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Presentació

Als darrers anys, en especial els que han estat marcats per la pandèmia de la COVID-19, 
hem viscut una transformació social profunda, consolidada per canvis sociodemogràfics, 
per la relació establerta amb la comunitat i pels avenços tecnològics de gran recorregut. 

Avui els serveis socials a Catalunya tenen el repte d’adaptar-se a aquest nou escenari i de 
donar-hi resposta. Per fer-ho amb èxit, cal que esdevinguin un sistema universal, proactiu 
i preventiu que potenciï l’actuació a l’entorn proper i a la comunitat, que fomenti la parti-
cipació activa, l’exercici dels drets i que personalitzi una intervenció integrada. Es tracta 
de bastir una xarxa de serveis socials liderada pel sector públic i amb capacitat també 
de generar sinergies amb les iniciatives d’entitats i empreses de l’àmbit social i els actors 
comunitaris.

En una societat canviant com l’actual és imprescindible enfortir l’acció comunitària i la 
prevenció com a palanques de canvi que ens permetin assolir aquests objectius, tal com 
recull el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. En aquest sentit, és clau desplegar i 
generalitzar un conjunt d’accions preventives des del punt de vista poblacional, comunitari 
i individual, que millorin la cohesió social, l’empoderament de la ciutadania, la criança posi-
tiva, la vida independent i l’autonomia.

L’alineació dels equips bàsics d’atenció social (EBAS) amb les estratègies de treball pre-
ventiu i comunitari ha de permetre incidir sobre les causes que generen les situacions 
de vulnerabilitat. Des d’aquesta interrelació, els serveis socials bàsics també han de ser 
capaços d’actuar com un contínuum assistencial i amb una mirada que aprofundeixi en la 
intervenció comunitària. 

Aquest Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis 
socials bàsics de Catalunya vol establir els fonaments conceptuals i tècnics que orientin el 
model d’intervenció comunitària d’aquests serveis; un nou model que reforci la prevenció 
com a estratègia per abordar els factors de risc que poden derivar en situacions de vulne-
rabilitat en lloc d’actuar només sobre les conseqüències.

Violant Cervera i Gòdia 
Consellera de Drets Socials
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1.1 Motivació

El treball comunitari com a forma d’intervenció social fa temps que està present als debats 
acadèmics i professionals i en l’orientació de moltes polítiques de benestar i de serveis 
socials a Catalunya. En aquest recorregut, als darrers anys hem constatat una embranzida 
especial en l’impuls de la dimensió comunitària en les estratègies per repensar i enfortir 
el Sistema Català de Serveis Socials, tant les impulsades pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya com les que han promogut alguns ens locals. Cal fer especial esment al nou 
Pla estratègic de serveis socials de Catalunya (PESSC) 2021-2024, que té la voluntat de 
donar resposta als principals reptes sociodemogràfics de la nostra societat a partir d’un 
conjunt de palanques de canvi cap a un model d’atenció universal, proactiu i preventiu. 
Un dels elements clau que s’apunten per impulsar aquesta transformació és la incorpora-
ció de l’estratègia comunitària, present de forma central a l’eix 5 del PESSC i, de manera 
transversal, al conjunt del document. Més concretament, l’eix 5 del PESSC insta a «cercar 
l’encaix del treball social comunitari dins de la xarxa social d’atenció primària (referenciat a 
l’article 17 de la Llei 12/2007), tenint present que qualsevol professional de la intervenció 
social pot treballar la dimensió comunitària» (DTSF, 2021: 34). 

L’aposta política és, sens dubte, un pilar fonamental en la voluntat de transformar l’actual 
model de serveis socials i impulsar definitivament models d’intervenció social més comu-
nitaris, preventius i amb més capacitat d’impacte en les necessitats dels territoris i de les 
persones. Tanmateix, no podem deixar d’esmentar que aquestes polítiques es van disse-
nyar abans de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, i que ara tenen el repte d’im-
plantar-se en un context de crisis social i sanitària i en uns serveis socials caracteritzats 
per desenvolupar de forma incipient i irregular la seva orientació comunitària als models 
d’atenció. L’augment de les necessitats socials pot posar en risc els avenços efectuats 
els darrers anys en matèria comunitària i reforçar el rol pal·liatiu o assistencial dels serveis 
socials i amb enfocaments poc universals.

Tampoc podem deixar de constatar que les propostes per incorporar l’activitat comunità-
ria es donen en un context de tensió del Sistema de serveis socials (Aguilar, 2020), entre la 
funció tradicional d’assistència social i garantia d’ingressos i la funció d’intervenció social 
en pro de la interacció (Fantova, 2018). 

«El primer element estructural crític en l’evolució dels serveis socials com a 

sector se situa en la necessitat d’identificar l’objecte d’intervenció que li és 

propi; és a dir, quin és el bé que aquests serveis públics fomenten i prote-

geixen. Aquest fet es deu, d’una banda, a un perímetre d’acció desdibuixat, 

de manera que la inèrcia el porta a abraçar un camp d’intervenció excessi-

vament ampli i, de l’altra, que tradicionalment el Sistema de serveis socials 

ha incorporat encàrrecs procedents d’altres àmbits de protecció social i, per 

tant, ha suplert altres sistemes o àmbits d’actuació. No haver definit el perí-

metre d’acció de manera encertada ha portat els serveis socials a no saber 

explicar com, què calia fer i per a qui des d’aquest àmbit de la política públi-

ca» (DTSF, 2021: 33).
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El context que es descriu condiciona, sens dubte, les propostes comunitàries que puguin 
arribar, ja que fan més visibles aquestes contradiccions i posen en tensió el fràgil equili-
bri entre «què haurien de ser» els serveis socials i «què acaben podent fer» realment. En 
aquest equilibri, l’activitat comunitària acostuma a quedar com un encàrrec secundari a 
altres tasques i inèrcies del treball quotidià. En aquest sentit, si fem una anàlisi més detalla-
da d’alguns dels principals reptes i dificultats amb què es troba el desplegament del treball 
comunitari als serveis socials catalans,1 observem que: 

• El marc normatiu i estratègic dels serveis socials (Llei 12/2007, de serveis socials, i Pla 
estratègic de serveis socials 2021-2024) no és prou concret pel que fa al mandat co-
munitari, fet que dificulta els equips bàsics comprendre els encàrrecs. Una bona part 
de les necessitats i inquietuds dels equips bàsics s’expliquen per un marc de l’encàrrec 
molt genèric que dificulta poder entendre exactament «què se’ns està demanant en 
treball comunitari» i «com fer-ho possible» (Ballester, 2020).

• No existeix un marc de referència propi en treball comunitari als serveis socials que orienti 
l’estratègia i la pràctica comunitària. No s’ha donat resposta a «què significa fer treball 
comunitari des dels serveis socials bàsics», tenint en compte l’especificitat del sistema i 
els elements que poden condicionar el desplegament «real» dels abordatges comunitaris.

• Entre els equips de serveis socials, es detecten força dubtes a l’hora de poder definir 
amb precisió si les pràctiques concretes que s’impulsen «són treball comunitari o no ho 
són». En general, es detecta una tendència a concebre el treball comunitari des d’una 
visió força restringida, relacionant-lo amb accions que fem fora dels despatxos i de 
les instal·lacions del nostre servei (MARGES, 2020; Manyà, Morales, 2018). També es 
constata una certa confusió en el desplegament dels encàrrecs comunitaris i en el rol 
que els serveis socials han de tenir en relació amb els territoris on intervenen, en la par-
ticipació en estratègies territorials conjuntes, en l’impuls de processos d’organització 
col·lectiva amb la població atesa, etc. 

• En els encàrrecs comunitaris als serveis socials es presta poca atenció als aspectes 
de l’organització interna i del funcionament del servei que poden facilitar –o dificultar– 
l’impuls del treball comunitari. Cal avançar a identificar i aportar solucions i estratègies 
en aspectes que són clau a l’hora de generar les condicions facilitadores per desplegar 
pràctiques comunitàries, com ara: el dimensionament dels equips, les variables urbà-ru-
ral, el model organitzatiu, la concreció dels encàrrecs comunitaris, la identificació dels 
rols i els perfils professionals en treball comunitari, les necessitats dels professionals per 
desplegar aquestes pràctiques (formatives, de supervisió, etc.) i els sistemes de registre 
de la tasca comunitària, entre moltes altres.

• El context de tensió en què els serveis socials han de dur a terme la seva tasca: la pressió 
assistencial als EBAS –agreujada per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19–, l’excés 
de burocratització de les tasques professionals que entorpeixen la funció d’acompanya-
ment a les persones i famílies, o el predomini de models d’atenció més centrats en abor-
datges individuals i menys en enfocaments col·lectius, grupals i comunitaris. 

1 Anàlisi feta a partir de les aportacions dels professionals que han participat en els grups focus d’aquesta 
recerca, de la trajectòria de l’equip redactor en el camp dels serveis socials i el treball comunitari i de la 
literatura consultada.
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Amb tot, en aquest context no podem oblidar la contribució important de diferents equips 
de serveis socials a impulsar maneres de fer més comunitàries. Sovint, s’ha tractat d’apos-
tes que beuen d’una visió estratègica de governs municipals i de coordinacions i direcci-
ons dels serveis amb molta voluntat, constància i esforç, però que no sempre han comptat 
amb els suports que haurien ajudat a propulsar-les encara més. En molts d’aquests ca-
sos, tampoc no s’ha fet una sistematització d’aquestes experiències referents que impacti 
al conjunt del Sistema de serveis socials. El reconeixement i la visibilització de la tasca 
comunitària que han estat fent diversos equips d’arreu del territori català pot ser una font 
d’inspiració, i una eina útil, per a professionals i organitzacions que volen transitar cap a 
maneres de fer més comunitàries i, en especial, en un context de necessitats i reptes soci-
als com el que estem vivint actualment.

El Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials 
bàsics de Catalunya vol donar resposta a algunes d’aquestes oportunitats i reptes asse-
nyalats, i s’inscriu en el context de desplegament del nou Pla estratègic de serveis socials 
de Catalunya. 

1.2 Què és aquest document de bases?

Aquest document és una proposta que pretén establir unes bases conceptuals i tècniques 
per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials. Concretament, la fina-
litat d’aquest document és:

• Donar unes coordenades que puguin orientar el model d’intervenció comunitària dels 
serveis socials bàsics catalans. 

• Oferir una proposta d’objectius, funcions i tasques que poden fer les persones profes-
sionals dels serveis socials per reforçar la mirada comunitària en la tasca quotidiana i 
incorporar la intervenció comunitària al model d’atenció.

• Identificar la complementarietat de les estratègies i pràctiques comunitàries amb altres 
perfils professionals amb encàrrecs comunitaris específics. 

El document s’orienta a donar resposta a «què poden fer» els serveis socials en el treball 
comunitari; és a dir, vol contribuir a delimitar el camp de responsabilitat dels serveis socials 
bàsics en l’estratègia i els encàrrecs comunitaris. L’objectiu del document no és abordar el 
«com»; per tant, no és un manual, ni tampoc una guia metodològica.2 

Les pistes i propostes que es presenten en aquest document volen ser un punt de partida 
per començar a caminar. El treball que s’ha iniciat té molt recorregut per endavant i tant 
la mateixa elaboració del document com el testatge que en puguin fer els equips profes-
sionals de segur que generarà noves idees per continuar avançant en l’especificitat de la 
tasca comunitària als serveis socials bàsics. Entre els reptes que queden pendents, ens 

2 Si bé, com diem, no es tracta d’un manual ni una guia, a l’apartat 5 «Model per a la intervenció comunitària», 
els lectors podran trobar-hi indicacions i estratègies que els donaran pistes metodològiques per aplicar i 
impulsar el treball comunitari.
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agradaria continuar aprofundint en la idiosincràsia i la complexitat d’incorporar la dimen-
sió comunitària des dels serveis socials en l’àmbit rural. Si bé el document preveu i recull 
aquesta realitat a les propostes que es plantegen, estem convençudes que encara queda 
camí per fer per poder avançar en un marc pràctic més específic i centrat en la realitat 
d’intervenció en contextos rurals. 

1.3 A qui s’adreça aquest document?

Pretenem que aquest document pugui ser un marc útil i un instrument pràctic per a 
direccions, coordinacions i equips bàsics de serveis socials que busquen incorporar o 
potenciar la dimensió comunitària al seu model d’intervenció. Les propostes que s’hi 
recullen poden proporcionar respostes als dubtes i problemes amb què es troben els 
equips de serveis socials a l’hora d’atendre els mandats comunitaris i incorporar pràc-
tiques més comunitàries en la quotidianitat de la seva intervenció. També pot ajudar a 
obrir una reflexió i fer una autoanàlisi respecte de les pràctiques desenvolupades fins ara 
i dissenyar una estratègia comunitària de servei. En aquest sentit, la proposta de model 
per a la intervenció comunitària que es presenta pot ampliar l’horitzó de possibilitats 
d’intervenció en treball comunitari als serveis socials bàsics i oferir idees noves que enri-
queixin la pràctica professional.

