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INTRODUCCIÓ
A finals del 2014 vam iniciar el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
als barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc amb l’objectiu de promoure relacions
de convivència i cohesió social a partir del treball conjunt entre ciutadania,
recursos tècnics i representants de l’Administració.
La promoció de la convivència intercultural es porta a terme a partir d’espais de
relació (tècnica, ciutadana i institucional) aprofitant els espais existents al territori
i creant nous espais si és necessari. Aquests espais de relació es complementen
amb les trobades comunitàries, on ciutadania, recursos tècnics i Administració
comparteixen els avenços del procés comunitari. És en les trobades
comunitàries on es socialitzen i celebren els elements produïts entre totes i tots
els protagonistes de la vida comunitària, com són la monografia, la diagnosi i la
programació comunitària.
Aquests elements són fruit del procés Perspectives, procés d’investigació
participativa per compartir Badalona Sud iniciat l’abril del 2015, on hem pogut
expressar i compartir les nostres visions sobre el territori. El primer element
generat en el procés d’investigació és la monografia comunitària que suposa
tenir un coneixement actual i global sobre la vida als nostres barris. Per tal de
facilitar-ne la seva comprensió es va generar un document de síntesi de la
mateixa monografia.
El coneixement acumulat a la monografia ens ha permès elaborar, també de
manera comunitària, una diagnosi on hem identificat les problemàtiques i reptes
més compartits per prioritzar-los i començar a concretar una programació
comunitària. L’elaboració d’aquesta programació comunitària es farà en una
propera fase, i contindrà dues línies d’acció, una adreçada a la millora de la
realitat existent i una altra centrada en el desenvolupament d’un projecte
innovador. El desenvolupament de la programació comunitària és una
oportunitat per continuar treballant la millora de la convivència i la cohesió social
al districte.
En el present document s’explica el procés d’elaboració, al llarg dels mesos de
maig i juny de 2016, de la diagnosi comunitària i els primers passos en la creació
de la programació comunitària. Com a síntesi del procés comunitari es pot
consultar l’esquema que es mostra a l’annex d’aquest document.
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PROCÉS DE TREBALL:
DE LA DIAGNOSI A LA PROGRAMACIÓ COMUNITARIA
El procés d’elaboració de la diagnosi comunitària s’ha realitzat de forma
col·laborativa a partir de diferents espais de treball entre persones que viuen i
treballen a Badalona Sud. A continuació es descriu com s’ha realitzat aquest
procés.
El procés de diagnosi es va començar a treballar a partir de la detecció dels 28
reptes a treballar al territori en l’actualitat, extrets de la monografia comunitària, i
que per facilitar la comprensió d’aquest document, es descriuen a cadascun dels
apartats que el composen. Aquests 28 reptes s’estructuraven en set temes
diversos: Convivència, Educació, Salut, Ocupació, Habitatge, Gènere i
Estructura Organitzativa. Tenint en compte la xarxa de treball existent al territori,
l’anàlisi dels reptes i les propostes de treball per a l’elaboració de la programació
comunitària es van fer en els diferents grups de treball:
-

Els reptes de convivència i habitatge s’han treballat a la Taula de
convivència

-

Els reptes d’educació s’han treballat en un grup format per participants
del Grup de Menors i Famílies i de la Comissió d’escolarització i èxit
educatiu

-

Els reptes de salut s’han treballat a la Taula de salut

-

Els reptes d’ocupació s’han treballat a la Taula d’ocupació

-

Els reptes de gènere s’han treballat en un grup de gènere, de nova
creació i generat específicament en el marc d’aquest procés

Els reptes relacionats amb l’estructura organitzativa, al tractar-se d’un tema que
no està relacionat amb un àmbit de treball concret sinó que és transversal a tots
ells, no s’ha treballat de forma específica, sinó que la reflexió es farà de forma
concreta a cadascun dels grups, i de forma específica al nucli del procés
comunitari.

Amb l’objectiu de donar resposta als reptes, al llarg dels mesos de maig i juny,
s’han realitzat dues sessions de treball i un Espai Tècnic de Relació global, per
3

posar en comú el treball realitzat en cadascun dels grups. Els grups de treball
estan conformats per tècnics de cada àrea exceptuant la Taula de convivència,
que és un espai de participació de la ciutadania.
La primera sessió de treball va servir per consensuar, validar i prioritzar els
reptes. La priorització es va fer pensant en que calia concretar el pla de treball, i
que l’abordatge de tots els 28 reptes era difícil d’assumir. Per fer aquesta
priorització, es van seguir els següents criteris:
-

Que el repte es pogués assolir amb els recursos existents i a partir de la
col·laboració entre diferents protagonistes.

-

Que aportés el màxim benefici comunitari.

-

Que donés continuïtat als projectes del territori.

-

Que les accions derivades del repte aportessin innovació.

-

Que respongués a necessitats no cobertes.

En base a aquests punts s’han prioritzat els reptes de cada temàtica, per
després analitzar-ne les causes i els efectes. Cada grup de treball ha realitzat el
mateix anàlisi amb alguns matisos: mentre que al grup d’educació, al ser més
nombrós, l’anàlisi es realitzà en tots els reptes, en els grups de salut i ocupació
únicament s’analitzaren les causes i els efectes del repte principal. A la taula de
convivència l’anàlisi va ser més general sense centrar-se en cap repte en
concret, i al grup de gènere, al crear-se de nou, la sessió va servir per establir
unes bases mínimes de funcionament, per seguir treballant-les en un futur
proper.
Tots els grups de treball, excepte el de gènere, van tenir una segona sessió.
Aquesta va consistir en realitzar una pluja d’idees d’accions que responguessin
als reptes prioritzats durant la sessió anterior. Les propostes d’accions també es
van sotmetre a una priorització, aquesta molt més extensa amb els següents
criteris:

-

Que l’acció donés continuïtat a accions que ja s’estan realitzant
Que aportés innovació
Que tingués resultats concrets a curt termini
Que respongués a necessitats bàsiques no cobertes
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-

Que tingués caràcter transversal (relació amb altres reptes/àmbits)
Que es pogués desenvolupar sense pressupost extra
Que fos sostenible a llarg termini
Que aportés millores per tota la comunitat
Que afavorís la convivència
Que contribuís a generar una imatge positiva del districte

Amb la intenció de crear un espai de intercanvi i relació s’ha celebrat el 10 de
juny de 2016 una trobada entre els diferents grups de treball, amb el nom
d’Espai Tècnic de Relació Global, a la residència per a persones amb
discapacitat física del barri Sant Roc. La jornada ha servit per a que cada grup
exposi el treball realitzat en cadascuna de les sessions de treball, per després
gaudir d’un espai de relació més informal al voltant d’un pica-pica. Així, passat
l’estiu del 2016 es segueix amb el disseny de la programació comunitària amb
una base de propostes d’execució ja definides i prioritzades per començar a
concretar i planificar la seva execució.
Per tal de conèixer quin va ser l’anàlisi de cada grup de treball, a continuació es
fa un recull del resultat de tot aquest procés. Cada apartat s’estructura de la
següent manera:
-

DIAGNOSI COMUNITÀRIA: S’expliquen els reptes i les principals causes
i conseqüències de cadascun d’ells, que sorgeixen del treball fet als
grups de treball. Al final d’aquest apartat s’expliquen quins són els
elements en comú de cada àmbit.

