre persones i
grups en situació de fragilitat dins la comunitat.
El focus es posa en els problemes d’exclusió social.
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Constituir i sostenir un grup (o varis) o un intergrup
entorn de l'elaboració i l'aplicació d'un projecte de desenvolupament social.

Constituir
Inmersió
espai i Cortès,
(Barbero
2005)
grup/s
social
intervenció

Consensuar
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comunitari

Desenvolupament
Social

ACCIÓ COMUNITARIA

Definir projecte
professional

PREPARACIÓ

Mantenir
grup/s

Definir
projecte
comunitari

Avaluar
projecte
comunitari

PROMOURE I ACOMPANYAR L’ACCIÓ

La preparació del projecte professional
La immersió a l’espai d’intervenció

L’equip professional , en un primer moment ha de valorar el que sap i el que
necessita conèixer del territori i/o col·lectiu amb el que vol treballar

L’objectiu d’aquest procés de coneixement és reconèixer les necessitats de la
comunitat, així com el seu potencial per a millorar aquesta situació.
Aquest procés de coneixement es desenvolupa en paral·lel a un procés
d'establiment de relacions amb els actors socials ocupats, preocupats i/o
afectat en la situació sobre la que es vol intervenir.
Aquest coneixement permet tenir una base, el diagnòstic professional, que
serveix de punt de referència per definir el projecte professional.

La preparació del projecte professional
Del diagnòstic profesional a la definició dels objectius del projecte
1. Descriure la situació general i precisar la naturalesa dels problemes:
Precisar factors positius (oportunitats i potencialitats) i factors negatius (amenaces
i debilitats) a partir del testimoni de la gent i respectant la seva manera de dir les
coses.

2. Definició, delimitació i mesura dels problemes detectats:
Què es consideren problemes i quina és la seva dimensió i extensió?
3. Intentar realitzar una explicació: el diagnòstic professional
Es tracta de realitzar hipòtesis explicatives sobre els aspectes que interaccionen en
la situació
4. Precisar les possibilitats d’emprendre una acció: el pronòstic
Quines altres formes de realitat podrien ser? Quina disponibilitat tenen els
diversos actors per a mobilitzar-se per a donar resposta als problemes?

5. Fixar objectius i prioritats de la intervenció :
Escollir un lloc, un grup o un problema particular, definir que podem fer per a
contribuir a crear noves estructures col·lectives tenint en compte el context
institucional, la nostra experiència, valors, competències, etc.

La preparació del projecte professional
Negociar i debatre el projecte amb equip i entitat pròpia
Definir el
projecte
professional
o d’influència

-

Projecte de intervenció professional existeix implícitament, però
cal fer-lo explicit.

a) Per aclarir-se ell, referència per aclarir a la institució (acord
implica projecte ben elaborat);
b) Com a referent que orienti relacions amb la resta d’agents actuals
o futurs (descontentament i esperança: necessita anunciar “inèdit
viable”;
c) Per que el treballador comunitari necessita seguretat per poder
relacionar-se sense imposicions i per “convertir operacions en
oportunitat d’acció de la gent”.

Constituir i mantenir el grup o inter-grup
Model d’iniciativa del TC





Pren iniciativa de convocar reunió de persones interessades
Demanar a les persones contactades que també convoquin
Des de la primera trobada iniciar l’assumpció de responsabilitats...
El grup inicial pot ser molt reduït, però allò important es realitzar unes primeres
reunions i acordar realitzar una convocatòria amplia i formal

Model d’iniciativa d’altres agents que:





Hagi dedicat temps al contacte
S’hagi donat a conèixer com a persona amb la qual comptar per a l’acció
col·lectiva
Hagin percebut que es una persona amb crèdit de la seva institució
Hagin comprés que l’acció col·lectiva forma part de les seves responsabilitats
professionals

Constituir i mantenir el grup
Els grups-motor que promou el TC poden ser organitzacions simples.
També organitzacions més complexes (organitzacions intergrupals).

Les
organitzacions
intergrupals son
instrument per:

 Connectar o federar esforços d’organitzacions
homogènies (ex. coordinadora de grups de joves, o
de col·lectius de dones)
 Connectar entitats i agents diversos entorn de
projectes comuns (ex. Comitè directiu d’un Pla de
Desenvolupament comunitari)

Model constitució intergrups:
 Processos motivació com en els grups simples però amb entitats.
 Normalment hi ha una organització/institució que lidera.
 “Comandita”, “Partenariat”.