Es tracta d’un document flexible i que no pretén donar respostes úniques. Ben al contrari, 
està obert a l’adaptació per part d’aquells equips que vulguin agafar-lo com a punt de 
partida per reflexionar, impulsar o reforçar la dimensió comunitària al seu model d’atenció.3 

Tot i que el document l’han dissenyat equips bàsics de serveis socials, pensem que les 
reflexions i estratègiques que s’hi recullen també poden ser font d’inspiració per a al-
guns equips de serveis socials especialitzats i per a professionals vinculats a altres serveis 
d’atenció a les persones o entitats d’acció social.

1.4 Elaboració

El procés d’elaboració del document de bases s’ha organitzat en quatre fases i ha pivotat 
sobre la complementarietat de diferents fonts d’informació i coneixement.

A la primera fase d’aquest procés es va dur a terme una revisió bibliogràfica que va per-
metre situar els elements clau del debat sobre la pràctica comunitària als serveis socials 
i que va orientar l’anàlisi dels resultats del treball de camp i la construcció del marc d’in-
tervenció proposat. El procés de revisió de la literatura i de recerques prèvies existents en 
aquest àmbit ens va ajudar a focalitzar les dimensions en què caldria aprofundir en l’anàlisi 
del material de camp recopilat.

3 A l’apartat 6 «Recomanacions per transitar cap a un model comunitari», trobareu algunes pistes i suggeri-
ments de com utilitzar aquest document de treball amb el vostre equip.
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En una segona etapa, es van identificar professionals i equips referents en la promoció 
de la dimensió comunitària als models d’atenció dels serveis socials bàsics de Catalunya. 
Es tractava d’organitzacions que, per la seva trajectòria i experiència, podien ser una font 
d’inspiració i orientació en aquesta transició cap a maneres de fer més comunitàries. En la 
selecció d’experiències i professionals participants també es van tenir en compte criteris 
de diversitat territorial, mida dels equips i dels ens locals, entorn rural o urbà, adscripció 
administrativa o presència d’un pla local d’acció comunitària inclusiva (PLACI) o altres polí-
tiques i programes comunitaris.

Així doncs, entre els mesos de setembre i octubre del 2021 es va dur a terme el treball de 
camp: 

• Es van entrevistar en profunditat dues professionals referents en la matèria i que actual-
ment ocupen càrrecs de coordinació i direcció.

• Es va establir un grup focus amb professionals d’equips de serveis socials de municipis 
mitjans i grans.

• Es va organitzar un grup focus amb professionals dels serveis socials de consells co-
marcals i consorcis.

• Es va establir un grup focus amb professionals participants de les comissions territori-
als de serveis socials bàsics (COTESSBA) Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. La 
decisió d’incorporar l’espai dels COTESSBA es deu al fet que, a la seva agenda de tre-
ball anual, tenien l’encàrrec de tractar la qüestió de la dimensió comunitària als serveis 
socials. 

• Finalment, es va considerar oportú organitzar un quart grup focus amb professionals 
que tinguessin un encàrrec específic en treball comunitari (amb perfils diversos com 
dinamitzadors comunitaris, equips tècnics d’acció comunitària (ETAC), referents comu-
nitaris dins dels serveis socials i càrrecs de planificació i coordinació d’equips i projec-
tes comunitaris, entre d’altres). La incorporació d’aquest perfil ens va permetre obrir el 
focus de reflexió per poder abordar la qüestió de la complementarietat dels encàrrecs 
comunitaris entre professionals d’una mateixa organització o amb professionals que 
intervenen en un mateix territori.

En total, van ser 36 els professionals que van aportar la seva experiència i reflexions per 
contribuir a dissenyar aquest model d’intervenció comunitària als serveis socials. La impli-
cació d’organitzacions i professionals que es troben directament en el terreny va ser clau a 
l’hora de construir un material que pugui ser útil i de referència per a tots els professionals 
que treballen en la quotidianitat dels serveis socials. Alhora, aquests espais de trobada i 
reflexió conjunta que s’han generat també poden ser un impuls per crear comunitats de 
pràctica que contribueixin a generar i transferir el coneixement al conjunt del Sistema de 
serveis socials.

La tercera etapa del procés va consistir a analitzar el material de camp i la triangulació de 
les informacions recopilades, elaborar la proposta de model per a la intervenció comunità-
ria i redactar-la. En la construcció d’aquest model, va suposar un esforç organitzar els re-
sultats de la informació recopilada de manera que s’abordessin els objectius del document 
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i alhora «fer dialogar» la polifonia de veus i d’experteses recollides amb les aportacions de 
la literatura consultada. Aquí, l’equip de redactores també vam posar la nostra experiència 
i trajectòria en el camp comunitari dels serveis socials en aquest document, aportant refle-
xions, continguts i models que es van crear ad hoc per a aquesta publicació.

Finalment, a la darrera etapa es va contrastar el document de bases proposat. D’una ban-
da, es va comptar amb la mirada externa de consultors referents en la matèria; de l’altra, 
es va fer arribar l’esborrany al conjunt de professionals que van participar en els grups 
focus i les entrevistes per recollir les seves aportacions al document. Transversalment a tot 
el procés d’elaboració del document, s’ha comptat amb espais de contrast institucional 
de les direccions de Serveis Socials i d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Ca-
talunya, que han permès a l’equip redactor seguir el procés i garantir l’alineament estratè-
gic del model per a la intervenció comunitària proposat.

1.5 Punts de referència

El marc que es presenta en aquest document beu de treballs previs i d’aportacions d’al-
tres autors i autores que han sistematitzat reflexions i elaborat models i eines orientats a 
enfortir la dimensió comunitària al Sistema de serveis socials en un sentit ampli, i als ser-
veis socials bàsics de manera específica. 

Ens referim a treballs precedents fets per autors i autores com Germán Jaraíz, Fernando 
Fantova, Manuel Aguilar, Txus Morata, Silvia Navarro i Manel Barbero, entre molts altres. 
També s’ha partit de materials elaborats per Ernesto Morales i Óscar Rebollo, de l’Insti-
tut de Govern i Polítiques Públiques; de treballs del Col·legi de Treball Social de Catalu-
nya (TSCAT, 2018),o de models impulsats des de la Generalitat de Catalunya (GC, 2021) 
i d’ajuntaments com Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2018a), Girona o Castell-Platja 
d’Aro (Viñas et al., 2018), entre d’altres. A escala internacional, ens hem inspirat en les 
aportacions de William Ninacs i dels marcs de referència capdavanters en treball comuni-
tari quebequesos (CIUSS, 2018; RQIIAC, 2020).

Les autores d’aquest informe, amb els equips de què formen part, també van elaborar 
treballs anteriorment que han servit de preludi per a aquest document de bases; concreta-
ment, una guia per enfortir la dimensió comunitària a les entitats d’acció social (MARGES, 
2020) i un marc de la intervenció comunitària als serveis socials de la ciutat de Barcelona 
(Manyà, Morales, 2018).
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2.1 Per què cal potenciar el treball comunitari  
als serveis socials bàsics?

El treball comunitari és un abordatge més, junt amb la resta de nivells d’atenció individual, 
familiar i grupal, amb què compten els serveis socials per assolir els seus objectius i finalitats; 
és a dir, la seva missió. Aquesta missió es defineix a l’actual Pla estratègic de serveis socials, 
on s’identifica la interacció per a l’autonomia com el bé essencial i universal que ha de pro-
tegir i promoure el Sistema Català de Serveis Socials; entenent la interacció des d’una doble 
dimensió d’autonomia funcional per a la vida diària i d’integració relacional configurada 
per les relacions primàries i les xarxes comunitàries com a font principal de suport (Fantova, 
2019). A més, altres autores del Col·legi Professional de Treball Social de Catalunya afegei-
xen la contribució a l’exercici dels drets i deures com una necessitat que s’ha d’atendre 
dins el perímetre dels serveis socials (Ginesta et al., 2015; a Fantova, 2019). 

L’orientació dels serveis socials a la construcció i l’enfortiment de vincles socials i de l’au-
tonomia de les persones des d’un enfocament comunitari esdevé més necessària que mai 
en un context de crisi socioeconòmica i sanitària causada per la irrupció de la pandèmia 
de la COVID-19 i pels previsibles impactes socials generats per l’emergència climàtica. En 
aquest escenari, el treball comunitari és una estratègia imprescindible per potenciar els 
vincles de suport mutu i la cohesió social, vetllant per la participació i el protagonisme de 
les persones, especialment de les que es troben en situació de desigualtat, i enfortint la 
corresponsabilitat comunitària.

Des d’una concepció de contínuum de l’atenció social, els serveis socials troben en el tre-
ball comunitari l’estratègia per facilitar i capacitar des de les col·lectivitats (Navarro, 2004; 
Jaraíz, 2011). Tanmateix, aquesta idea de contínuum entre nivells d’atenció no s’acostuma 
a donar i, més aviat, es tracta el treball comunitari com una tasca independent i segregada 
a l’activitat quotidiana del servei i amb dificultats per establir connexions entre abordatges 
(Aguilar, 2020). En general, es constata una tendència a concebre el treball comunitari 
com el desenvolupament de projectes i activitats a la comunitat, com quelcom que passa 
fora dels centres de serveis socials i de manera desconnectada de les demandes i neces-
sitats que arriben quotidianament als despatxos. 

La principal implicació que té aquesta forma de concebre el treball comunitari als serveis 
socials és el risc d’associar-lo, només, a la dimensió operativa i metodològica (el desple-
gament d’accions) i oblidar-ne la dimensió estratègica. Això també fa que els equips no 
dediquin prou temps a reflexionar sobre la pertinença d’apostar, o no, per una metodo-
logia d’intervenció comunitària i a consensuar el «perquè» i el «per a què» d’incorporar 
abordatges col·lectius en el model d’atenció del centre (Ballester, 2020). 

Incorporar la dimensió més estratègica del treball comunitari ens permet dissenyar les in-
tervencions combinant els diferents abordatges –individual, grupal i comunitari–, tant en 
l’àmbit estratègic –al voltant d’objectius comuns– com operatiu –connectant els diferents 
nivells d’atenció entre si (Aguilar, 2020). Es tracta de definir la contribució de cadascun a la 
missió dels serveis socials i entendre el treball comunitari com quelcom integrat al model 
d’intervenció, i no únicament com un desplegament d’accions i projectes. La transversalit-
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zació del treball comunitari al contínuum del procés d’atenció implica concebre’l com una 
mirada, i una intencionalitat, que posem en tota la tasca quotidiana del servei.

2.2 Com contribueix el treball comunitari  
en la missió dels serveis socials bàsics?

En aquest marc, les aportacions que el treball comunitari pot fer a la missió dels serveis soci-
als són moltes i diverses. A continuació, en presentem les deu contribucions principals:

Potenciar la 
vinculació i la 

implicació activa 
de la persona al 

seu entorn. 

Coconstruir 
territoris més 

inclusius i 
sensibles a la 

diversitat.

Promoure 
l’empoderament 
de la persona.

Potenciar la 
capacitat de 
resiliència i 

suport mutu de 
les comunitats.

Desenvolupar 
habilitats i 

capacitats per a la 
participació.

Generar 
estratègies 

d’acció conjunta 
a l’ecosistema 
professional.

Promoure 
relacions de 
cooperació i 

suport mutu en 
acompanyaments 

col·lectius.

Generar 
condicions per a 
l’empoderament 

comunitari. 

Acompanyar 
processos 

d’empoderament 
organitzacional.

Enfortir la 
capacitat 
reflexiva i 

estratègica dels 
equips. 

2.2.1 Potenciar la vinculació i la implicació activa  
de la persona al seu entorn

Protegir i promoure la integració relacional i l’autonomia de les persones des d’una pers-
pectiva comunitària valora el rol connector dels serveis socials entre la persona i el seu 
entorn proper, entenent que establir vincles de reciprocitat és un element clau per desen-
volupar la capacitat de resiliència de les persones i la seva capacitat de superar situacions 
de desavantatge social (Viñas et al., 2018).

Les persones en situació de vulnerabilitat social poden necessitar aquest rol per esta-
blir relacions més eficaçment, de manera que puguin establir un vincle positiu amb altres 
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grups i persones, reforçar la seva xarxa de suport i tenir una presència activa en el seu 
entorn social (Morata, 2014).

L’acompanyament en la vinculació als recursos de l’entorn, així com als espais de relació 
i participació promoguts pel mateix servei, animant la seva implicació activa en activitats i 
esdeveniments comunitaris, permetrà a la persona ampliar i diversificar les seves xarxes re-
lacionals, que són també generadores d’oportunitats per accedir a nous recursos (Rebollo, 
2019).