-

DE LA DIAGNOSI A LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA: es detallen les
propostes fetes als grups de treball per abordar els reptes de la diagnosi,
i es detalla com s’hauria d’estructurar la programació comunitària de
Badalona Sud.
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DIAGNOSI
COMUNITÀRIA
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Convivència
Reptes a abordar:
Repte 1: Desenvolupar programes per a la millora de la convivència entre la
ciutadania, per tal de generar nous relats comunitaris i construir una nova
identitat al territori: cohesionada però diversa.
Repte 2: Treballar per a la millora de l’estat dels carrers i les places del barri.
Repte 3: Desenvolupar programes d’activitats socioculturals i esportives tant a
l’espai públic com als equipaments comunitaris.
Repte 4: Generar espais i activitats que afavoreixin les relacions interculturals,
intergeneracionals, en equitat de gènere i amb atenció a la diversitat funcional.
Repte 5: Disposar d’equipaments de qualitat al territori per l’ús de la ciutadania i
les entitats.
Repte 6: Promocionar la relació entre el districte 6 i la ciutat a partir
d’iniciatives culturals, festives, esportives...
Reptes de l’àmbit de l’habitatge, que s’inclouen a l’apartat de convivència
degut a la seva relació amb l’àmbit:
Repte 20: Promoure intervencions de promoció de la convivència a les escales
de veïns i veïnes.
Repte 21: Promoure intervencions que garanteixin un accés regular als
subministraments, evitant així situacions de pobresa energètica.

Anàlisi de les causes i efectes:
Els reptes de convivència i habitatge s’han treballat conjuntament a la Taula de
convivència, fent una descripció de les causes per les quals cal abordar els
reptes de convivència i habitatge.
Causes:


A nivell educatiu, existeixen molts recursos però no es dóna sempre valor
a l’educació. L’escola s’ha d’adaptar al barri ja que el barri no s’adapta a
l’escola. Cal canviar mentalitats, treballant la confiança entre escola i
barri. Un exemple d’adaptació seria treballar amb el criquet o el criquet
sala.
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Elevat grau de racisme
No hi ha entesa entre comunitats de veïns, i falta de coneixement entre
veïnat. Calen dinàmiques per conèixer les unes a les altres tant a dins
com a fora dels blocs de pisos, la mediació emergeix com a possibilitat a
treballar dins dels pisos.
Existeix certa por a tenir contacte amb alguns veïns.
No hi ha hagut reforma urbanística a nivell general a tot el barri, i això
ajudaria a la convivència.
Hi ha recursos, però són superficials, no de transformació.
Ens trobem en una situació estructural molt complexa, de crisi, que no
ajuda.
La ciutadania està poc empoderada i poc representada. Calen entitats
fortes al barri, n’hi ha molt poques amb llarga trajectòria.
No hi ha espais de gronxadors i poc respecte a l’espai públic.
Existeixen diferents formes d’entendre la vida.
Les diferents comunitats cohabiten, no hi ha relació de convivència, i
cadascuna es protegeix a ella mateixa.
Falta treball amb joves, després dels 16 anys, què? El joves no saben
que fer, on anar. Cal un espai per a joves.
Els esports poden ser una bona forma de vehicular els joves. És
necessari una oferta d’esports i espais per a joves.
Especial atenció a les noies, el futbol femení pot ser una possibilitat per
treballar-hi. També crear espais propers, les noies del Pakistan no tenen
espais per a elles.
Està canviant la dinàmica barri – ajuntament, trencant algunes
dinàmiques prèvies.
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Educació
Reptes a abordar:
Repte 7: Construir una comunitat educativa forta i cohesionada amb la
participació i la coresponsabilitat de tots els agents del territori.
Repte 8: Construir un paradigma educatiu innovador, creatiu i comunitari dirigit a
l’èxit educatiu.
Repte 9: Augmentar i diversificar l’oferta d’activitats d’oci, cultura i lleure
realitzades a l’espai públic i als equipaments comunitaris amb programació
adreçada a infància, joventut i famílies tenint en compte la diversitat cultural i de
gènere.
Repte 10: Millorar el sentiment de pertinença i la imatge del districte, generant
nous relats comunitaris positius, esperançadors, amb expectatives de futur i
d’oportunitat de transformació personal i comunitària.

Anàlisi de les causes i efectes:
Els reptes d’educació s’han analitzat en un grup format per participants del Grup
de Menors i Famílies i de la Comissió d’escolarització i èxit educatiu.

Repte 1: Augmentar i diversificar l’oferta d’activitats d’oci, cultura i lleure
realitzades a l’espai públic i als equipaments comunitaris amb programació
adreçada a infància, joventut i famílies tenint en compte la diversitat cultural, de
gènere i de capacitats funcionals.
Causes:








Els equipaments del districte no són tan oberts.
No hi ha suficient oferta d’oci i cultural per la ciutadania.
Hi ha diferència en la conceptualització de l’oci en funció de la cultura. Per
exemple per algunes dones l’oci pot ser prendre cafè o menjar pipes al
carrer.
No hi ha espais per compartir entre les diferents cultures.
Manca d’activitats familiars on conflueixen les diferents cultures.
Necessitat d’incloure en les activitats d’oci totes les persones, sense tenir
en compte les diferències.
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Manca d’acció educativa, cultural o d’oci on puguin participar les persones
amb malalties mentals.
Manca d’un equipament jove.

Conseqüències:






Fracàs escolar.
Dones fora de l’espai públic.
Invisibilitat i exclusió de certs col·lectius (diversitat funcional, dones,
malalties mentals...).
Propensió a les addicions pel fet d’estar més temps als carrer.
Avorriment de la població.

Repte 2: Construir una comunitat educativa forta i cohesionada amb la
participació i la coresponsabilitat de tots els agents del territori.
Causes:











No coresponsabilitat: ens passem la pilota i les culpes els uns als altres.
No hi ha motivació, hi ha un missatge negatiu, sensació de que no es pot
fer res.
La base de l’educació és la família i els menors passen moltes hores al
carrer.
Algunes famílies donen poca importància a l’educació, no es valora
l’educació com a element de promoció social, l’escola no té sentit.
Algunes famílies no posen límits.
No hi ha un sentiment comunitari en tant que barri. Falta xarxa. Hi ha
algunes persones actives, però les necessitats bàsiques són molt fortes.
Hi ha molta immediatesa i poc treball a llarg termini.
Falta de cohesió i de vincles Cada persona es relaciona amb persones de
les mateixes característiques i visions.
Falta de referents per als infants, joves i famílies. Sembla falta de voluntat
per canviar.
Sentiment del barri en tant que gueto. El gueto també com a sentiment de
resistència.

