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1. El context social actual i el paper dels serveis socials
El treball comunitaru avui no es pot entendre sense una prèvia contextualització
de les transformacions socials que s’han donat a les ciutats i pobles i per
l’impacte de les desigualtats en la comunitat (Wilkinson i Pickett, 2009). Els
processos de degradació socioespaial amb la concentració de ciutadans en
situacions vulnerables, expliquen la transició simbòlica de “veïns amb
problemes” a “veïns com a problemes” (Lupton i Power, 2002). L’increment de
les desigualtats socials entre territoris d’una mateixa ciutat, qüestiona la capacitat
d’integració social de la comunitat i posa en perill la cohesió social. D’altra banda,
la pressió assistencial que han viscut els serveis socials per donar resposta a les
situacions de precarietat sociovital en aquests darrers anys ha provocat un
replegament dels serveis i professionals del camp social cap a respostes més
individuals i familiars en detriment de respostes més col·lectives i comunitàries.
Quan molts problemes socials (habitatge, alimentació, energia, espai públic,
medi ambient, etc.) tenen una dimensió col·lectriva i reclamen respostes de tipus
comunitari. Aquests elements actuen com a con-text que justifica l’orientació
comunitària des dels serveis socials.
Per orientar els serveis socials des d’aquesta perspectiva, s’han de poder
repensar alguns elements, el paper dels actors socials en el territori, el rol de
l’organització des d’una mirada comunitària, l’especificitat de la intervenció
comunitària que te sentit des dels serveis socials, el model integral com a
estratègia per desenvolupar un altre tipus de pràctiques. Però també
reflexionarem al voltant d’algunes dificultats o limits que te el treball comunitari
en aquest escenari.
2. Els objectius i els reptes del treball comunitari des dels serveis socials
El moment actual com a oportunitat per a repensar el treball social
Compromís personal i col·lectiu com a professionals del treball social per a recuperar
l'essència d'un treball social implicat en la transformació social que treballa per
l'apoderament i la inclusió social dels col·lectius en situació de vulnerabilitat social a
través d'una mirada:
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•

Humanista: Confiança en el potencial de les persones per assolir la seva pròpia
autorealització

•

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
(familia, 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

Cercar l'equilibri entre el manteniment de la comprensió del treball social com un
enfocament global i el debat de l'especialització en el treball comunitari

La comunitat com a objecte i objectiu:
Entenem la comunitat com un col·lectiu arrelat a un territori que pot ser una localitat
però també pot tenir un caràcter més concret i/o no limitar-se a una localitat específica.
Aquesta comunitat està conformada per un conjunt d'actors socials (individus, grups o
organitzacions) que mantenen relacions més o menys formalitzades que podem
visualitzar com una xarxa social i que institueixen pautes de vinculació mútua i de
reciprocitat quotidiana. La seva cohesió com entitat col·lectiva està forjada per la
consciència de pertinença dels seus membres i el fet compartir una identitat
comunitària. Aquest col·lectiu no és una realitat estàtica sinó que és un subjecte
reconegut que vol ser protagonista del seu procés de canvi per la millora de les
condicions de vida de les persones que en formen part.