2.2.2 Promoure l’empoderament de la persona

El treball comunitari permet incidir en la millora de l’autonomia de la persona en tant que 
parteix del reconeixement de les capacitats de les persones, grups i comunitats per incidir 
en la millora de les seves condicions de vida, el que implica acompanyar-les des d’una 
lògica d’empoderament. 

L’empoderament individual és un primer pas cap a l’empoderament organitzacional i 
comunitari i implica un procés de transformació en el qual la persona «construeix i enfor-
teix la seva identitat, potenciant les seves capacitats per transformar-se i transformar el 
seu context» (Labonté, 1994; a Morata, 2014: 18). Des d’aquest enfocament, els serveis 
socials han de promoure que la persona tingui un rol actiu en la definició del projecte vital 
propi, i acompanyar-la a identificar i potenciar les seves fortaleses i capacitats i desenvolu-
par el sentit d’autoeficàcia propi.

Els processos d’empoderament, però, no s’entenen sense la seva dimensió col·lectiva. És 
per això que els serveis socials han de promoure que la persona desenvolupi una consci-
ència crítica, des de la seva dimensió col·lectiva –el què em passa també passa als altres–, 
social –està influenciat pel context sociopolític– i política –la solució passa en part per 
l’acció col·lectiva (Ninacs, 2016). Ho poden fer oferint espais grupals amb iguals o amb 
entitats o col·lectius que els permetin generar incidència, sensibilització o respostes com-
partides a les seves necessitats.

2.2.3 Desenvolupar habilitats i capacitats per a la participació 

Una de les finalitats principals del treball comunitari és promoure la participació i la cons-
trucció de ciutadania, entesa com un element essencial per al desenvolupament de les 
persones i com un dret fonamental de la ciutadania per influir en les polítiques públiques. 

Definir mecanismes de participació en el marc del servei perquè les persones puguin de-
senvolupar capacitats i habilitats participatives en espais segurs i accessibles és una via 
perquè els serveis socials contribueixin a l’exercici dels drets i deures de les persones 
ateses, que sovint veuen limitats els seus drets de ciutadania, que en són poc conscients, 
o que presenten dificultats per participar en espais formals. Parlem des de la participació 
activa en projectes i espais impulsats pel servei fins a l’avaluació i el disseny de protocols 
i programes, passant per la possibilitat de dur el coneixement de la pròpia vivència en es-
pais de treball en xarxa o de participació comunitària. 
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Els aprenentatges assolits en aquests espais segurs i accessibles podran donar pas a la 
participació en espais més formals, com els que preveu la Llei 12/2007, de serveis socials. 
En aquest sentit, fora bo que els serveis creessin formes més accessibles per recollir les 
opinions i demandes de les persones ateses i canalitzar-les o acompanyar-les als òrgans 
formals de participació (DBSF, 2011).

2.2.4 Promoure relacions de cooperació i suport mutu  
en acompanyaments col·lectius

Per promoure la integració relacional i l’autonomia de les persones, els serveis socials 
tenen en els abordatges col·lectius que duen a terme habitualment (sessions d’acollida, 
tallers, treballs grupals, etc.) un potencial de connexió entre iguals, entre veïns i veïnes 
amb necessitats i capacitats similars i diverses, i de coneixement i relació amb perso-
nes organitzades del territori. Des d’un enfocament comunitari, podem dissenyar aquests 
abordatges de manera que permetin aglutinar i enxarxar persones que acudeixen al servei 
de manera aïllada i afavorir que s’estableixin llaços entre les persones participants i entre 
aquestes i el teixit social.

D’altra banda, els grups impulsats pels serveis socials esdevenen un lloc privilegiat per-
què les persones desenvolupin relacions de reciprocitat i cooperació, i enforteixin 
la seva capacitat d’actuar (Ninacs, 2016). El grup facilita establir relacions; descobrir 
dificultats comunes; experimentar la solidaritat, la conscienciació, l’empoderament grupal i 
el suport mutu, i pot esdevenir l’embrió de processos d’organització col·lectiva.

2.2.5 Acompanyar processos d’empoderament 
organitzacional 

L’autonomia de les persones i l’exercici dels seus drets i deures també s’adquireixen i es 
potencien col·lectivament. Els grups poden ser espais que motivin les persones a parti-
cipar i a adquirir capacitats i habilitats per organitzar-se amb altres iguals. Això succeirà 
sempre que les persones impulsores acompanyin els grups amb la intenció que desenvo-
lupin processos d’empoderament organitzacional, que es donen quan estem creant 
estructures que activen i motiven la participació i estimulen la capacitat per assolir objec-
tius comuns (Morata, 2014). 

A partir del treball comunitari, els serveis socials poden contribuir al desenvolupament dels 
grups que acompanyen, des de la doble dimensió interna i externa. A nivell intern, es trac-
ta de promoure que el grup afavoreixi el desenvolupament personal i la capacitat de cura dels 
seus membres, focalitzant l’atenció en el procés més enllà dels resultats assolits. A nivell ex-
tern, l’acompanyament ha de permetre millorar la capacitat del grup per aconseguir els seus 
objectius i incidir en el seu entorn (Ninacs, 2016), per mitjà de l’aprenentatge de la participació, 
la conscienciació, i l’adquisició d’eines i coneixements per a l’organització i l’acció col·lectiva. 
La dimensió externa també té a veure amb el coneixement i la vinculació amb el teixit social 
de l’entorn, participant en la seva vida comunitària, fent aflorar realitats sovint invisibilitzades i 
generant aliances per crear solucions compartides des de la cooperació, i enfortir-los com un 
actiu més en un procés d’empoderament comunitari (Manyà, Morales, 2018). 



21

2.2.6 Potenciar la capacitat de resiliència i suport mutu  
de les comunitats

La intervenció comunitària es caracteritza per la incorporació dels recursos naturals de les 
persones, famílies i grups d’una comunitat en els processos de resolució i prevenció dels 
problemes socials (Villalba, 1993), posant en relleu la importància del suport social en el 
benestar de les persones i per afrontar les seves crisis en el cicle vital. 

Des d’un enfocament comunitari, doncs, els serveis socials conceben la comunitat com 
un recurs en el procés d’acompanyament a la persona i defineixen estratègies per poten-
ciar, complementar o crear nous sistemes d’ajuda natural, de caràcter informal (família, 
amistats i veïnatge) o organitzat (associacions i grups de suport), posant-los en relació 
amb la xarxa professional.

Enfortint aquests entorns de cura, els serveis socials contribueixen a protegir i promoci-
onar l’autonomia de les persones i afavoreixen que les persones puguin romandre al seu 
entorn en situacions de dependència o dificultat. 

2.2.7 Coconstruir territoris més inclusius i sensibles  
a la diversitat

Per poder incidir en la interacció de les persones ateses, els serveis socials necessiten 
influir també en la comunitat, que pot generar exclusió social, perquè s’erradiquin les pràc-
tiques discriminatòries i es puguin facilitar els seus processos d’inclusió i autonomia. 

Des del treball comunitari, es concep la comunitat com un subjecte de la intervenció dels 
serveis socials i no només es considera com a proveïdora de recursos assistencials i eco-
nòmics, sinó també com un subjecte col·lectiu que ha de poder contribuir a donar 
resposta a les causes que produeixen l’exclusió (Morata, 2014). En aquest sentit, els 
serveis socials han d’incidir en els serveis, les entitats i el teixit associatiu per sensibilit-
zar-los sobre els contextos i les situacions de vulnerabilitat i exclusió social que existeixen 
al territori i promoure’n la corresponsabilització en els reptes que plantegen aquestes situ-
acions. 

D’altra banda, la intervenció comunitària dels serveis socials ha d’anar orientada a pro-
moure xarxes i dinàmiques comunitàries generadores de vincles afectius i de suports so-
cials entre les persones (xarxes d’intercanvi, bancs del temps, voluntariat, radars veïnals, 
etc.), així com a fomentar processos de sensibilització i denúncia contra situacions de 
discriminació o d’exclusió social amb la participació de les persones afectades.

2.2.8 Generar estratègies d’acció conjunta a l’ecosistema 
professional 

El treball amb altres professionals de la xarxa de recursos i serveis forma part de la tasca 
habitual dels equips de serveis socials. Incorporar la intencionalitat comunitària en aquesta 
tasca implica fer un pas més enllà en la lògica de coordinació de casos i introduir una lògi-
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ca que es basi a generar estratègies d’acció conjunta entre diferents agents d’aquest 
ecosistema professional que permetin incidir en problemàtiques concretes de l’entorn i 
en les causes generadores de situacions de vulnerabilitat i exclusió social que afecten les 
persones que atenem.

Els serveis socials són font de coneixement i aquest coneixement esdevé un encàrrec 
comunitari que s’ha de posar al servei de l’anàlisi i la planificació. En aquest sentit, caldrà 
enfortir les relacions de tipus estratègic amb els altres sistemes i serveis que ajudin a dotar 
de més sentit allò que fem (Aguilar, 2020) i que el que fem sigui fruit d’una visió comuna i 
compartida amb la resta d’agents. A poc a poc, serà necessari incorporar una manera de 
treballar i d’organitzar-se que faciliti poder prendre més decisions en el marc d’espais de 
treball conjunt, i menys decisions de manera aïllada i parcel·lada, que permetin influir-se, 
enriquir-se i ajudar-se mútuament entre el conjunt de la xarxa (Jaraíz, 2012). 

2.2.9 Generar condicions per a l’empoderament comunitari 

L’empoderament comunitari és un procés en el qual els diferents membres d’una co-
munitat adquireixen capacitat de resposta col·lectiva per millorar les seves condicions de 
vida i les connexions entre els diferents agents (Morata, 2014). El desenvolupament de 
processos d’empoderament comunitari no és un encàrrec específic dels serveis socials 
bàsics, si bé sí que ho és contribuir-hi des del seu rol connector i expert en les situacions 
de vulnerabilitat social en complementarietat amb els tècnics especialistes en treball co-
munitari.

Per donar resposta a la seva missió, els serveis socials necessiten un entramat comunitari 
fort, al qual poden contribuir en diferents nivells: aportant el seu coneixement i generant 
consciència en processos de diagnosi comunitària que permetin donar a conèixer les si-
tuacions de vulnerabilitat social i les realitats invisibles del territori; promovent una xarxa 
entre persones, grups i territoris; afavorint que les persones i els col·lectius en situació de 
més vulnerabilitat puguin formar part de la vida d’aquella comunitat i dels seus espais de 
participació i decisió; facilitant informacions, recursos i habilitats a persones i grups que 
contribueixin a enfortir les seves competències per a l’acció col·lectiva, o donant suport o 
participant en processos d’organització col·lectiva, o promovent-los, que busquen incidir 
en problemàtiques i reptes socials concrets.

2.2.10 Enfortir la capacitat reflexiva i estratègica dels equips 

Incorporar la intencionalitat comunitària al treball en equip ha de permetre traduir les de-
mandes rebudes individualment en abordatges multinivell que permetin sortir d’una dinà-
mica reactiva i afrontar la seva missió també des d’estratègies més comunitàries i preven-
tives. Perquè això sigui possible, els equips de serveis socials han de poder esdevenir 
equips reflexius amb capacitat per incorporar una dimensió analítica, crítica i estratègica 
al seu quefer quotidià, per generar coneixement a partir de la sistematització de les dades 
i per avaluar les seves actuacions. Aquí, serà important incorporar una mirada crítica sobre 
els problemes socials, relacionant la casuística concreta amb les dinàmiques socials que 
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generen desigualtat i exclusió social i entenent les necessitats exposades des d’una pers-
pectiva de drets socials.

Des d’aquesta perspectiva, té sentit que els centres defineixin la seva estratègia comunità-
ria: el rol i la presència que es vol tenir al territori, els espais comunitaris on es vol participar 
i amb quina finalitat, les necessitats que es volen abordar de manera conjunta, els meca-
nismes de participació de la població atesa, així com el contínuum entre l’atenció individual 
i familiar i els processos i projectes comunitaris en què es participa.





3.
El context de la 
intervenció comunitària 
als serveis socials 
bàsics
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El model organitzatiu i d’atenció dels diferents equips de serveis socials està molt influen-
ciat per un seguit de condicionants polítics, institucionals, organitzatius i territorials que, 
al seu torn, influenciaran i diferenciaran la intervenció comunitària que serà possible i per-
tinent desenvolupar. 

El mapa on es desplega la intervenció comunitària als serveis socials bàsics ha de tenir en 
compte alguns elements com aquests:

3.1 Nivell polític: ecosistema comunitari  
o sistema comunitari de polítiques socials

Els serveis socials bàsics incideixen en el benestar de la població juntament amb altres 
serveis i entitats d’àmbits diversos (educació, salut, ocupació, habitatge, etc.) amb els 
quals configuren un ecosistema comunitari amb més o menys trajectòria o intencionalitat 
en la definició d’abordatges compartits que donin resposta a problemàtiques complexes. 