Conseqüències:






Fracàs escolar, absentisme.
Poca autonomia personal.
Consolidació de la situació de precarietat i marginalitat.
Manca d’expectatives i de superació. Per a què estudiar?
Separació entre l’escola i les famílies.
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Repte 3: Millorar el sentiment de pertinença i la imatge del districte, generant
nous relats comunitaris positius, esperançadors, amb expectatives de futur i
d’oportunitat de transformació personal i comunitària.
Causes:











L’estructura administrativa del districte no es correspon amb l’estructura
de la xarxa socioeducativa. Tant algunes escoles com les entitats socials
que formen part de la xarxa queden fora de l’àmbit del districte.
La visió administrativa del districte no es correspon amb l’estructura de
pertinença al districte. La gent té sentiment de pertinença al barri.
Tot i que el coneixement del barri et dona una altra mirada, hi ha un
sentiment d’estigmatització i la gent escolaritza en escoles de fora del
barri.
Cal generar en els joves un sentiment de protagonisme del canvi.
No hi ha moviment reivindicatiu cohesionat que vinculi la població.
Hi ha una cronificació de mals hàbits entre la població del barri.
Hi ha un reconeixement de la mala imatge del barri però no veuen
possibilitat noi necessitat de canviar.
S’observa poca consciència en la repercussió que les actituds individuals
tenen en l’entorn: educació, i convivència.

Conseqüències:







L’elecció del centre educatiu es fa sovint fora del barri.
S’incorpora gent de fora del barri a les activitats extraescolars pel fet de
ser gratuïtes.
Una petita part de la població vol treballar per produir canvis en el barri.
Gran part de la població aspira a marxar del barri així que pugui.
Cal repensar els models d’intervenció .
Manca de percepció de com les actituds pròpies acaben incidint en la vida
dels altres.

Repte 4: Construir un paradigma educatiu innovador, creatiu i comunitari dirigit a
l’èxit educatiu que situï la persona al centre del fet pedagògic
Causes:



El sistema educatiu no s’adapta, són les persones les que s’han d’adaptar
al sistema.
Programa educatiu rígid, homogeneïtzador, no individualitzat.
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Diferents sistemes pedagògics en les escoles del districte, per exemple
en els deures per casa.
El material pedagògic i les metodologies no són atractives.
Diferències metodologies i relacions entre els centres educatius i les
entitats.
No s’ensenyen coses importants per la vida quotidiana, no s’ensenya a
aprendre, a relacionar-se...
Els infants, joves i les famílies no participen del que han d’aprendre.
El pati és un espai desaprofitat com a espai d’intervenció educativa.

Conseqüències:









Avorriment, no motivació, estímul per estudiar.
Els aprenentatges estan desvinculats de la vida quotidiana i no té sentit.
Infants, joves i famílies no senten l’escola com un espai propi.
No s’estimula la creativitat i per tant no es generen imaginaris nous.
Els infants i joves necessiten de dispositius electrònics i pilota per divertirse, tenen uns imaginaris limitats.
No hi ha una comunitat educativa forta i cohesionada amb un únic
missatge educatiu.
Les famílies no participen i hi ha separació entre els agents educatius i les
famílies, que afecta als infants i joves.
Augmenta la possibilitat de que els joves es dediquin a tripijocs i petits
conductes delictives.
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Salut
Reptes a abordar:
Repte 11: Millorar la coordinació entre els diversos recursos de l’àmbit de la
salut que actuen al territori per treballar des d’una perspectiva comunitària,
enfortint les relacions amb recursos d’altres àmbits (per exemple, educació).
Repte 12: Promoure la perspectiva intercultural entre els recursos de l’àmbit de
la salut i disposar d’eines per treballar des d’aquest enfocament.
Repte 13: Promoure iniciatives comunitàries en l’àmbit de la salut mental davant
l’augment de casos en els darrers anys.
Repte 14: Fomentar els hàbits saludables per a la millora del benestar personal i
social.
Repte 15: Habilitar i facilitar els usos d’espais per a la realització d’activitats
esportives dirigides a totes les edats

Anàlisi de les causes i efectes:
Des de la Taula de salut es van prioritzar els reptes i es va decidir analitzar
únicament les causes i efectes del principal repte, el 15.
Causes:








Manca de coordinació entre serveis i recursos sanitaris, i també amb
serveis d’altres àmbits.
Falta d’objectius comuns entre serveis.
Solapament d’activitats entre els servei
Falta de perspectiva intercultural, necessitat d’eines i formació.
No hi ha consciència de salut, només com a absència de malaltia.
Situacions familiars de pobresa
En quant a hàbits saludables es comenta :
-

Manca de pautes d’hàbits en la família, poques pautes de mediació i
de límits entre infants i progenitors
Pocs hàbits higiènics als domicilis
Molts casos de sobrepès per mals hàbits alimentaris
Hi ha molts casos de càries en infants i adults
Molts infants sense esmorzar
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Els aliments subministrats des d’entitats o a escoles sovint no són els
millors per mantenir un bons hàbits
- Estan augmentant les intervencions per xinxes a les llars.
- Cal estar atents a les addiccions a les pantalles, a l’anomenada nova
tecnologia
 Hi ha molts casos d’embarassos en adolescents
 En ocasions, les capacitats/habilitats personals impedeixen alguns posar
en marxa hàbits saludables (no llegir ni escriure per exemple).
-
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Ocupació
Reptes a abordar:
Repte 16: Definir una estratègia comuna en la intervenció dels programes
d'inserció laboral, millorant la relació entre els recursos tècnics, tot definint
objectius comuns i treball coordinat.
Repte 17: Disposar de programes dissenyats a llarg termini que permetin un
abordatge integral amb les persones en processos de recerca de feina.
Repte 18: Dissenyar programes formatius de competències bàsiques que donin
resposta al baix nivell de formació d’una bona part de la població del territori.
Repte 19: Treballar l’autoconeixement, la motivació i l’autoestima com a
elements inicials per iniciar processos de recerca de feina.