L’Ús
dels rols (tasques)
i la intensitat
Intervenció del
treballador
comunitari

- Segons el tipus de grup (simple o intergrup) i perfil dels
participants (professionals, representants entitats,
ciutadans, etc)
- Segons l’origen i la demanda inicial (grup nou o ja
estructurat)
- Segons l’estat del grup/s (moment, fase de treball,
objectius, etc.
- Segons les constriccions (institució, polítiques,
companys professionals)
- Oportunitats del moment.
- Segons les pròpies preferències.

ADAPTACIÓ
REALITAT
CONCRETA

El professional exerceix un lideratge situacional:
- Paper + ó – actiu (grau de directivitat)
- Presència no permanent (entrant i sortint)

Presencia del treballador/a comunitari/a

Ni exteriors al grup, en la
posició directiva de l’expert

Ni totalment fos en el grup,
perquè això no faria més que
reforçar-lo d’una manera no
crítica.

Sinó “entrant i sortint”, per
catalizar d’una manera
dinàmica el distanciament
crític i ajudant a avançar
metodologicament.

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva

• La definició del projecte col·lectiu ha de partir d’un diagnòstic compartit
entorn de la situació que preocupa.
• El diagnòstic com una oportunitat d’aprenentatge i presa de consciència
dels subjectes afectats per la situació que es vol transformar.
• La implicació en el diagnòstic fa molt més factible la implicació en el
projecte d’intervenció
• Cal rigor metodològic per a crear les condicions necessàries per tal que
tots els interessos i puntes de vista quedin reflexats, així com s’articulin els
temes sensibles amb temes de fons.

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
La Investigació/Acció/Participativa (IAP) és una metodologia d’intervenció
comunitària que aposta per iniciar el procés d’organització comunitària
mitjançant la realització d’un estudi de les situacions problemàtiques que
preocupen. La IAP es pot definir com “un mètode d’estudi i acció que busca
obtenir resultats fiables i útils per a millorar situacions col·lectives basant la
investigació en la participació dels col·lectius a investigar” (Alberich, 2000).
Pel desenvolupament d’aquests processos cal definir estratègies de
dinamització de la participació i de la creativitats que facilitin l’aportació de
diferents idees així com eines que ajudin a sistematitzar la construcció
comuna sobre la situació i les propostes de millora

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
El sociograma, un instrument que ajuda identificar les relacions de les
estructures col·lectives

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
Del diagnòstic a la definició de les estratègies

DEBILITATS

AMENACES

FORTALESES

OPORTUNITATS

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
Del diagnòstic a la definició de les estratègies
Oportunitats

Amenaçes

Fortaleses

Estratègies de potenciació

Estratègies defensives

Debilitats

Estratègies de reorientació

Estratègies de
supervivència

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
Un esquema bàsic per a facilitar un disseny participatiu del projecte: el model de
les 9 qüestions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUE es va a fer: la naturalesa del projecte i la seva denominació
PERQUÈ es va a fer: fonamentar l’acció a partir de les necessitats i les
possibilitats detectades en el diagnòstic.
PER A QUÈ es va actuar: els objectius que es pretenen assolir amb l’acció a
emprendre.
A QUI es dirigeix l’acció: quins són els destinataris de l’acció
COM es va a fer: les activitats i tasques a utilitzar per assolir els objectius.
També la metodologia a utilitzar, l’organització més convenient per posar el
projecte en marxa i la manera que es pensa avaluar.
AMB QUI es compta: quins són els recursos humans necessaris (equip de
coordinació, equips de recolzament, col·laboradors,...), com es relacionaran i
com es distribuiran les responsabilitats.
AMB QUE es comptarà: els recursos materials i econòmics necessaris i quins
són els que ja estan disponibles
QUAN es durà a terme: el calendari
ON es va a fer: l’abast del projecte i els espais en els que es va a intervenir.

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
L’art com a instrument de transformació social
•

La tasca de dinamitzar/organitzar
processos participatius capaços de
transformar la societat implica un
repte de potenciar la creativitat
individual i social.

•

A l’hora de pensar les activitats a
realitzar amb les poblacions cal
considerar l’interès i potencial
d’utilitzar l’art com instrument de
transformació social.

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva

L’art com a instrument de transformació social
• En els darrers anys, des del
món de la cultura, de l’art,
però també des de
l’educació i la intervenció
social s’ha desenvolupat un
moviment de pensament i
acció que posa l’émfasi en la
potencialitat de l’art com a
instrument de
transformació social.

El diagnòstic, el projecte i l’acció col·lectiva
Avaluar i redefinir el projecte col·lectiu

Perquè avaluem? Per aprendre
Qui avalua?

Pluralitat d’actors

Què s’avalua? Objectius, processos i resultats
Com s’avalua? Participativament, de manera pluralista
Quan s’avalua? De manera continuada i/o al final de cada una de les fases del
procés