Al mateix temps, els diferents àmbits i administracions impulsen plans, programes i pro-
jectes amb una orientació comunitària, acompanyats de recursos materials i professionals 
específics (plans de barris, plans educatius d’entorn, plans d’acció comunitària inclusiva, 
programes de salut comunitària, etc.) que poden contribuir a enfortir l’ecosistema, sem-
pre que defineixin un marc de cooperació que reconegui les experiències de base i que 
exerceixi un rol aglutinador de les actuacions dels diferents plans a partir d’estratègies 
compartides.

En aquest context, d’una banda, «cal crear les condicions i els contextos institucionals que 
facin possible avançar en la construcció del sistema» (Ajuntament de Barcelona, 2018b: 24) 
i, de l’altra, cal que els serveis socials identifiquin el seu rol i contribució al sistema, així com 
la manera com aquests diferents espais contribueixen a assolir els seus objectius i finalitats.

Finalment, allà on no hi ha plans ni programes comunitaris, els diferents serveis de políti-
ca social i, en concret, els serveis socials bàsics haurien d’esdevenir promotors d’aquest 
ecosistema impulsant una estratègia comunitària compartida: treballar per conèixer-se i 
reconèixer-se, intercanviar informació, col·laborar en projectes conjunts i treballar amb la 
població de manera col·lectiva, especialment amb la població més aïllada o als territoris 
on la societat està més fragmentada i desestructurada (Ajuntament de Barcelona, 2018b).

3.2 Nivell organitzatiu: adscripció institucional  
i estructura organitzativa

Els contextos organitzatius en els quals es desenvolupen els serveis socials bàsics també 
influencien el fer comunitari. La dependència administrativa d’un ajuntament o d’un consell 
comarcal pot marcar diferències pel que fa a l’accés al finançament o a les facilitats per 
accedir als recursos municipals o a la comunitat. En aquest sentit, la pertinença dels ser-
veis socials a un consell comarcal pot dificultar la implementació de determinats projectes 



28

o programes comunitaris per la complexitat de les relacions institucionals, per la negoci-
ació amb ajuntaments petits amb un finançament més escàs o per prioritats polítiques 
diferents, entre altres factors.

D’altra banda, l’adscripció o no dels serveis socials a una àrea d’atenció a les persones 
també és un element diferenciador. La dimensió comunitària dels equips es pot veure re-
forçada quan hi ha una intencionalitat clara d’integrar els diferents serveis de l’àrea amb 
una perspectiva comunitària, construint una mirada global del territori i dissenyant abordat-
ges transversals que permetin aglutinar els diferents dispositius cap a objectius comuns. 

Un altre element organitzatiu important és el fet que els serveis estiguin estructurats de 
manera territorial o sectorial. En les formes d’organització per sectors, que prioritzen l’es-
pecialització dels serveis, es podria perdre una certa centralitat a l’ecosistema territorial i 
la seva visió global; així mateix, es perdria el coneixement del medi i la territorialitat de les 
seves intervencions, fet que condiciona les possibilitats de dur a terme treball comunitari.

D’altra banda, també trobem diferents models en relació amb l’atribució de l’encàrrec co-
munitari, des d’aquells que opten per una especialització professional en treball comunitari 
dins els equips bàsics fins als més generalistes, que no preveuen aquesta figura. A més, 
ens trobem amb una polivalència de rols, especialment en municipis petits o territoris ru-
rals, on els mateixos professionals assumeixen tant el tractament de casos individuals com 
la dinamització de grups o l’impuls d’estratègies comunitàries. Aquesta polivalència és 
alhora una oportunitat i una debilitat per poder emprendre accions comunitàries.

Per acabar, la ubicació dels serveis en equipaments cívics o en altres espais amb una po-
tencialitat comunitària és un element que pot facilitar la intervenció comunitària dels serveis 
socials.

3.3 Nivell territorial: tipus de territori (urbà-rural)

Un dels elements del context que més condiciona el mapa de la intervenció comunitària és 
la realitat territorial. En aquest cas, ens referim especialment a les diferències entre l’àmbit 
rural i l’urbà, i a la diversitat que es dona en cadascun d’aquests àmbits.

Els condicionants territorials preveuen elements físics i simbòlics, el perfil de la població, 
el teixit associatiu, els recursos existents i les dinàmiques relacionals entre els serveis i el 
veïnatge, que «condicionen les necessitats, demandes, interessos i formes de relació ba-
sades en la cooperació, indiferència, conflicte (...)» (Manyà, Morales, 2018: 8).

En aquest sentit, les especificitats de l’àmbit rural (l’aïllament dels pobles, les poblacions 
amb poca gent vivint-hi permanentment, les dificultats de mobilitat, l’envelliment elevat, 
el pressupost limitat dels ajuntaments petits i la distància dels recursos comarcals) tenen 
un impacte clar en les maneres i possibilitats d’intervenir comunitàriament: la dificultat per 
tenir-hi una presència constant donat l’elevat nombre de municipis a càrrec dels professio-
nals; la seva soledat i dificultat per treballar en equip, i les limitacions per tenir prou massa 
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crítica per fer-hi abordatges col·lectius, entre d’altres, es troben alhora amb un sentiment 
fort de comunitat i una centralitat de les xarxes de suport familiar o veïnal (Guixé i Quinta-
na, 2014).

En aquest sentit, als municipis petits d’àmbit rural serà necessari establir aliances amb els 
actors polítics i socials de l’entorn com alcaldes i regidors, que tenen un gran coneixement 
i un rol connector de les necessitats i potencialitats del veïnat. D’altra banda, serà clau 
transversalitzar l’atenció amb professionals sectorials o de serveis especialitzats.





4.
Proposta de model 
per a la intervenció 
comunitària als serveis 
socials bàsics
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La proposta de model per a la intervenció comunitària que es presenta a continuació de-
senvolupa els objectius, les funcions i les tasques que poden fer els professionals dels 
serveis socials per reforçar la mirada comunitària en la tasca quotidiana i incorporar la 
intervenció comunitària al seu model d’atenció. 

En general, el terme treball comunitari o intervenció comunitària vol referir-se al conjunt de 
pràctiques que desenvolupa una figura professional des de l’àmbit de la intervenció social 
en la tasca d’acompanyar processos comunitaris. En canvi, el terme acció comunitària 
és més ampli, ja que inclou tant la diversitat d’iniciatives que sorgeixen de la mateixa co-
munitat com el conjunt de situacions en què intervenen professionals (MARGES, 2020). 
En aquest document, optem pel terme intervenció comunitària per referir-nos a la tasca 
comunitària dels serveis socials en el marc del seu model d’intervenció social. Es tracta 
del conjunt d’actuacions professionals específiques orientades a generar o acompanyar 
processos d’acció comunitària.

La proposta de model per a la intervenció comunitària que presentem en aquest docu-
ment s’estructura a partir de dos elements clau. Aquests dos elements, combinats, defini-
ran el perímetre de l’encàrrec comunitari dels serveis socials bàsics:

• Els escenaris on intervenim i on podem establir objectius amb una intencionalitat comu-
nitària.

• Els nivells d’aprofundiment comunitari de les funcions i tasques.

4.1 Escenaris d’intervenció

Parlem d’escenaris d’intervenció per referir-nos als diferents àmbits relacionals en què els 
serveis socials desenvolupen la seva missió: l’atenció directa (amb les persones i famílies 
i amb els grups; el treball amb la comunitat i el treball professional (tant amb la xarxa de 
professionals com amb el propi equip). 

A cada escenari d’intervenció proposem un objectiu que descriu amb què pot contribuir el 
treball comunitari a la missió dels serveis socials bàsics.

Gràfic 1: Escenaris de la intervenció comunitària.

Font: elaboració pròpia 

Escenari professional Escenari comunitariEscenari atenció directa

COMUNITAT
Ciutadania,

associacions,
moviments socials,
sector privat i ESS,
serveis i entitats,

i altres.

Xarxa 
professional 

(serveis i 
entitats 
socials)

Equip

Grups

Persones 
i famílies

Micro 
entorn
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El treball en equip i amb la xarxa de professionals són els vehicles que acompanyen les per-
sones a vincular-se amb els altres i el seu entorn, sovint a través d’abordatges grupals on les 
persones adquireixen habilitats relacionals i participatives i els grups enforteixen la seva capaci-
tat d’acció col·lectiva. L’acompanyament professional continuarà fins a aconseguir vincular les 
persones i els grups al teixit comunitari (si ho volen) i genera les aliances necessàries per crear 
estratègies conjuntes i respostes a les necessitats del territori i incidir en el seu entorn.

Gràfic 2: Relació entre els escenaris de la intervenció comunitària.

Font: elaboració pròpia 

La diferenciació entre escenaris no és nítida i, més aviat, la visió global, estratègica i relaci-
onal de l’atenció ens hauria de permetre difuminar-los i establir un contínuum en l’atenció 
social i les interaccions entre les persones ateses, els grups, l’equip, la xarxa de professio-
nals i el teixit comunitari. 

Així ho fem, per exemple, quan configurem un grup amb dones ateses per haver patit vio-
lència de gènere i el posem en relació amb un espai de treball en xarxa on faran una activitat 
conjuntament amb entitats del barri en el marc del 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones; quan impliquem un grup de joves que atenem arran del tre-
ball conjunt amb l’institut en l’acompanyament de les persones usuàries del centre de dia per 
a la gent gran en una activitat compartida o a participar en la taula de joves del barri on només 
acudeixen professionals. En tots dos casos, només si incorporem la intencionalitat comuni-
tària en els diferents àmbits d’intervenció estarem fent possible que es produeixi la cadena 
d’esdeveniments que permetrà dur a terme les accions comunitàries pròpiament dites.

4.2 Nivells d’aprofundiment comunitari

A la proposta que presentem, partim de la premissa que podem intervenir en cadascun 
dels escenaris amb diferents nivells d’aprofundiment o intencionalitat comunitària. El con-
junt de funcions i tasques plantejades per a cada escenari configuren el possible univers 
de la intervenció comunitària dels serveis socials bàsics en l’actualitat.

Comunitat

Equip i xarxa 
professional

Persones 
i famíliesGrups



35

Un primer nivell el trobem en la incorporació de la mirada comunitària en la pràctica 
quotidiana del servei. Aquest nivell té a veure amb la transversalitat de la perspectiva co-
munitària, que haurien de compartir tots els membres de l’equip, entenent l’atenció col-
lectiva i el mateix entorn com un recurs per a la persona, i la persona, com un recurs per 
als altres. Incorporar aquesta mirada ens permetrà introduir nous elements a les nostres 
intervencions que ens faran interaccionar de manera diferent amb els companys, les per-
sones usuàries i el mateix entorn. Per tant, si bé en aquest nivell no estem pròpiament fent 
treball comunitari, sí que estem generant les condicions perquè sigui possible executar 
processos col·lectius i accions comunitàries més endavant.

En un nivell avançat d’aprofundiment, parlem d’intervencions comunitàries quan estem 
desplegant abordatges més comunitaris; és a dir, quan posem en joc les capacitats de les 
persones en relació amb els altres i el mateix entorn, participant juntament amb agents 
diversos en la definició d’estratègies territorials compartides o acompanyant-los, i quan 
duem a terme accions a partir de l’activació de la força col·lectiva de les persones ateses.

La gradació entre tots dos nivells d’aprofundiment és orientativa i vol mostrar, d’una ban-
da, com els serveis socials poden incorporar elements comunitaris en allò que ja fan di-
àriament (atenció individual, grupal, treball en equip i treball en xarxa) i, de l’altra, que el 
recorregut per dur a terme intervencions comunitàries és més llarg del que fan actualment 
la majoria dels equips.

Podem trobar intervencions comunitàries en equips que no han incorporat aquest enfo-
cament de manera global i conjunta, fet que succeeix quan a l’equip hi ha professionals 
amb una motivació i disposició particulars cap al treball comunitari. No obstant això, és 
important que el servei disposi d’una estratègia comunitària consensuada i compartida 
que s’estableix amb una mirada comunitària transversal a tot l’equip, i unes tasques d’in-
tervenció comunitària que permetran fer un pas més en la seva contribució comunitària.

Aquest nivell d’aprofundiment constitueix l’horitzó desitjat per als centres, tot i que les par-
ticularitats de cada servei (les condicions organitzatives, les característiques del territori, 
etc.) faran que es pugui ser més o menys ambiciós en el desplegament de les funcions 
i tasques que es proposen. Així doncs, cada equip tindrà un punt de partida o unes cir-
cumstàncies diferents, a partir de les quals podrà anar transitant per contribuir a la dimen-
sió comunitària del seu territori.

