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360º. Enfocant els equipaments de
proximitat des d’una perspectiva
comunitària
Des del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona s’està promovent la
creació d’una metodologia que permeti facilitar una perspectiva comunitària als
equipaments de proximitat. Aquest procés va començar al setembre de 2016 amb una
diagnosi a Casals de Barri (CB) a Vall d’Hebron, Zona Nord i Ciutat Meridiana, El Clot i
Besòs, on es fa la prova pilot.
La formació consta de 20 hores adreçades a tots els Casals de barri i a altres equipaments
de proximitat, repartides en 5 sessions de quatre hores i mitja cada una, organitzades en
3 Mòduls:
● M1. Relacions, poder i conflicte
● M2. Models de governança i gestió dels Casals de Barri
● M3. Xarxa i connexió entre EP
Les sessions es faran rotativament en diferents Casals de barri i equipaments de proximitat
del territori.
Les sessions formatives tindran lloc de gener a maig del 2018, en horari de matí. Està
adreçada als Casals de Barri del pilot, a altres Casals de Barri i als Equipaments de
Proximitat que vulguin incorporar una perspectiva comunitària des del seu dia a dia als
barris.
Els Casals de barri que formen part de la prova pilot per l’elaboració de la Metodologia de
suport a projectes comunitaris des dels equipaments de proximitat, a més a més de la
formació, tindran tres sessions de tutories individualitzades (T) per a un acompanyament
específic sobre aspectes a treballar o reforçar de la seva activitat.
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Sessió 1 (M1a): Identitat, valors i rols
Data: 30 de gener, 9,30-14h, Centre Cívic El Sortidor
Sessió dins el M1. Relacions, poder i conflicte(s)
●

●

●

Els valors i creences en el meu rol professional
○ Identificar els valors i les creences que ens mouen
○ Analitzar com els valors i les creences es veuen reflectits en la nostra feina
Identitat, rols i poder
○ Adquirir els coneixements bàsics sobre poder, rang, rols i privilegis
○ Aprendre a analitzar situacions i contextos dels casals de barri en base als
conceptes de rang, poder i privilegis
○ Reflexionar sobre possibles estratègies per empoderar les comunitats
Visita d’una experiència: Les cures en els espais de participació, amb la
Cooperativa de consum La Seca, Poblesec.
○ Conèixer una bona pràctica que té en compte la importància de les
relacions i les dinàmiques de poder del seu context
■ Facilitació i cures als espais
■

Observatori de gènere a les assemblees

■

Equip d’acompanyament (Acollida de socis, gestió de conflictes
interns)

■

La cooperativa com a espai de politització

Sessió 2 (M2a): Accessibilitat a la participació ciutadana dels EP
28 de febrer, 9,30-14h, Casal de barri Ton i Guida
Sessió dins el M2. Models de governança i gestió dels EP
●

●

●

Poder i rols en els espais de participació i de decisió del CB o equipament
○ Prendre consciència de les diferents variables que influeixen, a nivell de
poder, en la presa de decisions i en la participació
Accessibilitat als espais amb criteris plurals (diversitat)
○ Crear els circuits d'accés als CB o equipament
○ Mantenir les relacions pertinents
○ Posar especial èmfasi en col·lectius específics d'accés difícil o nul
Taula rodona: Models de gestió i participació ciutadana als CB i altres
equipaments de proximitat. Amb el Casal de barri Ton i Guida i altres equipaments
a confirmar
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○

Analitzar el context de gestió del Casal de Barri (o l’equipament), per a
conèixer els potencials i limitacions de fomentar la participació de la
comunitat en la governança i gestió interna de l'equipament.

Sessió 3 (M3): Enxarxament
14 de març, 9,30-14h, espai a confirmar
Sessió dins de M3. Xarxa i connexions entre Equipaments de Proximitat
●

●

●

Anàlisi de xarxes del CB o l’equipament. Amb Paula Escribano, membre del GRAFO
(Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada de la Universitat
Autònoma de Barcelona
○ Analitzar la xarxa del CB o equipaments i el seu context
Reflexió sobre els espais de xarxa i de coordinació.
○ Tenir en compte elements que ajuden a decidir la conveniència o no de
participar en espais de coordinació i/o treball en xarxa
○ Adquirir criteris per decidir des de quin rol participar
Visita al projecte Radars: El treball en xarxa entre equipaments i serveis de
proximitat amb Casals de Barri als territoris
○ Conèixer una bona pràctica que té en compte la importància de les
relacions entre serveis per a atendre una necessitat individual
col·lectivament.

Sessió 4 (M1b): Treballar en grup als EP i al barri
10 d’abril, 9,30-14h, Casal de barri Can Travi de la Vall d’Hebrón
Sessió dins el M1. Relacions, poder i conflicte(s)
●

●
●
●

●

Comunicació, relacions i conflicte(s)
○ Aprendre a identificar les dinàmiques de poder subjacents en els conflictes
○ Conèixer eines per identificar i facilitar el conflicte interpersonal i grupal
Eines per a l'assertivitat i comunicació no violenta
○ Aplicar les eines per a l'assertivitat i comunicació no violenta
Eines per a la crítica constructiva
○ Aplicar les eines per a fer una crítica constructiva
Eines de facilitació de grups
○ Aprendre alguns conceptes en relació a la dinàmica dels grups
○ Conèixer els elements necessaris per facilitar grups
Pràctica: Facilitació d'un conflicte proposat per un CB o equipament
○ Treballar un conflicte en un CB o equipament
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○

Aprendre a observar i identificar els diferents elements treballats durant les
sessions

Sessió 5 (M2b): Facilitació d’espais de participació als EP
9 de maig, 9,30-14h, Casal de barri del Besòs
Sessió dins el M2. Models de governança i gestió dels EP
●

●

Taula Rodona: Models de governança als Casals de barri i altres equipaments de
proximitat de Barcelona. Amb la cooperativa “El Risell”, un Casal de barri, un
Casal de gent gran, un Casal de joves (a confirmar).
○ Conèixer les possibilitats que hi ha en quant a models de governança i de
gestió interna
○ Conèixer diferents models de governança i les seves característiques
Eines per la presa de decisions i facilitació de reunions al Casal de Barri o
equipament.
○ Reflexionar sobre com prenem les decisions
○ Buscar mecanismes per a que la presa de decisions afavoreixi la participació
de les persones
○ Conèixer eines per facilitar reunions i treballar el consens presencialment
○ Practicar l'aplicació d'una eina

Aquest programa és viu, i per tant està subjecte a canvis en funció de noves oportunitats
que vagin sorgint des dels territoris i a l’evolució del propi procés de treball i d’elaboració
de la metodologia.