Anàlisi de les causes i efectes:
Des de la Taula de d’ocupació es van prioritzar els reptes i es va decidir analitzar
únicament les causes i efectes del principal repte, el 16:
Causes:








Diversitat de perfils molts diferents:
- Veure perfils més enllà de classificar per edat i sexe
- Persones amb falta de xarxa de suport i de contactes per trobar feina
- Cal tenir en compte les especificitats de l’entorn en els itineraris
- Diversos graus de motivació i constància
- Incorporar temes de salut, tant mental com física.
Mirada centrada en els recursos i no en les persones
Millora de l’eficiència: l’acció social reclama d’acció coordinada per ser
més eficients.
Interessos i objectius diferents de cada entitat
Els recursos s’han d’adaptar a la realitat concreta, a les exigències del
mercat laboral
Manca de identitat de territori

Conseqüències:




Cursos que no s’adapten a les persones i necessitat del territori
Gent que no té la formació necessària per a fer el curs
Manca d’estratègies per adaptar els perfils amb baixa formació
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Gènere
Els reptes comunitaris sorgits de la monografia comunitària s’han treballat al
llarg de dues sessions en grups ja existents del territori dins del procés de
diagnosi. En l’àmbit de gènere el marc inicial era ben diferent ja que no es
contava amb un grup, ciutadà o tècnic, on es treballés el tema prèviament. Les
propostes de l’àmbit de gènere es van desenvolupar des d’un grup de nova
creació, conformat per alguns recursos tècnics del territori. Al districte hi havia
hagut una comissió de dones que treballava des de la perspectiva de gènere,
però donat que aquesta comissió ja no estava en funcionament i que els seus
objectius estaven més vinculats a la dinamització de grups de dones, es va
decidir fer una nova convocatòria amb una visió de gènere més àmplia.
Així, s’ha creat un grup de treball específic per a l’anàlisi de les causes i efectes
dels reptes comunitaris de gènere. Quan comenci de nou el treball cap a la
programació comunitària l’objectiu és reforçar el grup per tal de profunditzar amb
l’anàlisi de causes i efectes dels reptes i observar les possibilitats d’actuació
conjunta al territori.

Al següent apartat de programació comunitària, del present document, es
mostren les primeres propostes d’actuació, a mode de pluja d’idees, que es van
generar en el grup de gènere de nova creació.
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Elements en comú:
Temàtica d’interès general
Paral·lelament a les sessions dels grups de treball, es va realitzar l’anàlisi dels
elements claus de la monografia en el nucli comunitari, a proposta de l’equip ICI,
amb l’objectiu d’extreure els nusos crítics comuns entre les temàtiques principals
identificades. Els nusos són aquells elements que més impacte generen en les
causes i efectes en totes les temàtiques.
Per tal de identificar els nusos crítics s’han analitzat les temàtiques principals
(convivència, educació, salut i ocupació) per extreure els elements claus, a
continuació s’han comparat i observat els components comuns fins a identificar
quatre nusos crítics:
1) Empoderament individual
2) Les relacions familiars
3) Les relacions amb l’entorn (entre persones, a l’espai públic i amb els
recursos)
4) L’avorriment i la manca d’expectatives
A l’esquema següent es mostra la relació entre els elements claus de les
temàtiques principals i els nusos crítics mitjançant diversos colors.
Un cop identificats els quatre nusos crítics, a proposta de l’equip ICI, el nucli va
validar la temàtica de interès general, element que ha de ser intersectorial i amb
influència en totes les temàtiques per tal de que cohesioni les propostes i
accions concretes de cadascun dels grups de treball en la programació
comunitària. Cada grup de treball ja ha realitzat una primer llistat de propostes
que a partir del mes de setembre caldrà definir, concretar i adequar a la temàtica
general per tal de realitzar accions el més intersectorials i amb el major abast
comunitari possible.
Temàtica d’ interès general: “En positiu” ex: “El barri en positiu” / “La salut en
positiu”
La idea és centrar la programació comunitària en la construcció positiva del
territori, a partir d’accions a curt i mig termini que responguin als nusos crítics
identificats.
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Elements clau en la diagnosi de cada temàtica:
-

-

-

CONVIVÈNCIA
Existeixen molts recursos però no són
transformadors
L’escola no està adaptada a la realitat del territori
Elevat grau de racisme
Manca de relació entre veïnat, i especialment en
les comunitats de veïns
Existeix por a parlar amb alguns veïns
Poca cura a l’espai públic
La manca de millora urbana perjudica en les
relacions de convivència
Existeixen diferents maneres d’entendre la vida
La situació de crisi repercuteix en la convivència
Manca d’entitats fortes al barri i ciutadania poc
empoderada
Es donen relacions de coexistència però no de
convivència
Manca d’expectatives de futur i oportunitats dels
joves
Manca d’espais i activitats d’oci que incloguin la
perspectiva de gènere

EDUCACIÓ
Manca de coordinació entre els diferents agents
educatius
No existeix una oferta d’oci, cultura, lleure
adreçada a infància, joves i famílies, i menys amb
una perspectiva de gènere, intercultural i tenint en
compte totes les edats.
Existeix un imaginari negatiu compartit de “aquí
no es pot fer res”
Manca de relacions interculturals
Manca de vincle entre famílies i agents
socioeducatius
No hi ha límits en l’àmbit familiar
Molts alumnes estudien fora del barri i això
dificulta la coordinació.
La imatge negativa del barri fa que busquis
alternatives fora.
Manca de sentiment de pertinença
Manca d’un moviment reivindicatiu al territori
Les actuacions que es desenvolupen no tenen
repercussions al territori
El sistema educatiu és rígid, no centrat en la
persona
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SALUT
Manca de coordinació i objectius
compartits entre recursos, serveis...
Manca de perspectiva intercultural
Diversos conceptes de salut
Situació de pobresa
Manca d’hàbits saludables en l’àmbit
familiar (límits, higiene, gestió del
conflicte, casos de sobrepès,
càries...)
Embarassos en noies adolescents
Manca de capacitats i habilitats
personals que dificulten tenir uns
adequats hàbits alimentaris

-

-

-

OCUPACIÓ
Els recursos estan poc adaptats a
la realitat del territori (tipologia de
formacions, diversitat de perfils...)
Necessitat de centrar la
intervenció en la persona
Importància de l’entorn i la xarxa
de relacions, entre elles els
referents positius
Necessitat d’empoderament
personal

Nusos crítics:
1) Empoderament individual
2) Les relacions familiars
3) Les relacions amb l’entorn (entre persones, a l’espai públic i amb els
recursos)
4) L’avorriment i la manca d’expectatives
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DE LA DIAGNOSI
A LA
PROGRAMACIÓ
COMUNITÀRIA
PERSPECTIVES, PROCÉS PARTICIPATIU PER COMPARTIR BADALONA SUD
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Què és la programació
comunitària intercultural?
La programació comunitària intercultural és una proposta d’acció per la millora de la
realitat existent i el desenvolupament d’experiències innovadores que permetin un ús
racional i responsable dels recursos i la participació activa de la ciutadania,
contribuint a millorar la convivència i la cohesió social al territori. La programació és
fruit d’un treball col·laboratiu desenvolupat al territori, les fases del qual es poden
consultar a l’esquema del document annex.
La programació comunitària s’organitzarà a partir de dos blocs:
1. Organització: Millora d’allò existent:
a. Propostes de millora d’actuacions i espais.
Per tal de sistematitzar la informació i ordenar així les diferents propostes s’ha seguit
un instrument metodològic aportat per Carlos Giménez, director científic del Projecte
ICI. Es tracta d’una aportació a la ja coneguda tècnica DAFO, que serveix per
detectar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’allò que estem
analitzant. En aquest cas, no utilitzem aquests paràmetres, sinó que ho fem de la
següent manera:
S’han agrupat les propostes d’actuació en quatre grans grups d’accions, que
corresponen a:
-

Quins aspectes negatius s’han de superar
Quines realitats negatives s’han d’evitar
Quins aspectes cal conservar i consolidar
Quins escenaris de futur es volen aconseguir i que caldrà fomentar

Tal i com es veurà en els següents apartats, les propostes estan agrupades segons
si cal superar-les, evitar-les, consolidar-les o fomentar-les.
b. Elaboració de protocols per millorar l’organització dels recursos i la
participació de la ciutadania.
2. Desenvolupament d’un projecte comunitari innovador. Es tracta d’abordar,
gràcies al procés comunitari, una temàtica d’interès general que vagi més enllà de
l’activitat de cadascú.