Mirada comunitària

Genera les condicions per a possibles processos col·lectius i accions comunitàries

Intervenció comunitària

Realització d’abordatges comunitaris
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4.3 Escenaris, objectius i funcions de la 
intervenció comunitària als serveis socials bàsics
El model proposat s’exposa de manera resumida al gràfic següent (gràfic 3), que recull els 
objectius i les funcions de la intervenció comunitària que s’han d’establir en el conjunt dels 
escenaris d’atenció dels serveis socials. 

En aquest punt s’aprofundeix en el model detallant les tasques per a cada nivell d’aprofun-
diment (mirada comunitària / intervenció comunitària).

Persones i famílies

Objectiu: contribuir a millorar 
l’arrelament de les persones al seu 
entramat relacional i comunitari i generar 
les condicions perquè s’empoderin i 
participin.

Funcions: 

• Concebre la comunitat com un recurs 
en el procés d’acompanyament a la 
persona.

• Acompanyar la vinculació de la 
persona al seu entorn.

• Promoure l’enfortiment de la persona.
• Fomentar la participació de 

les persones usuàries en el 
desenvolupament del servei.

• Acompanyar-les en la implicació 
activa a la comunitat.

Grups

Objectiu: promoure les relacions 
de reciprocitat i suport mutu en 
els acompanyaments col·lectius 
i generar condicions per a 
l’organització col·lectiva vinculada 
a l’entorn.

Funcions:

• Impulsar abordatges grupals 
com a resposta a les 
demandes individuals.

• Enfortir els membres del grup i 
tenir-ne cura. 

• Crear condicions i 
capacitacions per a 
l’organització col·lectiva.

• Enfortir la participació 
comunitària dels grups.

Comunitat

Objectiu: incidir en la millora de 
la qualitat de vida del territori i en 
l’empoderament de persones, 
grups i comunitats.

Funcions:

• Ser part de la comunitat.
• Enfortir la capacitat resilient, 

de cura i suport mutu de les 
comunitats.

• Participar en l’impuls de 
respostes col·lectives a 
problemàtiques del territori.

• Participar en els espais 
comunitaris del territori.

• Contribuir a fer territoris més 
inclusius i sensibles a la 
diversitat.

(Escenaris, objectius i funcions de la intervenció comunitària als serveis socials bàsics)

Xarxa professional

Objectiu: construir relacions de col·laboració 
per impulsar estratègies compartides aportant el 
coneixement sobre les situacions de vulnerabilitat social.

Funcions:

• Reconèixer-se i influenciar-se mútuament per millorar 
les intervencions, els serveis i els programes.

• Promoure diagnòstics i abordatges compartits o 
participar-hi.

• Fomentar la participació de les persones 
destinatàries en els programes i les accions que 
impulsem.

• Sensibilitzar i visibilitzar respecte de situacions 
d’exclusió i vulnerabilitat social.

Equip

Objectiu: fomentar equips reflexius que generen 
coneixement i que incorporen una dimensió 
analítica, crítica i estratègica.

Funcions:

• Ser observadors i generadors de 
coneixement.

• Incorporar una dimensió estratègica en 
l’abordatge dels reptes i les problemàtiques 
detectades.

• Analitzar les dinàmiques de desigualtat i 
exclusió social i fer-ne una reflexió crítica.

• Incorporar l’estratègia comunitària als plans 
d’acció del centre.

Gràfic 3: Quadre dels objectius i les funcions comunitàries als diferents escenaris d’atenció  
dels serveis socials.



37

4.3.1 Escenari atenció directa: el treball amb les persones 
i famílies 

Objectiu: 

Contribuir a millorar l’arrelament de les persones al seu entramat relacional i 

comunitari i generar les condicions perquè s’empoderin i participin.

Funcions: 

Concebre la comunitat com un recurs en el procés d’acompanyament a la persona.

Acompanyar la vinculació de la persona al seu entorn.

Promoure l’enfortiment de la persona.

Fomentar la participació de les persones usuàries en el desenvolupament del servei.

Acompanyar-les en la implicació activa a la comunitat. 

L’atenció a persones i famílies és el nucli principal de la tasca dels serveis socials bàsics i 
la seva raó de ser. Incorporar la intencionalitat comunitària en aquesta tasca implica tenir 
en compte que l’entorn quotidià és i ha de ser un recurs de primer ordre (Jaraíz, 2012), 
una font essencial de suport per al benestar de les persones i perquè afrontin les diferents 
crisis del seu cicle vital. Reconèixer aquest rol de l’entorn ens hauria de portar a conèixer 
bé el territori i tenir-hi una presència quotidiana com una estratègia més d’intervenció, rela-
cionant-nos amb les persones sense dissociar-les del seu entorn i construint relacions que 
permetran teixir aliances per trobar respostes a les necessitats detectades i reforçar els 
sistemes d’ajuda natural de proximitat (Villalba, 1993). 

L’acompanyament a l’arrelament relacional i comunitari de la persona es dona des d’una 
lògica d’empoderament, centrada en la cerca d’oportunitats perquè posi en pràctica les 
seves fortaleses en espais de participació col·lectiva on pugui comprendre i afrontar la 
seva situació com quelcom col·lectiu i vinculat al context sociopolític. 
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Concebre la 
comunitat com un 
recurs en el procés 
d’acompanyament 
a la persona

• Entendre a la persona de forma integral, entenent com es relaciona 
amb el seu entorn, en quins espais participa i quines habilitats hi 
desenvolupa.

• Atendre les persones en espais del seu entorn quotidià; cercar 
altres espais d’entrevista i relació; apropar-nos al poble, al barri.

• Identificar els sistemes d’ajuda formals (serveis i entitats) i informals 
(família, amistats, grups d’iguals, comunitat de veïns) actuals i 
potencials de la persona/família que atenem. 

• Incloure els recursos del territori (activitats, equipaments, serveis, 
espais de participació, entitats) com un recurs més per al treball 
amb aquella persona.

• Entendre la comunitat com un espai generador de processos 
relacionals de suport, d’inclusió, d’accés a nous recursos, 
d’oportunitats en sentit ampli, però també, d’exclusió, conflicte, 
privació de drets... sobre els quals hauríem d’incidir.

• Introduir escenaris i metodologies d’intervenció innovadores que incorporen 
el treball amb els sistemes d’ajuda naturals de les persones (p.ex: 
metodologies com la family group conference)

• Acompanyar a crear i enfortir els entorns de bons tractes de la persona o 
família: generar oportunitats per augmentar la seva xarxa social, incorporar 
el voluntariat en l’atenció a la persona, vincular-la a grups de suport 
mutu, incidir en la comunitat de veïns per a que pugui ser font d’ajuda en 
moments de necessitat o dificultat.

Acompanyar la 
vinculació de la 
persona al seu 
entorn.

• Conèixer quines són les relacions quotidianes de les persones que 
atenem, i acompanyar-les a ampliar les seves relacions socials i 
enfortir els seus vincles.

• Detectar necessitats, interessos i motivacions de la persona i veure 
quins es poden abordar des dels recursos del territori. 

• Millorar l’arrelament de les persones a l’entramat comunitari 
donant-li a conèixer la vida comunitària (esdeveniments festius i 
culturals, espais de trobada, associacions...) i nous escenaris on 
ampliar la seva xarxa de relacions socials i comunitàries.

• En el diagnòstic relacional, tenir presents tant les xarxes de 
relacions físiques com les virtuals.

• Promoure el naixement d’espais relacionals entre persones ateses, 
generant oportunitats de trobada i intercanvi.

• Fer de connector i acompanyar físicament a les persones ateses als espais, 
grups, tallers, activitats comunitàries... per a que es vinculin i enforteixin la 
seva xarxa social.



39

Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Promoure 
l’enfortiment de la 
persona

• Prendre consciència de les dinàmiques de poder presents 
en la relació amb la persona atesa. Definir accions per al 
desempoderament progressiu de les professionals a favor de 
l’activació de la capacitat de decidir i actuar de la persona.

• Incorporar en el diagnòstic la mirada sobre les habilitats i 
potencialitats de la persona com un actiu per a la comunitat.

• Promoure un rol actiu de la persona en la definició del pla de treball 
i del seu projecte vital. 

• Acompanyar a comprendre que la seva situació personal és 
compartida amb altres persones, veïns i veïnes, i que una part de la 
resposta pot trobar-se en la participació en accions col·lectives.

• Veure la persona com un subjecte col·lectiu amb capacitats 
d’organització i acció conjuntament amb altres. 

• Planificar estratègies concretes per a promoure l’empoderament de la 
persona a nivell personal i col·lectiu:

 – Identificar les seves fortaleses i capacitats i acompanyar al seu 
desenvolupament en espais i grups del territori.

 – Acompanyar a que la persona prengui consciència i desenvolupi les 
seves habilitats comunicatives, relacionals i participatives.

 – Generar oportunitats per a que la persona millori el seu sentit 
d’autoeficàcia, a partir d’experiències puntuals de voluntariat, 
participació en xerrades explicant la pròpia vivència, col·laborar en 
accions grupals amb resultats concrets i assolibles...

 – Ajudar a les persones a adquirir la confiança i les habilitats necessàries 
per afrontar els seus problemes i necessitats, conjuntament amb altres 
persones. 

• Acompanyar a la persona a espais col·lectius on pugui tenir l’experiència 
d’afrontar la seva situació particular des de la força de la col·lectivitat.

• Generar oportunitats per a que la persona conegui el context sociopolític i 
pugui esdevenir activa al respecte. 

• Organitzar activitats sobre temes que afecten a les persones ateses 
conjuntament amb associacions o moviments socials que fan una tasca de 
sensibilització o generació de respostes.

Fomentar la 
participació de 
les persones 
usuàries en el 
desenvolupament 
del servei

• Posar en valor l’opinió de la persona usuària al servei i definir 
mecanismes per a recollir-la.

• Incorporar la valoració de les persones usuàries sobre l’atenció i 
serveis rebuts, així com els projectes on participa, com un element 
més en les avaluacions del servei.

• Incorporar la participació de persones ateses al disseny, implementació, 
dinamització i avaluació de serveis, programes, protocols, accions.

• Comptar amb el coneixement i bagatge vital de les persones ateses 
com un actiu en relació a les necessitats detectades des del servei i les 
respostes que es dissenyen.

• Generar oportunitats que permetin a les persones desenvolupar les 
capacitats i habilitats participatives en contextos vinculats al propi servei 
(que després possibilitin fer el salt als espais de participació de la seva 
comunitat local). 
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Acompanyar-les en 
la implicació activa 
a la comunitat

• Animar a formar part de forma continuada en alguna activitat 
grupal, associació del barri, entitat de voluntariat, moviments 
socials o altres iniciatives veïnals.

• Ser el referent de la persona si cal, tant de cara a ella com de 
cara als serveis o entitats receptores, i fer suport i seguiment 
personalitzat de la seva participació.

• Informar dels òrgans de participació ciutadana del territori i del seu 
funcionament.

• Acompanyar a les persones ateses en la seva participació activa en 
entitats del territori, grups comunitaris o organitzacions solidàries existents, 
generant les condicions per a que es produeixi una participació significativa 
de la persona: 

 – Facilitar informació, orientació i suport emocional a la persona usuària.
 – Facilitar els suports materials i econòmics per a fer accessible la 
participació.

 – Fer seguiment de la participació per a que la persona incorpori i 
desplegui noves habilitats relacionals, comunicatives i de participació, 
que l’ajudin a integrar-se al grup. 

• Incidir en els serveis receptors per a una acollida inclusiva: 
 – Facilitar informació pertinent de la persona per a que puguin oferir una 
atenció adaptada i personalitzada.

 – Realitzar accions per a millorar el seu coneixement i sensibilitat vers els 
processos d’exclusió social, en aquelles situacions que sigui necessari.

• Promoure que la població atesa participi d’espais de treball en xarxa i 
comunitaris del territori portant l’expertesa de la seva vivència i esdevenint 
un actiu a la comunitat.
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4.3.2 Escenari atenció directa: el treball amb grups 

Objectiu: 

Promoure les relacions de reciprocitat i suport mutu en els acompanyaments col·lec-

tius, generant condicions per a l’organització col·lectiva vinculada a l’entorn.

Funcions:

Impuls d’abordatges grupals com a resposta a les demandes individuals.

Enfortiment i cura dels membres del grup. 

Creació de condicions i capacitació per a l’organització col·lectiva.

Enfortiment de la participació comunitària dels grups. 

El treball amb grups és una eina essencial de la intervenció social que permet acompanyar 
les persones a vincular-se significativament amb les altres i amb el seu entorn comunitari; 
per tant, pot exercir de nexe entre l’atenció individual i el treball comunitari sempre que es 
dissenyi amb una intencionalitat comunitària clara. 