L'acció comunitària com un procés i els seus beneficis

En general, tots els clàssics del Treball Social destaquen que el paper del treballador
social en els processos de desenvolupament social ha de ser de dinamitzar les relacions
entre les persones i els grups d'una comunitat per tal de facilitar un procés de millora de
la seva situació. En aquesta forma de comprendre els objectius del Treball Comunitari
com “objectius de procés”, els resultats importants es produeixen durant i pel procés.
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Per tant, és en el propi procés on s'insereixen els instruments i els resultats (el seu inici
i el seu desenvolupament ja són indicadors del canvi social que perseguim). (Barbero,
2003).
La comunitat és una realitat en procés gràcies a que diversos subjectes actuen per a
construir comunitat des de la societat civil o des de l’administració pública, com a
ciutadans, professionals o polítics. Per a conèixer les característiques de l’acció
comunitària, entesa, de manera genèrica, com a acció social que es produeix en el marc
de la comunitat, és interessant destacar que està constituïda per tres processos que, en
major o menor mesura, es desenvolupen de forma imbricada.
Segons Dumas i Séguier (1997), l’acció comunitària necessita i produeix (1.) un procés
de conscienciació, en la mesura que afavoreix la identificació col·lectiva entre els
actors que protagonitzen l’experiència a través de la comprensió comuna dels seus
problemes i de les solucions a aquests. També requereix i impulsa un (2.) procés de
mobilització per apoderar (empowerment) les poblacions i incrementar la seva
capacitat de superar els seus problemes més enllà dels seus interessos particulars1.
Però la construcció de noves formes de consciència i de mobilització es produeix a
través de la implicació/participació en processos socials. I aquesta només és possible
a través d’un (3.) procés d’organització, que es produeix quan un grup latent, una
fracció de la població amb interessos comuns i/o compartits és capaç de transformar-se
en un grup organitzat i promoure accions tendents al canvi.
Mentre que la dimensió mobilitzadora remet al reconeixement de la comunitat com a
subjecte en procés i a la importància de potenciar la seva capacitat de transformació
social, la dimensió conscienciant ens recorda que no hi ha existència comunitària sense
que els actors que la conformen prenguin consciència del sentit que té per a ells formar
part d'aquest agrupament humà i, per tant, de la seva identificació amb la resta d'actors
que en formen part. Mentre que la dimensió organitzativa de la comunitat es refereix a
la seva estructura de relacions i ens remet al repte de millorar la seva eficàcia com a
subjecte col·lectiu.

1

1

En aquest sentit es molt pertinent recordar la meravellosa definició de “poder” que fa H. Arendt (1998) identificantho amb la “potentia” llatina:“És el que sorgeix entre els homes quan actuen junts i desapareix en el moment que es
dispersen. El poder és l’energia que manté aquest espai tot ell fet de possibilitats, on les paraules no estan buides i els
fets no són brutals, on les paraules no s’utilitzen per amagar intencions sinó per descobrir realitats i els actes no s’usen
per violar i destruir sinó per establir relacions i crear noves realitats”
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La participació en processos comunitaris poden tenir un impacte significatiu i beneficis
importants, tant a nivell col·lectiu com personal, en diverses dimensions de la realitat:
cultural-simbòlica, relacional, educativa i política.

El treball comunitari com una pràctica organitzativa en l'àmit de la intervenció
social per a promoure l'acció comunitària

En la nostra comprensió del treball comunitari hem remarcat que es tracta d'un repte per
abordar la transformació de situacions col·lectives mitjançant l'organització i l'acció
associativa. O sigui, de generar nous subjectes socials, nous agents col·lectius i/o
noves estructures de relacions entre ells que permetin afrontar la transformació de
situacions col·lectives. Es tracta, doncs, d'una 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.

Les estratègies i els models del treball comunitari

Pel que fa als models de treball comunitari ens sembla rellevant presentar la tipologia
de Bourque, Comeau, Favreau i Fréchette, resumida en el quadre tal com recull
Ballester (2015:62). En aquesta proposta, s'afegeix
sociocomunitària,

una modalitat, l'aproximació

a la tipologia clàssica de Rothman, que recull de manera molt

pertinent la mirada específica del treball social a l'acció comunitària, tenint en compte
que en aquesta modalitat el focus es posa en els problemes d'exclusió social i en
l'apoderament de les persones fràgils a través del suport mutu.
Quadre: La tipologia de Bourque, D.; Comeau,Y; Favreau,L.;Fréchette,L. (2007)

Aproximació

Finalitat de l'acció

Acció
social
(aproximació
sociopolítica)

Resolució de problemes socials dels col·lectius més desafavorits 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 d'aquelles
comunitats locals que viuen en una situació de pobresa o precarietat.
Es pot promoure la creació d'empreses col·lectives, cooperatives, grups
de serveis, etc.
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Planificació social
(aproximació
socioinstitucional)

Resolució dels problemes a través d'una intervenció pública de
proximitat.
L'organització de la concertació entre les institucions i serveis públics i
els recursos de la xarxa comunitària.