1. ORGANITZACIÓ: MILLORA D’ALLÒ EXISTENT
a. Proposta de millora de serveis, prestacions i/o accions

AGNOSI - CONVIVÈNCIA

Convivència
Les propostes de l’àmbit de convivència es treballen des de la Taula de convivència,
un espai ciutadà impulsat des de l’Ajuntament de Badalona a nivell de districte i
dinamitzat conjuntament amb el Consorci Badalona Sud. Es concep la Taula de
convivència com un espai ciutadà, per promoure la participació dels veïns i les
veïnes en la millora de la convivència, posant especial èmfasi en les relacions a
l’espai públic.
La programació comunitària intercultural emergeix com una oportunitat per reactivar
la Taula de convivència, dotar-la d’un pla de treball i fomentar la participació de més
persones, col·lectius i entitats, per construir-la com un espai ciutadà i representatiu
de la diversitat (cultural, funcional, gènere...). Per tant, suposaria un avenç en la
organització comunitària.
La programació comunitària intercultural de l’àmbit de convivència no és definitiva, ja
que es dissenyarà des de la Taula de convivència a partir del mes de
setembre/octubre. Entre les propostes que van sorgir de la diagnosi trobem:

Superar:
o Redefinir la Taula de Convivència, garantint que sigui un espai que reflecteixi
tota la diversitat existent al territori.
Fomentar:
o Habilitar els espais públics com a espais útils per a la dinamització d’activitats
per a joves
o Promoure activitats infantils que facilitin les relacions entre famílies
o Promoure accions que facilitin la relació entre persones amb bagatges
culturals diversos
o Existència d’educadors de carrer
o Implicar al veïnat en la construcció d’espais públics
o Promoure intervencions en comunitats de veïns i veïnes
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AGNOSI -

Educació
Les propostes de l’àmbit educatiu s’han treballat en un grup format per participants
del Grup de Menors i Famílies i de la Comissió d’escolarització i èxit educatiu.
La programació comunitària intercultural de l’àmbit educatiu no és definitiva, ja que
es dissenyarà a partir del mes de setembre/octubre una vegada redefinida
l’estructura organitzativa. Entre les propostes que van sorgir de la diagnosi trobem:

Consolidar i fomentar:
o Generar una programació cultural, d’oci, esportiva i formativa
- Comunitària: dissenyada i executada de manera conjunta entre centres
educatius, serveis i entitats socioeducatives, famílies, infants i joves.
- Gestió de la diversitat: interculturalitat, gènere, capacitat funcionals...
- Continuada. programació continuada més enllà de les dates senyalades
- Interseccional: programada des dels diferents àmbits d’intervenció (salut,
ocupació, convivència...)
- Adreçada a diferents públics: infància, joves, famílies....
- Continuïtat/Innovació: esport, però incorporar altres activitats artístiques,
culturals...
- Espai públic: generar activitats a l’espai públic com a espai educador, de
socialització i convivència
- Relació amb altres barris de la ciutat: per afavorir una ciutat inclusiva,
fomentar una imatge positiva dels veïns i les veïnes del districte, generar
sentiment de pertinença...
o Generar vincles entre els centres educatius, serveis, entitats i famílies
- Espais de relació tècnica:
a. Pla de treball conjunt per al treball i les relacions amb les famílies
b. Espais de relació bilaterals per facilitar el coneixement entre els recursos
c. Utilitzar les tutories com a espais de relació familiar i amb les entitats
socioeducatives
d. Jornada formativa per compartir experiències socioeducatives positives
del districte
- Espais de relació amb les famílies:
a. Activitats d’oci en família desenvolupades en el centre educatiu
b. Activitat desenvolupades per les famílies en horari escolar: tutories...
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c. Activitats de formació per a les famílies desenvolupades en el centre
educatiu
d. Programació d’activitats desenvolupades de manera conjunta amb l’AMPA
Fomentar:
o Generar iniciatives educatives innovadores, creatives, empoderadores i
centrades en la persona.
- Partir del que els infants, joves i les seves famílies volen aprendre.
- Incloure l’educació emocional en el currículum escolar i el pla de treball de
les entitats socioeducatives.
- Ensenyar a aprendre vs. Continguts.
- Pedagogies d’empoderament individual, familiar i comunitari.
- Visibilitzar models infants, joves i famílies positius
- Incloure metodologies artístiques i creatives.
- Continguts vinculats a la vida del barri.
- Dissenyar accions educatives comunitàries, inclusives i de promoció de
convivència.

IAGNOSI - -

Salut
Les propostes de l’àmbit de la salut comunitària s’han elaborat des de la Taula de
salut. La taula és l’espai de l’àmbit de la salut més vinculat al territori. Durant la
diagnosi es va detectar la necessitat de millorar l’organització i redefinir els objectius
i pla de treball per poder avançar en el desenvolupament comunitari de la promoció
de la salut. Respecte al contingut de les propostes de salut es va prioritzar la
promoció dels hàbits saludables i la incorporació de la perspectiva intercultural.
La programació comunitària intercultural de l’àmbit salut no és definitiva, es
dissenyarà a partir del mes de setembre/octubre una vegada redefinits el
funcionament i objectius de la Taula de salut. Entre les propostes que van sorgir de
la diagnosi trobem:

Consolidar:
o Consolidar la Taula de Salut com a espai de relació: a partir de setembre
definir el seu funcionament, objectius, periodicitat...
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- Coordinació entre els recursos sanitaris i les escoles per millorar l'atenció i el
seguiment de infants i joves.

Fomentar:
o Fomentar els hàbits saludables per a la millora del benestar personal i social.
- Campanyes de sensibilització en hàbits “generals”, com serien: dormir 8
hores, la importància de l’esmorzar, reciclatge...
- Treballar hàbits en grups (tallers), sobretot en grups diana com dones
adultes i de diverses comunitats.
o Incorporar la perspectiva intercultural a la salut comunitària.
- Espais de diàleg veïnal sobre les percepcions de salut entre les diverses
comunitats culturals.
- Formació interculturalitat als recursos tècnics de l’àmbit sanitari.
o Recerca de dades per a conèixer millor la realitat del territori i així actuar-hi de
manera més precisa i efectiva.
o Realitzar un mapa de recursos de salut del territori.