Incorporar la intencionalitat comunitària als abordatges grupals significa afavorir que els 
grups «desenvolupin la consciència que el problema que comparteixen és social, i no 
una suma d’individualitats» (Manyà, Morales, 2018: 23) i que es plantegin objectius que 
vagin més enllà de les seves necessitats i que s’orientin a tenir incidència en la comuni-
tat. Perquè això passi, els equips han de promoure processos d’empoderament organit-
zacional, que els permetran afavorir el desenvolupament personal i la capacitat de cura 
dels seus membres, millorar la capacitat per assolir els objectius que es proposen i ge-
nerar aliances amb el teixit social per crear solucions compartides des de la cooperació 
(Manyà, Morales, 2018). 
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Impuls 
d’abordatges 
grupals com 
a resposta a 
les demandes 
individuals

• Entendre el grup com un recurs per a les necessitats de les persones 
que arriben al servei, combinant itineraris individuals amb itineraris 
grupals en l’atenció a les persones.

• Posar en valor, transmetre i recuperar la tendència natural de les 
persones a agrupar-se per satisfer necessitats quotidianes, donar-se 
suport mutu o resoldre problemes. 

• Definir instruments (per exemple, una base de dades compartides) per 
identificar necessitats similars que poden abordar-se col·lectivament, 
o bé per identificar fàcilment a persones que poden participar en 
projectes grupals.

• Vincular a les persones ateses a grups actius dins el servei, que 
poden esdevenir un suport per al moment vital en que es troba aquella 
persona o família.

• Estar obertes a donar respostes a les peticions espontànies de 
trobades grupals entre persones ateses, generant espais físics més o 
menys informals per afavorir la trobada i coneixement.

• Fer una tasca d’aglutinació i enxarxament entre persones veïnes 
que arriben al servei de manera aïllada, generant espais de relació i 
vinculació entre elles:

 – Realitzar sessions informatives o d’acollida on es posa més el focus 
en els recursos comunitaris i el suport mutu, i no tant en els recursos 
institucionals.

 – Generar i aprofitar grups de persones que, independentment d’altres 
característiques, tinguin interessos compartits. 

 – Promoure el diàleg i les respostes entre iguals, diluint o repensant el 
paper del rol tècnic i/o expert.

 – Promoure accions i espais de trobada on les persones puguin 
guanyar consciencia i experimentar com el seu problema té una 
dimensió social i col·lectiva.

 – Generar processos de suport mutu, d’aliança, entre persones que 
comparteixen una mateixa situació. 

 – Reforçar i potenciar dinàmiques de suport mutu existents, facilitant 
que s’hi vinculin persones i famílies que no en formen part.

Enfortiment i cura 
dels membres del 
grup (dimensió 
interna)

• Acompanyar al grup amb la intencionalitat de que els seus membres 
acabin tenint un paper i sent un recurs per al grup –i no mers receptors 
dels recursos d’altres–, promovent un ambient d’aprenentatge per a 
desenvolupar les pròpies competències i habilitats. 

• Aprofitar els abordatges grupals que fem (tallers, formacions, sessions 
informatives o d’acollida grupals...) per a “crear grup”, a través de 
dinàmiques que permetin el coneixement mutu entre participants, 
promovent la confiança i l’intercanvi entre iguals, així com el 
coneixement d’associacions i col·lectius del territori.

• Planificar processos d’acollida als grups impulsats pel servei que 
permetin a les noves incorporacions tenir el coneixement necessari i les 
condicions per a participar-hi plenament.

• Promoure dinàmiques de reciprocitat i suport mutu entre els membres 
dels grups impulsats pel servei, animant-los a trobar-se més enllà de 
les sessions dirigides i fer-ho de forma autònoma en el seu entorn 
quotidià.

• Acompanyar al desenvolupament d’habilitats per a crear un bon 
ambient grupal: crear una atmosfera agradable i respectuosa, aprendre 
a comunicar-se, donar veu i saber atendre la diversitat, desenvolupar 
habilitats de resolució de conflictes...

• Promoure la cura i la democràcia interna dels grups impulsats pel 
servei, cuidant tant els processos com els resultats, vetllant per una 
distribució equitativa de la paraula i dels lideratges i construint un 
sistema de valors compartit al voltant d’una visió comú.
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Creació de 
condicions i 
capacitació per 
a l’organització 
col·lectiva 
(dimensió externa)

• Cedir el protagonisme als membres del grup, reconeixent l’expertesa 
en la seva vivència i en el propi entorn, i acompanyant al grup a definir 
els seus objectius comuns.

• Assignar rols i tasques de dinamització, cura i organització als 
participants dels grups per a que puguin experimentar-los i 
desenvolupar-los en el grup o en altres contextos.

• Impulsar intervencions que generin oportunitats per a que el grup 
augmenti la creença en les seves competències per a millorar la seva 
situació i/o incidir en l’entorn.

• Incorporar la participació de les persones i grups atesos en les diferents 
fases de les intervencions grupals: en el diagnòstic i definició del 
problema, el disseny i execució de les accions i en l’avaluació dels 
projectes. 

• Acompanyar a adquirir els coneixements i habilitats necessàries per 
a assolir objectius de forma grupal: treballar en equip, distribuir rols, 
prendre decisions de forma col·lectiva, definir uns objectius o visió 
comú, relacionar-se amb l’entorn...

• Acompanyar al grup a comprendre el context sociopolític i analitzar 
com es relaciona amb la situació viscuda, promovent la inquietud per 
cooperar amb altres per a incidir en el seu entorn.

• Acompanyar processos d’organització col·lectiva de les persones 
afectades per una mateixa situació, definint des de l’inici estratègies per 
a que es desenvolupin de forma autònoma.

Enfortiment de 
la participació 
comunitària 
dels grups 
(empoderament 
comunitari)

• Pensar els projectes i accions de forma que les persones ateses puguin 
visibilitzar-se a l’entorn des de les seves capacitats i no només des de 
l’estigma i mancança.

• Vincular els grups atesos a l’entramat comunitari:
 – Acompanyar al grup a conèixer el teixit social del territori.
 – Implicar a entitats, associacions i col·lectius del territori a activitats 
grupals del servei.

• Promoure colideratges en l’impuls de projectes grupals amb altres 
actors formals o informals de la comunitat.

• Acompanyar als grups que promovem a participar en iniciatives 
conjuntes o esdeveniments comunitaris del territori junt amb altres 
col·lectius o associacions.

• Connectar i vincular a les persones i grups a espais col·lectius on 
es promou l’abordatge col·lectiu dels seus problemes (sindicats, 
associacions d’afectats...). 

• Afavorir el sorgiment d’iniciatives que siguin el punt de partida de nous 
processos d’organització col·lectiva. 

• Acompanyar als grups atesos a preguntar-se què poden aportar a la 
comunitat i a definir objectius vers la comunitat en relació a :

 – Acollida de noves persones i incorporació d’una major diversitat
 – Sensibilització sobre les situacions que viuen, a partir de l’acció de 
les pròpies protagonistes.

 – Generar aliances amb altres actors per enfortir la seva capacitat de 
mobilització i generació de respostes que millorin les condicions de 
vida de la comunitat local.
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4.3.3 Escenari comunitari: el treball amb i en les comunitats

Objectiu: 

Incidir en la millora de la qualitat de vida del territori i en l’empoderament de persones, 

grups i comunitats.

Funcions:

Ser part de la comunitat.

Enfortir la capacitat resilient, de cura i suport mutu de les comunitats.

Participar en l’impuls de respostes col·lectives a problemàtiques del territori.

Participar en els espais comunitaris del territori.

Contribuir a fer territoris més inclusius i sensibles a la diversitat.

Els serveis socials es relacionen diàriament amb la comunitat aprofitant les xarxes naturals 
de les persones i coordinant-se amb agents, organitzacions i recursos del territori que es-
devenen fonts de suport per als processos d’acompanyament i d’inclusió de les persones 
que s’atenen. 

Treballar en i amb la comunitat des de la intencionalitat comunitària implica, d’una banda, 
enfortir la funció facilitadora i mediadora dels serveis socials amb la comunitat, amb l’ob-
jectiu de contribuir a millorar l’arrelament de les persones al seu entramat social i afavorir 
(nous) entorns de relació amb les persones, famílies i grups que s’atenen. De l’altra, supo-
sa incorporar la comunitat com a «subjecte» de la intervenció dels serveis socials. Aquí, els 
serveis socials es conceben com a part de la comunitat i actuen com a promotors de la 
qualitat de vida i de l’empoderament comunitari (Jaraíz, 2012). 



45

Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Ser part de la 
comunitat

• Els SSB han de sentir-se part de la comunitat 
on estan situats i on actuen (espai físic i espai 
d’intervenció). Sentir-se i ser un agent més del 
territori. 

• Conèixer l’entorn i les comunitats que hi viuen, 
les característiques físiques del territori, la xarxa 
d’agents i els recursos existents. 

• Conèixer les dinàmiques culturals, religioses...  
dels col·lectius de persones que atenem al servei.

• Establir contactes amb els agents del territori 
(professionals, entitats, ciutadania) per conèixer-nos, 
interessar-nos pel què fan i generar complicitats. 

• Ser radars al territori: estar amatents a situacions 
de vulnerabilitat o risc social, detectar persones i 
col·lectius que puguin requerir de suports, identificar 
necessitats latents o emergents en aquell territori. 

• Tenir presència activa a la vida de la comunitat a través de les seves estructures formals 
i informals: formar part d’espais de participació (comissions, taules de barri, consells 
sectorials); apropar-se als esdeveniments i festivitats dels pobles i ciutats; aprofitar espais 
de consum i trobada per conèixer més les dinàmiques del territori (dies de mercat, 
equipaments comunitaris). 

• Construir un coneixement real i proper del territori. Tenir interès per comprendre aquella 
comunitat: com funciona, quines dinàmiques hi ha, quines són les seves pròpies 
narratives, què els preocupa, les seves fortaleses... 

• Generar vincles de confiança i col·laboració amb agents clau del territori i líders naturals 
de grups i comunitats. 

• Especialment en entorns rurals, construir canals de comunicació que ens permetin 
mantenir el contacte permanent amb agents formals i informals de la comunitat.

• Participar i promoure pràctiques normalitzadores que permeti apropar als serveis socials 
a la quotidianitat dels barris, connectar-se amb lo comunitari i contribuir a generar un 
imaginari més ampli del què fan i son els serveis socials. 

• Repensar els espais físics del servei perquè esdevinguin un equipament obert al barri, un 
espai acollidor que afavoreixi la trobada informal entre persones, flexibles i adaptables als 
diferents usos i necessitats d’intervenció (com ara el treball grupal).

Enfortir la capacitat 
resilient, de cura i 
suport mutu de les 
comunitats

• Identificar i conèixer les xarxes informals de 
les persones que atenem i vincular-les a les 
xarxes comunitàries i xarxes formals del territori 
(associacions veïnals o d’usuaris, col·lectius 
d’afectats, entitats socials, altres serveis...); 
poden esdevenir un suport en la resolució de les 
seves necessitats, ser altaveu dels seus drets 
o acompanyar-los en la gestació d’un procés 
d’organització col·lectiva. 

• Enfortir la capacitat d’ajuda i la solidaritat entre 
veïns i veïnes, com a recurs complementari a les 
prestacions i intervencions de serveis i entitats. 

• Promoure xarxes i estructures generadores de suports i relacions comunitàries: 
voluntariat, bancs del temps, co-habitatge, radars veïnals, grups de suport, etc. 

• Generar i enfortir el teixit social del territori com a context facilitador de noves xarxes 
de relació i vinculació: contribueix a augmentar i diversificar els vincles socials de les 
persones i famílies, activa vincles positius, esdevé un suport a l’arrelament social de la 
persona.

• Implicar l’entorn comunitari perquè esdevingui una xarxa de detecció, cures i suport a la 
vida independent de persones en situació de fragilitat (persones grans, persones amb 
discapacitat física o mental), ajudant-les a romandre a casa seva amb seguretat, el màxim 
temps possible desitjat i evitant el seu aïllament social.
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Participar en 
l’impuls de 
respostes 
col·lectives a 
problemàtiques del 
territori

• Conèixer projectes d’organització veïnal, moviments 
socials i espais comunitaris del territori que son 
plataformes de denúncia o reivindicació de causes 
col·lectives.

• Comptar amb aquests espais i moviments com a 
plataformes de suport a situacions de crisi de les 
persones que acompanyem, posant en valor les 
oportunitats d’apoderament individual i comunitari 
que pot generar el formar-ne part. 

• Contribuir a afavorir connexions entre organitzacions 
socials i serveis i recursos del territori. 

• Col·laborar en el desenvolupament d’alguna activitat 
o projecte comunitari del territori. 

• Acompanyar la constitució de grups i associacions de persones vinculades als 
serveis socials que estiguin afectades per una mateixa problemàtica o situació social. 
Acompanyar-los a conèixer i a integrar-se en grups i moviments socials més amplis que 
puguin fer d’altaveu de la causa col·lectiva. 