Aproximació
sociocomunitària
(ajuda mútua i
serveis
de
proximitat

Organització de l'ajuda mútua entre persones i grups en situació de
fragilitat dins la comunitat. La promoció de llaços socials entre persones
i grups d'un mateix territori, creació de xarxes de veïnatge. El focus es
posa en els problemes d'exclusió social o marginació.
Creació d'estructures de participació semi-informals.

Font: Ballester, 2015

3. El procés metodològic per impulsar el treball comunitari

Les etapes del procés metodològic

Font:
Barbero
Constituir el
Inmersió
en i Cortès (2005)
grup/s
l’espai social d’
intervenció

Elaboració del
projecte comunitari

Desenvolupament Social

ACCIÓ COMUNITARIA

Definir el
projecte
professional o d’
influència

Mantenir
el grup/s

ENTRADA

Aplicació del
projecte
comunitari

Avaluacióndel
projecte
comunitari

PROMOURE I ACOMPANYAR L’ACCIÓ

Font: Barbero i Cortès, 2005

La definició del projecte professional

Quan un professional, preferentment en el marc d’un equip, es planteja desenvolupar
una acció comunitària, en un primer moment ha de prioritzar el desenvolupament de
coneixement i recollida d’informació. L’objectiu d’aquest procés de coneixement és
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reconèixer les necessitats de la comunitat, entesa aquesta com l’espai de relacions entre
persones, grups i institucions en un territori concret i definit, així com el seu potencial
per a millorar aquesta situació. Aquest coneixement permet tenir una base, el diagnòstic
professional, que serveix de punt de referència en la definició de les línies d’intervenció
professional (Cortès i Llobet, 2006:140)

Tal com expliquen Barbero i Cortès (2005:78-79), cal entendre que aquest procés de
coneixement es desenvolupa en paral·lel a un procés d'establiment de relacions. A partir
de contactar amb tota classe de persones es pot descobrir qui té el temps, la motivació,
els recursos i les connexions, i la informació necessària per a desenvolupar l’acció
d’organització comunitària. Probablement en el propi procés ja aniran emergint
possibilitats d’acció que l’equip professional ha de saber aprofitar. Mentre realitza
aquesta tasca d’aproximació al territori, de localitzar i definir els problemes, d’establir
contactes i de construir el diagnòstic, l’equip de serveis socials ha de pensar i repensar
les característiques de la seva intervenció
Crear i sostenir l’organització
Com ja hem dit, el motiu de ser

del Treball Comunitari és la constitució i/o

acompanyament de grups (simples o intergrups) en la realització de projectes de
desenvolupament social.

Per a definir el rol que assumeix al professional per a

desenvolupar aquesta tasca és molt rellevant establir com ha estat l'origen del procés.
A vegades pot produir-se que la iniciativa de promoure una acció col·lectiva sorgeixi dels
ciutadans. Si el professional ha passat cert temps creant contactes, si ja ha treballat amb
altres grups locals o amb professionals d’altres organitzacions i és conegut com una
persona predisposada a col·laborar en l’organització comunitària, pot ser que el convidin
a discutir els problemes del barri o que li demanin ajuda per associar-se o sol·licitar una
subvenció. El tipus de problemes que li comunicaran estarà determinat per la manera
que percebin les seves responsabilitats i competències, però també pel crèdit que,
segons ells, els proporciona la institució a la que pertanyen (Cortès i Llobet, 2006: 142143)
Però més aviat acostuma a ser el professional qui, com a resultat del procés d’immersió
en l’espai d’intervenció, promogui una acció col·lectiva perquè està convençut de que
existeix un problema i que aquesta convicció pot ser compartida per algunes persones
amb qui poden trobar objectius comuns, encara que potser encara no es doni entre la
6