Ocupació
Les propostes de l’àmbit d’ocupació es van treballar des de la Taula d’ocupació, que
es van centrar sobretot en la necessitat de millorar l’organització i la coordinació de
la taula per no duplicar recursos i optimitzar-los per afavorir les possibilitats
d’ocupabilitat de la ciutadania del territori.
La programació comunitària intercultural de l’àmbit d’ocupació no és definitiva, es
dissenyarà a partir del mes de setembre/octubre una vegada definida l’estratègia
comuna per tots els serveis i les entitats participants. Entre les propostes que van
sorgir de la diagnosi trobem:

Consolidar:
o Definir una estratègia comuna en la intervenció dels programes d'inserció
laboral, millorant la relació entre els recursos tècnics, tot definint objectius
comuns i treball coordinat.
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o Consolidar la Taula d’Ocupació com a espai de relació: a partir de setembre
definir el seu funcionament, objectius, periodicitat...
- Sessió de treball entre recursos tècnics d’ocupació sobre derivacions i treball
col·laboratiu entre serveis.
- Coordinació dels cursos de formació que s’imparteixen al territori per tal de
no duplicar ni solapar l’oferta.
Fomentar:
o Guia i Mapa de recursos del territori que sigui d’utilitat per tècnics i usuaris.
o Treballar per la vinculació dels serveis d’ocupació amb els centres educatius
de secundària.
o Assessorament en l’àmbit laboral: formacions, advocats laboralistes...

Gènere
Les propostes de l’àmbit de gènere es van desenvolupar des d’un grup de nova
creació. Al districte hi havia hagut una comissió de dones que treballava des de la
perspectiva de gènere, però donat que aquesta comissió ja no estava en
funcionament i que els seus objectius estaven més vinculats a la dinamització de
grups de dones, es va decidir fer una nova convocatòria amb una visió de gènere
més àmplia.
La programació comunitària intercultural de l’àmbit de gènere no és definitiva, ja que
la comissió de gènere és de nova creació i s’haurà de treballar primer en la
configuració de la mateixa. Entre les propostes que van sorgir de la diagnosi trobem:

Fomentar:
o Incorporar la perspectiva de gènere, des d’una mirada transversal,
intercultural i comunitària, a partir d’un pla de formació per a recursos
tècnics i representants de l’Administració.
- Crear un decàleg de mínims sobre com aplicar la perspectiva de gènere en
els recursos tècnics.
- Celebració d’unes jornades de formació per als recursos tècnics del territori.
- Incorporar la perspectiva de gènere en activitats que ja es realitzen, tenint en
compte com afecta el gènere tant en dones com en homes.
- Recollir i impulsar les idees i propostes sorgides a nivell de ciutat.
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b. Protocols: guies de funcionament dels grups
Amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat sorgida a la diagnosi d’articular
grups amb un funcionament pautat i clar, sorgeix la idea dels protocols o guies de
funcionament dels grups per tal de millorar l’organització dels recursos i la
participació ciutadana. En cada àmbit els protocols seran diferents per tal d’adaptarse a la realitat organitzativa actual i a les necessitats dels recursos tècnics i
ciutadania participant

Protocol Taula de convivència: la Taula de convivència es troba en un moment de
poca activitat i representativitat de la diversitat (cultural, funcional, edat, gènere...) del
territori. Per tant una de les propostes per desenvolupar en el marc de la
programació comunitària intercultural és el desenvolupament d’un protocol que ajudi
a impulsar, dinamitzar i consolidar la Taula de convivència com un espai ciutadà de
participació i incidència en la convivència dels veïns i les veïnes del districte. El
protocol té com a objectiu millorar l’organització de la Taula com a espai de
participació i afavorir la participació des d’una perspectiva més inclusiva. El protocol
inclourà els següents aspectes: funcionament de la Taula (convocatòries,
periodicitat, persona/es encarregades de la dinamització i facilitació...), objectius, pla
de treball i resultats esperats, espais de valoració, vinculacions amb altres grups de
treball... En el marc de la Taula de Convivència, també es fa la proposta d’elaborar
un protocol per a la regulació positiva del conflicte al territori.

Protocol estructura organitzativa àmbit educatiu: l’àmbit educatiu compta amb
una gran quantitat de grups de treball, impulsats des de l’Ajuntament de Badalona, el
Consorci Badalona Sud i el Departament d’Ensenyament. Aquesta estructura
organitzativa genera certes confusions degut a la multiplicitat d’espais i temàtiques.
A partir de la programació comunitària intercultural es proposa com a primera acció a
desenvolupar un protocol per reorganitzar tota l’estructura organitzativa a partir de la
detecció de necessitats efectuada durant la investigació i la diagnosi. Aquest
protocol general servirà per definir també el funcionament, objectius, participants i les
relacions entre els diferents grups de treball de l’àmbit educatiu que finalment es
considerin necessaris.

Protocol Taula de salut: una de les propostes de l’àmbit de salut comunitària és la
consolidació de la Taula de salut com un espai de relació tècnica per afavorir la
coordinació, el traspàs d’informació i la creació conjunta de noves accions o
projectes. Per fer-ho, s’ha detectat la necessitat de definir millor el seu funcionament,
objectius, periodicitat, pla de treball... Per tant la primera acció de la programació
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comunitària de l’àmbit de salut serà la creació conjunta d’un protocol del seu
funcionament.

Protocol Taula d’ocupació: els recursos sociolaborals del territori van detectar la
necessitat de definir una estratègia comuna en la intervenció dels programes
d'inserció laboral, millorant la relació entre els recursos tècnics, tot definint objectius
comuns i treball coordinat. Aquesta nova definició d’objectius, funcionament i pla de
treball serà la primera acció de la programació comunitària intercultural de l’àmbit
d’ocupació.

Protocol comissió de gènere: la comissió de gènere sorgeix arran del procés
comunitari per donar resposta a les desigualtats de gènere detectades durant el
procés de construcció de coneixement i la diagnosi. En aquest sentit suposa un
avanç per al procés comunitari. Abans de començar a dissenyar i executar les
propostes concretes, es treballarà en la realització d’un protocol que defineixi el
funcionament, objectius, participants... de la comissió de gènere. Aquest protocol
servirà també per promoure la participació d’entitats, serveis i ciutadania en la
comissió de gènere.
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2. DESENVOLUPAMENT: PROJECTE COMUNITARI INNOVADOR