• Sumar-nos com a servei a processos de diagnosis comunitàries que ens permetin donar 
a conèixer les situacions de vulnerabilitat social que identifiquem en el dia a dia del servei.

• Sumar-nos a estratègies territorials compartides amb altres agents de la comunitat per 
incidir en les problemàtiques que hem detectat des del servei, o altres necessitats i reptes 
de l’entorn.

• Oferir suport tècnics o d’infraestructura a col·lectius i organitzacions que volen impulsar 
algun projecte o activitat que busca millorar la qualitat de vida d’aquella comunitat.

• Impulsar aliances i reconèixer el rol dels moviments socials en la denúncia de situacions 
de vulneració de drets o de discriminació, i en la lluita per l’accés a determinats béns i 
serveis.

Participar als espais 
comunitaris del 
territori

• Guanyar presència als espais de participació 
comunitària dels pobles i ciutats (consells 
municipals, comissions veïnals, taules de barri, 
coordinadora d’entitats...) en els que tingui sentit la 
participació i aportació dels serveis socials. 

• Concebre la participació en aquests espais com 
una oportunitat per: 

 – Nodrir-se d’informació del què passa al territori 
per posar-la al servei de l’acompanyament a les 
persones ateses (oferir-los recursos, informar-les 
d’activitats, connectar-les amb espais grupals...).

 – Tenir un motiu concret per desplaçar-se al territori 
i sortir del despatx.

 – Contribuir a fer de pont entre les persones/
famílies ateses i els espais comunitaris, 
acompanyant a les persones a participar d’espais 
i projectes col·lectius. 

• Tenir un rol actiu en espais comunitaris dels territori en els que tingui sentit la participació 
dels serveis socials: presència continuada, participació activa, aportació de contingut, co-
lideratge de l’espai i/o d’accions conjuntes.

• Veure la participació en aquests espais com una oportunitat per: 
 – Aportar coneixement específic fruit del treball d’acompanyament a persones en 
situacions de vulnerabilitat, activar la xarxa social per l’abordatge d’un repte social, 
alertar de la manca de recursos per atendre determinades necessitats socials, etc. 

 – Contribuir a fer comunitats més sensibles i inclusives, tot posant llum a factors que 
poden estar generant dinàmiques d’exclusió i/o barreres a la participació de col·lectius 
invisibilitzats. 

 – Incidir perquè noves persones i col·lectius –especialment les que estan menys 
organitzades i són més invisibles– participin dels espais de presa de decisions sobre 
temes del seu interès.

• Participar i promoure pràctiques normalitzadores que permeti apropar als serveis socials 
a la quotidianitat dels barris, connectar-se amb lo comunitari i contribuir a generar un 
imaginari més ampli del què fan i son els serveis socials. 
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Contribuir a fer 
territoris més 
inclusius i sensibles 
a la diversitat

• Visibilitzar i sensibilitzar per ajudar a la ciutadania, 
i al conjunt d’agents del territori, a comprendre les 
necessitats i la realitat quotidiana de les persones 
i grups que es troben en situació de vulnerabilitat 
social. 

• Contribuir a la reducció d’estigmes i prejudicis i de 
la rumorologia vinculats a determinats col·lectius o 
persones que viuen o transiten als pobles i ciutats 
on intervenim. 

• Visibilitzar i denunciar situacions de discriminació 
per motius de raça, ètnia, procedència, diversitat 
religiosa i creences, orientació sexual, situacions de 
salut física o mental, entre altres.

• Explorar com és la qualitat de la convivència veïnal 
de la comunitat en la que viuen les persones que 
atenem (blocs de pisos, urbanitzacions, zones 
concretes dels barris), per detectar possibles 
situacions de tensió o conflictes entre veïns/es i/o 
amb persones que hi transiten. 

• Promoure canvis en les dinàmiques de participació tradicional que permetin incloure la 
diversitat de persones i formes de participar.

• Impulsar estratègies per facilitar la incorporació de persones que es troben en situació 
d’aïllament o exclusió als espais de participació comunitària. 

• Promoure el rol integrador del teixit social local promovent i facilitant la participació de les 
persones que atenem a les seves activitats i entitats. 

• Treballar amb el teixit empresarial i amb les institucions del territori per sensibilitzar 
respecte al seu rol com a agents integradors i possibilitadors d’oportunitats (laborals, 
formatives, en matèria d’habitatge, participatives...).

• Oferir el nostre suport (tècnic, d’infraestructura, material) a entitats que volen repensar els 
seus serveis i activitats perquè siguin més inclusius i sensibles a la diversitat de realitats 
personals i socials del territori.

• Contribuir a l’enfortiment del teixit social donant suport a la creació de nous col·lectius i 
associacions, especialment formats per col·lectius menys organitzats i visibilitzats.

• Col·laborar en accions de promoció del bon veïnatge, juntament amb els serveis de 
convivència i mediació, especialment en aquelles comunitats de veïns on s’hi han 
detectat problemàtiques de convivència. Els serveis socials aporten el coneixement de les 
particularitats de les persones ateses que viuen en aquestes comunitats en tensió.

• Promoure espais de trobada entre les persones que acompanyem al servei amb veïns/es 
del seu entorn proper orientades a propiciar la coneixença i el respecte mutu, reduir pors 
o recels “al desconegut”, resoldre conflictes o afavorir noves oportunitats de relació.
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4.3.4 Escenari professional: el treball amb la xarxa 
professional

Objectiu: 

Construir relacions de col·laboració per impulsar estratègies compartides aportant el 

coneixement sobre les situacions de vulnerabilitat social.

Funcions:

Reconèixer-se i influenciar-se mútuament per millorar les intervencions, els serveis i 

els programes.

Promoure diagnòstics i abordatges compartits o participar-hi.

Fomentar la participació de les persones destinatàries en els programes i les accions 

que impulsem.

Sensibilitzar i visibilitzar respecte de situacions d’exclusió i vulnerabilitat social.

El treball amb altres professionals de la xarxa de recursos i serveis, tant els propis de 
l’ens local com els del conjunt del territori on s’intervé, forma part de la tasca habitual 
dels equips de serveis socials. Aquest treball amb l’entorn professional s’articula, principal-
ment, des de lògiques de coordinació, traspàs i seguiment de casos i treball en xarxa en 
espais de treball conjunt (comissions i taules tècniques). 

Quan treballem amb la xarxa de professionals des de la intencionalitat comunitària ho fem 
amb l’objectiu d’elaborar diagnòstics i objectius compartits que ens permetin impulsar es-
tratègies d’acció conjuntes i coordinades. Perquè això sigui possible, cal que els serveis 
socials reflexionin sobre les seves formes de presència i d’acció amb el conjunt de l’entra-
mat professional i comunitari (Jaraíz, 2012), i la intenció amb què s’estableixen les relaci-
ons amb els «altres». És important que els serveis socials estiguin presents als espais on 
s’analitza, es pensa i es cocrea per garantir que la seva mirada i el seu coneixement enri-
queixin aquests abordatges conjunts i garanteixin l’enfocament inclusiu i comunitari de les 
accions que s’impulsen. Una altra de les aportacions que poden fer els serveis socials que 
incorporen la intencionalitat comunitària és vetllar pel paper protagonista de la ciutadania 
en la coproducció dels projectes i processos i, especialment, de la població atesa més 
vulnerable i, sovint, invisibilitzada.
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Reconèixer-se 
i influenciar-se 
mútuament per a 
la millora de les 
intervencions, 
els serveis i els 
programes

• Conèixer i reconèixer la xarxa d’agents i recursos existents al territori. 
Establir-hi contactes i interessar-nos pel què fan. 

• Aportar a la tasca dels altres el coneixement expert dels serveis socials. 
Oferir orientacions als altres professionals i serveis que aportin criteris i 
pistes per a la millora del seu quefer quotidià. 

• Estar oberts a l’opinió, influència, suport tècnic i expertesa dels altres 
sistemes i serveis per millorar i amplificar l’impacte de la nostra tasca. 

• Establir aliances amb altres dispositius del territori per explorar vies de 
col·laboració i treball conjunt.

• Interessar-nos pels reptes, necessitats i preocupacions dels altres, més 
enllà d’aquells temes vinculats estrictament al camp de responsabilitat 
dels serveis socials.

• Enfortir les relacions i aliances amb altres serveis i professionals per dotar de 
sentit, coherència i visió comuna les actuacions que fem, tant les pròpies com les 
compartides. 

• Participar d’espais de treball conjunt (comissions, taules, consells...) per fer-nos visibles, 
escoltar i recollir informació de coses que passen a l’entorn, enfortir vincles amb altres 
agents del territori i influenciar-nos mútuament. 

• Tenir en compte i incorporar l’agenda d’acció dels altres serveis i recursos a l’hora de 
planificar l’agenda d’actuació del nostre servei. 

• Treballar conjuntament amb els equips especialistes en treball comunitari perquè ens 
ajudin a reforçar la dimensió comunitària i inclusiva dels projectes i intervencions que 
impulsem.

Promoure i/o 
participar de 
diagnòstics i 
d’abordatges 
compartits

• Als espais de treball conjunt amb altres professionals, aportar 
coneixement específic fruit de la detecció de situacions de vulnerabilitat 
que identifiquem en el dia a dia dels serveis socials. 

• Contribuir a la construcció d’anàlisis i diagnòstics compartits que 
permetin aprofundir en les necessitats i reptes de l’entorn i definir els 
problemes concrets que cal abordar de manera conjunta. 

• Conèixer i tenir en compte iniciatives similars que s’estan donant al 
territori a l’hora d’impulsar un nou projecte o acció. Generar sinergies, 
reforçar-se mútuament, no duplicar. 

• Fer de connectors entre professionals i serveis del territori per enfortir 
els abordatges de problemàtiques detectades, impulsar un nou 
projecte, treballar l’acompanyament d’una persona o família, etc.

• Aprofitar els espais de treball conjunt amb la xarxa de professionals per enfortir la 
dimensió estratègica i preventiva de les actuacions que impulsem des dels serveis 
socials i introduir formes de fer més reflexives i analítiques.

• Sensibilitzar sobre la importància del treball col·laboratiu entre professionals, serveis 
i recursos del territori. Els serveis socials poden contribuir a definir objectius i visió 
compartida als espais de treball en xarxa i desenvolupar un rol de facilitadors d’aquests 
espais. 

• Promoure la participació i vinculació dels altres professionals de la xarxa al disseny 
i desplegament dels projectes i programes propis de serveis socials, per enfortir-ne 
l’abast i l’impacte. 

• Participar activament dels espais on es construeix una visió comuna entorn el territori 
que volem. 

• Tenir un rol actiu en la definició d’estratègies conjuntes d’actuació (programes, serveis, 
accions) que permetin incidir en problemes concrets, definits conjuntament amb altres 
agents del territori. 

• Participar en les diferents fases del procés de planificació estratègica de les polítiques 
socials del territori (diagnòstic, disseny del pla d’acció, participació als espais de 
governança d’aquestes polítiques, implementació de les actuacions i avaluació).



50

Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Promoure la 
participació de 
les persones 
destinatàries 
als programes 
i accions que 
impulsem

• Vetllar perquè es tinguin en compte les necessitats i la idiosincràsia de 
les persones que s’atenen des dels serveis socials en el disseny de 
nous serveis i intervencions que s’impulsen al territori.

• Fer una revisió crítica del paper que té la població destinatària 
als projectes, protocols i serveis que impulsem amb la xarxa de 
professionals, per anar incorporant estratègies de coproducció.

• Facilitar la participació de persones ateses a les activitats, serveis i 
programes que impulsem conjuntament amb altres professionals, 
afavorint el seu arrelament social i contribuint a la regeneració de les 
seves xarxes de relacions.

• Facilitar, negociar amb els altres agents de la xarxa la participació activa i el 
protagonisme de la ciutadania i les persones ateses als espais on es construeixen 
diagnòstics i es prenen decisions d’actuacions que els afecten. 

• Vetllar per implicar i incorporar la població destinatària als processos de disseny, 
implementació i avaluació dels programes i serveis. 

• Afavorir la participació dels col·lectius afectats per situacions d’estigmatització i rebuig 
social en el disseny d’estratègies orientades a revertir-ho.

• Promoure i cedir lideratges a altres professionals, entitats i col·lectius del territori als 
espais de treball conjunt per enfortir el seu rol i l’apropiació als processos i projectes 
conjunts.

Sensibilitzar i 
visibilitzar respecte 
a situacions 
d’exclusió i 
vulnerabilitat social

• Fer prendre consciència al conjunt dels serveis i professionals respecte 
a contextos i situacions de vulnerabilitat i exclusió social que existeixen 
al territori. 

• Sensibilitzar respecte a que la comunitat també pot ser un espai 
generador de dinàmiques de discriminació i rebuig sobre les quals cal 
incidir. 