gent la vivència d’un estat de necessitat o no es cregui en la possibilitat de solució. En
aquesta situació, el treballador social ha d’adoptar una actitud proactiva i anar a trobar
la gent per a facilitar que aquestes carències objectives es converteixin en una
necessitat subjectiva i sembrar el descontent enfront aquestes situacions. Per tal que
aquesta proposta s'obri pas cal sensibilitzar entorn a l'existència de problemes i generar
suficient confiança en que poden ser abordats a través de l'acció col·lectiva (Barbero i
Cortès, 2005: 110)

Quan es vol promoure un intergrup que reuneixi a diversos actors socials implicats en la
provisió del benestar en la comunitat, cal tenir en compte que la visualització externa de
qui lidera un procés acostuma a condicionar en gran mesura la implicació de la resta.
Tenint en compte les dificultats que apareixen en aquests processos quan lidera un sol
tipus d’actor social i que els moments de gestació d’un procés organitzatiu són
especialment implicatius pels seus participants, són especialment importants els
esforços de constituir grups promotors mixtes, en els que es visualitza des d’un principi
allò que es vol construir al llarg del procés.

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

El projecte d’intervenció professional pretén estimular una acció col·lectiva que, com
hem vist, es fa operatiu a través de la constitució d’un grup. Els objectius d’aquest grup
han de tenir com a eix el desenvolupament d’un projecte comú que afronti un conjunt de
necessitats o que faci efectives les potencialitats existents en un espai social determinat.
La definició del projecte col·lectiu ha de partir d’un diagnòstic compartit entorn de la
situació que preocupa.
Sens dubte, apostar per impulsar un procés d'organització comunitària a través de
construir, en primer lloc, un diagnòstic col·lectiu seguint les orientacions de la
metodologia d'investigació participativa pot ser una bona estratègia en la construcció
d’aquest projecte comú (Villasante,2000; Martí, 2000). Especialment quan es tracta de
desencadenar un procés de desenvolupament local en el que, prèviament a decidir el
projecte comú, es vol avançar en un procés de construcció d’una comprensió comú entre
els diversos actors presents en el territori.
El lideratge metodològic d'aquests processos, normalment es delega mitjançant
contractació a equips professionals externs, experts en aquesta metodologia. Encara
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que ens sembla més aconsellable optar per a formar adequadament als professionals
del territori, per exemple als que treballen als serveis socials, per a que assumeixin
aquesta tasca. D’aquesta manera, es reforça el potencial d’aquests equips professionals
i es garanteix que el diagnòstic que es construeixi estigui degudament connectat a les
accions que després es despleguin en el territori. i que aquestes siguin sostenibles en
el temps. A més, avui, quan les administracions no tenen recursos per a finançar aquests
equips externs, encara és més necessari que mai comptar amb els recursos
professionals propis per impulsar els processos comunitaris.

El diagnòstic col·lectiu serà punt de partida del procés d’elaboració del projecte col·lectiu
a través de la definició de les línies d’acció que es valoren com a prioritàries.
Posteriorment el grup motor seguirà organitzant espais de treball col·lectiu per a
construir, també de manera participativa i partint de les prioritats d'acció consensuades,
els objectius de l’acció, la programació de les tasques concretes a desenvolupar, etc.
D’aquesta manera, a més de permetre als actors de la comunitat construir i/o millorar
les seves relacions, es podrà avançar en l’elaboració de propostes integrals sobre
determinats temes que donin resposta a les necessitats aprofitant els seus potencials i
que es converteixin en el punt de partida per a desenvolupar practiques transformadores
(Martí, 2005). Tenint en compte que l’organització comunitària haurà de mantenir la seva
implicació durant la implementació de les accions i l’avaluació de les mateixes per tal
d'assolir els objectius que s'ha proposat.
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