A més de la programació per àmbits i la posada en marxa de protocols com a guia
de funcionament dels grups, la programació comunitària intercultural també
contempla la creació d’un projecte innovador que impliqui al conjunt de la comunitat,
més enllà dels interessos particulars. Al Districte 6 de Badalona el projecte
comunitari innovador es vincula amb el projecte de districte impulsat per l’Ajuntament
i el Consorci de Badalona Sud.
Fruit de la Diagnosi Comunitària i amb la intenció de donar continuïtat a les accions
comunitàries de promoció de la convivència a l’espai públic generades al territori neix
A la plaça! Dinamització de l’espai públic per a la promoció de la convivència. La
iniciativa rep un important impuls inicial quan a mitjans de 2016, l’àrea de
Participació, Convivència i Mediació de l’Ajuntament de Badalona posa a disposició
de cada districte de la ciutat deu mil euros per a projectes socials participatius. Al
Districte 6, la Comissió Permanent del Consell d’Entitats és l’espai per a decidir a
què es destinarà aquest pressupost. Després d’un procés de reflexió entre diferents
recursos tècnics del territori i de la pròpia comissió permanent es defineix la
proposta, que es recull en el document Projecte de districte: A la plaça! Dinamització
de l’espai públic per a la promoció de la convivència.1

Descripció
El projecte A la plaça! se centra en dues idees ben clares: la dinamització de l’espai
públic com a espai de convivència i la vinculació del jovent en les dinàmiques
comunitàries del territori.
La iniciativa neix amb la idea de ser un projecte de millora de la convivència, on la
plaça esdevingui un espai de relació veïnal positiu i els i les joves tinguin un paper
rellevant en aquesta reconfiguració. L’objectiu en aquest sentit és que el projecte es
consolidi i tingui continuïtat en el temps, i per tant resulta essencial la implicació
d’entitats i recursos del territori a partir de la suma de propostes i actuacions
compartides.
La intenció és centrar totes les actuacions en una plaça al llarg d’uns mesos amb
l’objectiu de crear un espai referencial al barri, per després rotar i intervenir en un
altre espai.
Remarcar que el projecte està en marxa però també en construcció i canvi constant,
al faltar entitats i serveis per incorporar-se a la iniciativa i proposar noves actuacions.
1

El document es pot trobar al bloc del Projecte ICI al districte 6 de Badalona www.sudbadalona.wordpress.com
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Tot i això, ja podem comptar amb la combinació de tres tipus d’accions o petits
projectes:
a) Projecte Recrear: Investigar, experimentar i viure l’espai públic.
Accions dinamitzades per agents externs destinades a joves i infants per tal d’enfortir
l’oferta socioeducativa. Es tracta d’un projecte participatiu d’investigació i
experimentació per a infants i joves amb l’objectiu de viure amb els cinc sentits
l’espai públic través de la dansa, el teatre, la percussió, l’art urbà i el circ.
L’experiència de viure l’espai públic a través del cos consta de tres tipus de tallers,
dinamitzats per l’entitat Lo Relacional:
-

Viure l’espai públic a través de l’art urbà: per a infants de 6 a 12 anys
Viure l’espai públic a través del circ: per a infants de 6 a 12 anys
Viure l’espai públic a través de la dansa: per a infants de 6 a 12 anys
Viure l’espai públic a través del teatre social: per a joves de 12 a 16 anys
Viure l’espai públic a través de la percussió: per a joves de 12 a 16 anys

Els tallers van dirigits a infants i joves de les entitats socioeducatives, alternant dies
de treball en espai tancat i dies a l’espai públic; és en aquests moments on el grup
haurà d’integrar infants i joves no vinculats a les diverses entitats socioeducatives.
A més, s’ha posat en marxa un sisè taller, Recrear Memòria, on es dinamitza un grup
de dones grans amb l’objectiu de viure l’espai públic a través dels sentits i els
records.
b) Accions proposades i dinamitzades des de les pròpies entitats, recursos del
territori i espais de treball existents.
La idea és implicar a les entitats i recursos del territori en la promoció i la cura de
l’espai públic mitjançant el seu treball en comú, com per exemple donar a conèixer el
seu dia a dia al veïnat. Aquestes accions no han de suposar un esforç extra de
treball per a les entitats i recursos, ni la necessitat de crear noves actuacions, sinó
que realitzin les seves activitats quotidianes a la plaça.
En el programa de A la plaça! s’inclouen un seguit d’accions proposades i
dinamitzades des de les pròpies entitats i serveis del territori. La intenció és que el
llistat creixi a mesura que s’incorporin més entitats i serveis al projecte:
1. Tardes de jocs entre les entitats socioeducatives a la plaça. Amb l’objectiu
d’oferir una oferta socioeducativa als infants no vinculats a les entitats
socioeducatives i de crear espais educatius comuns entre les diverses entitats
del territori una entitat dinamitza jocs al carrer una tarda al trimestre, de
manera que la dinamització de la plaça rota entre les diverses entitats. Així,
són activitats on estan convidats a participar-hi tant els infants vinculats a les
entitats com els que no ho estan.
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2. Serveis i recursos al carrer: Per tal de visualitzar els serveis i positivar l’ús de
l’espai públic, els serveis del territori realitzen les seves activitats ordinàries a
la plaça, per exemple: classes de castellà i català al carrer o taller de cuina a
la plaça.
3. Dinamització esportiva i activitats de convivència a la plaça per les tardes
entre setmana, tenint en compte les diversitats (edat, origen, sexe,
capacitats...) que es relacionen a l’espai públic per tal d’adequar les accions
que es puguin generar. Aquesta activitat continuada a l’espai públic serà
desenvolupada per dos agents cívics i una dinamitzadora d’espai públic,
permetent crear fidelització al projecte de la ciutadania no vinculada a cap
entitat ni recurs.
4. Vincular activitats amb història i trajectòria al barri per tal d’integrar-les a una
programació conjunta. A més de incloure activitats d’entitats de Badalona a la
programació per tal d’apropar la ciutat als barris del districte 6 i contribuir a
millorar la imatge dels barris.
c) Accions comunitàries amb una important càrrega simbòlica.
Les accions comunitàries representen importants fites, amb un gran caràcter
simbòlic per a la comunitat, que evidencien la col·laboració entre els protagonistes
del territori. A la plaça! representa una oportunitat per crear un marc comú a totes les
experiències positives de promoció de la convivència que es venen desenvolupant,
com és el cas de les celebracions del 8 de març, el 11 d’abril, el Sant Jordi o l’Escola
Oberta d’Estiu. Fins a l’estiu de 2017 és preveu:
- Carnaval (24 de febrer): Organitzat per la Fundació Ateneu Sant Roc amb la
participació dels recursos socioeducatius del territori.
- Dia de la dona (8 de març): La celebració compta amb la participació d’entitats i
recursos del territori.
- Dia del poble gitano (11 d’abril): Organitzat per les entitats de promoció de la
cultura gitana en col·laboració del Consorci de Badalona Sud i l’Oficina de districte 6
de l’Ajuntament de Badalona.
- Sant Jordi - Acció Global Ciutadana: Moment que compta amb la participació del
teixit escolar i socioeducatiu del territori, on es celebren els jocs florals al matí i es
realitzen activitats i tallers per a infants i joves a l’espai públic a la tarda. Al llarg de
tot el dia hi ha parades de llibres.
- Festes de maig al districte 6 - Trobada Comunitària: En el marc de les festes de
maig de Badalona al districte 6 es celebrarà la segona Trobada Comunitària al
territori, un espai d’important càrrega simbòlica per al procés comunitari on compartir
els passos que s’estan donant.
- Escola Oberta d’Estiu: Activitats socioeducatives, dirigides principalment als infants
i joves, als mesos de juny, juliol i agost. Hi participen activament les entitats i
recursos del territori.
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d) Accions d’arranjament de l’espai públic.
La proposta ha de tenir un impacte transformador en la realitat de l’espai i del veïnat,
agrupant el major nombre d’actuacions: des d’activitats socioeducatives a petites
actuacions de millora urbana i civisme. La intenció és vincular els diversos ens locals
al projecte a partir de petites actuacions de millora, en podria ser exemple
l’adequació del mobiliari urbà, tasques de jardineria o la millora de l’enllumenat
públic.

Proposta organitzativa
El Nucli Comunitari realitza el seguiment del projecte innovador al encabir-se dins del
procés comunitari en tant que projecte innovador i transversal. El Nucli és un espai
tècnic i ciutadà de relació que fa el seguiment de tot el procés comunitari i està
format pel coordinador de l’Oficina de Districte 6 de l’Ajuntament de Badalona,
l’equip tècnic del Consorci de Badalona Sud, el cap territorial de Serveis Socials, la
referent comunitària del Centre d’Atenció Primària, la Vicepresidenta del Consell
d’Entitats i l’equip ICI.
A l’inici del projecte, des de l’espai tècnic de seguiment es determina crear un grup
motor que decideixi les qüestions més operatives. Les reunions del grup motor estan
molt enfocades a la creació d’activitats i espais comuns entre entitats i serveis, tenint
un caràcter molt operatiu per tal de ser efectives, no allargar-se en excés i no caure
en el cansament de les reunions inoperatives.
Amb la intenció que el grup creixi amb la incorporació de nous recursos i entitats per
tal d’ampliar l’impacte del projecte, a febrer de 2017 el grup està format per:
-

Educadors/es d’entitats socioeducatives del territori.
Un/a tècnic/a del Consorci de Badalona Sud
Un/a del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI).
Un tècnic vinculat a l’Oficina del Districte 6.
Dos agents cívics i una dinamitzadora d’espai públic.

Al llarg de tot el 2017 la iniciativa comptarà amb dos agents cívics i una
dinamitzadora d’espai públic per tal de dotar de continuïtat i reforçar a les activitats
que un caràcter més comunitari.
El grup motor es reuneix de manera periòdica per prendre decisions estratègiques i
operatives del projecte, entre les seves funcions estan les de definir la tipologia
d’activitats comunes a desenvolupar, els perfils de infants i joves en les activitats,
horaris, etc... a més de contribuir a definir millor el paper dels agents cívics i de la
dinamitzadora. El treball comú i coordinat ha de ser un factor d’eficiència i eficàcia en
el desenvolupament de l’activitat de cada entitats i serveis. A més, tota càrrega de
feina extra que pugui suposar serà assumida per l’equip tècnic del projecte.
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Sumant a la tasca realitzada al grup motor, les entitats socioeducatives del territori
que treballen amb joves detecten la necessitat de crear una proposta específica per
al jovent del territori, tant en les activitats comunitàries com en el dia a dia, constituint
un grup de treball jove.

33

SÍNTESI DE LA DIAGNOSI COMUNITÀRIA
Al 2014 s’inicia el projecte ICI al districte 6 de Badalona per reforçar i donar un nou
impuls al procés comunitari intercultural que viu el territori amb l’objectiu de
promoure relacions de convivència i cohesió social a partir del treball conjunt entre
ciutadania, recursos tècnics i representants de l’Administració.
En una primera fase del projecte es posa en marxa la investigació participativa
Perspectives, amb la Monografia Comunitària com a element on es veu reflectit
tot allò expressat i compartit sobre la visió del territori per part dels tres
protagonistes. El coneixement compartit acumulat en la Monografia ha permès iniciar
la fase de la Diagnosi Comunitària on hem identificat les problemàtiques i els
reptes compartits.
En la Diagnosi s’identifiquen cinc grans àmbits temàtics on agrupar les necessitats i
reptes compartits: convivència, educació, salut, ocupació i gènere. Per a cada àmbit
es constitueix un grup de treball, en base a grups ja existents, on en una primera
sessió es prioritzaren els reptes de cada àmbit fins a escollir-ne un, del qual
s’examinen les causes i conseqüències.
La segona sessió serveix per finalitzar l’anàlisi començat en la primera i fer la
primera pluja d’idees d’actuacions, ordenades segons si superen, eviten, consoliden
o fomenten el repte escollit. Aquest primer recull d’actuacions inicia la fase de la
Programació Comunitària Intercultural, una proposta d’accions per a la millora de
la realitat existent.
La Programació s’estructura en dos blocs: Organització i Desenvolupament. El bloc
d’organització fa referència a la millora d’allò existent, tant els projectes que s’estan
desenvolupant com els espais de relació. Amb la intenció d’abordar la millora dels
espais es presenta la proposta metodològica de crear protocols per tal d’articular un
funcionament pautat i clar per a cada espai. El bloc de Desenvolupament proposa
crear un projecte innovador que impliqui al conjunt de la comunitat, més enllà dels
interessos particulars, i que abordi una temàtica d’interès general transversal a tots
els àmbits.
Actualment, al districte 6 s’està desenvolupament el projecte innovador anomenat A
la plaça! Dinamització de l’espai públic per a la promoció de la convivència, que vol
donar continuïtat a les actuacions comunitàries de promoció de la convivència
generades al territori. La iniciativa es cuina a finals del 2016 per donar els seus
primers passos al 2017. Paral·lelament, també s’està treballant en la reorganització
dels espais de relació per àmbits i la posada en marxa de protocols o guies de
funcionament per a la millora d’allò existent.
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Annex 1
PERSPECTIVES, procés participatiu
per compartir Badalona Sud

CONEIXEMENT COMPARTIT:
MONOGRAFIA COMUNITÀRIA
- Equip d’investigació, col·loquis, mapeig subjectiu
del barri, safari fotogràfic, tallers de ràdio i teatre…

DIAGNOSI
COMUNITÀRIA
SÍNTESI MONOGRAFIA
i REPTES

- Convivència (Taula de convivència)
- Educació (Grup menors i famílies i Comissió
escolarització)
GRUPS DE TREBALL EFÍMERS
- Salut (Taula de salut)
- Ocupació (Taula d’ocupació)
- Gènere (nova Taula de gènere)

PROPOSTES

- L’empoderament individual de la ciutadania

NUSOS CRÍTICS

- Les relacions familiars
- Les relacions amb l’entorn (entre persones, a
l’espai públic i amb els recursos)
- El desànim i la manca d’expectatives

A) Millora d’allò existent
B) Desenvolupament d’un projecte innovador

PROGRAMACIÓ
COMUNITÀRIA
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UN BARRI EN POSITIU

+ Informació

www.sudbadalona.wordpress.com
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