• Visibilitzar que hi ha persones que no són tingudes en compte en 
l’orientació de determinats recursos, serveis, programacions... i a les 
quals tampoc se’ls hi facilita la seva participació.

• Observar qui utilitza, i qui no ho fa, els serveis i equipaments del territori 
per identificar possibles barreres físiques i simbòliques generadores 
d’aquesta desigualtat en l’accés i en l’ús.

• Promoure la corresponsabilització de la xarxa professional a l’hora de buscar respostes 
a necessitats i reptes socials que identifiquem des del servei, especialment aquells que 
afecten a la població més vulnerable i vulnerabilitzada.

• Contribuir a reflexionar sobre els serveis i accions que s’impulsen per dotar-los d’un 
enfocament més inclusiu i comunitari.

• Incidir en la deconstrucció d’estereotips, estigmes i etiquetes que existeixen i que 
posem a determinades persones i col·lectius socials. 

• Interpel·lar(-nos) respecte als prejudicis que tenim les pròpies professionals. 
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4.3.5 Escenari professional: el treball amb l’equip 

Objectiu: 

Fomentar equips reflexius que generen coneixement i que incorporen una dimensió 

analítica, crítica i estratègica.

Funcions: 

Ser observadors i generadors de coneixement.

Incorporar una dimensió estratègica en l’abordatge dels reptes i les problemàtiques 

detectades.

Analitzar les dinàmiques de desigualtat i exclusió social i fer-ne una reflexió crítica.

Incorporar l’estratègia comunitària als plans d’acció del centre. 

El treball en equip és l’element sobre el qual pivota el conjunt de la tasca dels serveis so-
cials bàsics. Incorporar-hi una intencionalitat comunitària implica afegir la intervenció co-
munitària a l’agenda dels espais habituals de coordinació i planificació, des de la voluntat 
d’anar construint una estratègia comunitària del centre que permeti dissenyar actuacions 
més preventives i articulades amb l’entorn.

Des d’aquesta perspectiva, és clau generar coneixement a partir de la sistematització de 
les dades d’atenció i la mateixa expertesa en intervenció social i posar-lo al servei del seu 
rol d’observatori social tant en la planificació i el disseny d’estratègies del mateix equip 
com en espais de treball transversal de disseny d’accions i polítiques locals, o en espais 
de participació on es plantegen abordatges comunitaris.
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Ser observadors 
i generadors de 
coneixement.

• Registrar i sistematitzar les dades d’atenció a partir d’uns criteris 
comuns, de manera que permetin donar-li valor com a diagnòstic 
actualitzat de les necessitats socials del territori.

• Elaborar memòries d’actuació que permetin contrastar l’evolució de 
les necessitats i l’impacte de les nostres intervencions.

• Participar de processos de generació de coneixement i reflexió, 
evitant que els SSB estiguin supeditats al coneixement que creen 
els altres.

• Promoure espais de supervisió comunitària d’equip per revisar i 
millorar les intervencions que fem.

• Exercir un rol d’observatori/radar de les necessitats i realitats invisibles dins la 
comunitat, de la mà de professionals amb encàrrec i expertesa en la recollida i 
anàlisi de dades socials.

• Registrar i sistematitzar adequadament la informació generada pel servei 
i posar-la a disposició d’altres professionals en espais transversals i/o 
comunitaris.

• Sistematitzar les intervencions grupals i comunitàries realitzades per a generar 
coneixement aplicat i transferir aprenentatges en projectes i processos propis i 
d’altres equips.

• Compartir supervisions comunitàries amb agents amb qui es participa en 
processos o projectes comunitaris.

Incorporar 
una dimensió 
estratègica en 
l’abordatge 
dels reptes i les 
problemàtiques 
detectades.

• Compartir una visió com a equip de les situacions col·lectives 
que arriben al servei (en forma de demandes individuals) i a les 
que cal donar resposta, superant la referencialitat de les diferents 
professionals o el “sentiment de propietat” dels casos atesos.

• Generar espais d’anàlisi de les dades sistematitzades, de les 
memòries del servei, etc. per a pensar en estratègies d’intervenció 
que donin resposta a les necessitats detectades.

• Definir estratègies d’intervenció col·lectives a partir de l’anàlisi de dades 
internes i externes(indicadors de vulnerabilitat, memòries d’altres serveis...).

• Promoure i participar en espais analítics, estratègics i de generació de 
coneixement compartits amb altres àrees de l’ens local o agents del territori.

• Promoure espais de coordinació institucional entre els nivells polítics i tècnics 
per alinear les línies polítiques estratègiques amb les actuacions tècniques.

• Compartir l’anàlisi i el coneixement professional amb les persones ateses i 
amb agents de la comunitat, com a punt de partida per construir abordatges 
compartits. 

Analitzar les 
dinàmiques de 
desigualtat i 
exclusió social i 
fer-ne una reflexió 
crítica.

• Posar el focus en els contextos que produeixen les demandes i 
necessitats que arriben al servei, afavorint la desculpabilització i la 
no-estigmatització de la població més vulnerable.

• Promoure la perspectiva de drets de ciutadania per a tota la 
població en les actuacions del centre.

• Identificar els sistemes de creences i valors de les professionals i fer 
per comprendre la realitat des de la pròpia narrativa de la persona 
atesa.

• Definir estratègies per a fer conscients els potencials desequilibris de poder 
entre professionals-persones usuàries i minimitzar el seu impacte.

• En espais de treball amb altres agents, posar consciència sobre les dinàmiques 
de poder i exclusió existents al territori i en l’accés a determinats recursos i 
serveis.

• Generar espais de reflexió sobre les dinàmiques de desigualtat i exclusió social 
amb les persones ateses afectades per aquestes situacions.
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Funció Tasques de mirada comunitària Tasques d’intervenció comunitària

Incorporar 
l’estratègia 
comunitària als 
plans d’acció del 
centre. 

• Dissenyar el pla d’acció del servei tenint en compte les dinàmiques, 
potencialitats i necessitats del territori. 

• Definir un pla d’acollida per als nous professionals que reculli com 
es preveu que coneguin el territori, els seus recursos i serveis, els 
agents referents i les principals dinàmiques comunitàries.

• Incorporar l’estratègia comunitària al pla d’acció del servei: identificar el rol i 
la presència que es vol tenir dins la comunitat, quines professionals tindran 
encàrrecs d’intervenció comunitària, com es connecten els abordatges 
individuals, grupals i comunitaris, etc.

• Dissenyar el pla d’acció del centre tenint en compte diagnòstics i estratègies 
territorials, polítiques i programes sectorials/transversals, plans d’acció d’altres 
serveis i/o d’entitats del territori.

La proposta de model d’intervenció comunitària que hem presentat en aquestes taules 
recull els objectius i les funcions que els serveis socials duen a terme a cada escenari 
d’intervenció (atenció directa: persones i famílies, grups-; comunitari; professional: xarxa 
de professionals i equip) segons el seu nivell d’aprofundiment comunitari (mirada comuni-
tària-intervenció comunitària).

El conjunt d’aquestes funcions configuren el possible abast de la intervenció comunitària 
als serveis socials bàsics, entesa en relació amb els altres nivells d’atenció social i integra-
da en el conjunt de l’ecosistema professional i comunitari del territori on actuem.
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4.4 La complementarietat entre encàrrecs 
comunitaris 

La proposta d’intervenció comunitària dels serveis socials bàsics no es pot delimitar sense 
concebre aquests serveis en el si d’un sistema comunitari i d’un ecosistema professional 
més ampli i, per consegüent, en coexistència amb altres equips que també tenen encàr-
recs comunitaris, més o menys explícits i més o menys especialitzats. 

Quan parlem de perfils professionals amb «encàrrecs comunitaris», ens referim a professi-
onals especialitzats en un àmbit concret (la salut, l’educació, la mediació, la cultura, etc.) 
que incorporen la perspectiva i les metodologies comunitàries en la seva intervenció ha-
bitual, o bé a professionals que tenen un encàrrec específic en treball comunitari i que 
són especialistes en treball comunitari. En el segon cas, alguns territoris compten amb 
equips de dinamització comunitària, equips tècnics d’atenció comunitària (ETAC) o equips 
d’atenció a la comunitat, entre altres denominacions. Pot tractar-se d’equips que estan 
internalitzats dins l’estructura de l’ens local, o d’equips externs vinculats a programes co-
munitaris gestionats per entitats del territori. Pel que fa específicament als serveis socials, 
trobem models que aposten per una especialització professional en treball comunitari i que 
incorporen la figura del referent o especialista comunitari en el si dels equips bàsics. Tam-
bé trobem models més generalistes en què tots els membres de l’equip han d’incorporar 
el treball comunitari en les seves tasques (TSCAT, 2018).

No és objecte d’aquest document aprofundir en els models organitzatius que més fa-
cilitarien l’impuls del treball comunitari, ni tampoc ho és analitzar les especificitats dels 
encàrrecs comunitaris de les diferents figures professionals. Tanmateix, la constatació 
d’aquest amalgama de formes organitzatives i de missions comunitàries té implicacions 
en el desplegament del model d’intervenció comunitària als serveis socials que proposem, 
que haurà de fer-se en diàleg amb el mapa d’on es pretén impulsar la tasca comunitària.

Algunes consideracions en aquest sentit:

• La resposta a «qui ha de fer què en comunitari» hauria de tenir en compte la trajectòria i 
la realitat actual de cada territori pel que fa al treball comunitari i hauria de ser el resultat 
d’una reflexió col·lectiva sobre els objectius comunitaris que volem per a aquell poble o 
comarca. La definició dels models organitzatius, dels encàrrecs comunitaris i dels en-
caixos entre professionals ha de ser la que millor respongui a les necessitats del territori 
i la que doni més oportunitats a la seva població. 

• El camp de responsabilitat comunitària dels serveis socials està condicionat –i reforçat– 
per l’existència d’altres figures amb tasques comunitàries al territori; i viceversa, els al-
tres equips amb encàrrecs comunitaris han de veure els serveis socials com un aliat na-
tural en les intervencions col·lectives, grupals i comunitàries, i grans coneixedors de la 
perspectiva més acotada, de les persones i famílies i de les seves comunitats properes.

• Els dos nivells d’aprofundiment comunitari que es proposen en aquest model –la mira-
da i la intervenció comunitària– configuren el possible univers de la intervenció comu-
nitària dels serveis socials bàsics. A l’hora de dur a terme les accions i tasques que es 
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descriuen per a cada nivell, la forma com estan organitzats els serveis socials a cada 
territori podrà condicionar-ne el desplegament. Per exemple, si un equip compta amb 
un referent comunitari dins l’equip bàsic, molt probablement serà més fàcil assignar-li 
determinades tasques associades al nivell d’intervenció comunitària; mentre que caldrà 
vetllar perquè la resta de professionals de l’equip incorporin les tasques de la mirada 
comunitària en el seu treball quotidià. En el cas dels models «generalistes», serà impor-
tant pensar com s’assumeixen aquestes tasques més comunitàries des del conjunt de 
l’equip.

• Optar per una figura professional especialitzada en treball comunitari en el si dels equips 
bàsics pot ajudar a impulsar abordatges més comunitaris. Tanmateix, caldrà evitar que 
l’existència d’aquesta figura provoqui que, a l’imaginari col·lectiu de l’equip, s’associï 
el treball comunitari a aquest perfil i se li delegui tota la tasca i la iniciativa d’intervenció 
comunitària. Una de les funcions dels referents comunitaris dels EBAS ha de ser empè-
nyer la resta de l’equip a posar una mirada comunitària en la seva intervenció quotidia-
na, i fer tàndem en aquelles intervencions més comunitàries des de la complementarie-
tat de sabers i mirades.

• Caldrà vetllar perquè les tasques proposades al nivell de la intervenció comunitària no 
es confonguin (ni es deleguin) amb l’encàrrec que poden tenir professionals especialis-
tes comunitaris de l’organització o el territori (ETAC, equip comunitari, equip d’atenció 
a la comunitat, etc.). Tanmateix, l’existència d’un equip especialitzat dins l’organització 
pot ajudar els serveis socials a desplegar aquest model d’intervenció comunitària. En 
concret, pot donar-los suport en la formulació de respostes més grupals i comunitàries 
per als problemes detectats; pot aportar una expertesa i una metodologia comunitària 
al servei de les accions que liderin els serveis socials; pot donar una perspectiva global 
del que està passant al territori que ajudi a articular processos i que eviti duplicar inter-
vencions, i pot facilitar dispositius (plans i programes), espais (taules i comissions) i ex-
pertesa (mirada estratègica i dinamització) per impulsar estratègies d’acció conjuntes.





5.
Recomanacions  
per transitar cap  
a un model comunitari
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Aquest document de bases s’ha elaborat amb la voluntat que sigui un marc de referència 
útil i una eina pràctica per a aquells equips de serveis socials bàsics que volen incorporar 
o reforçar la dimensió comunitària al seu model d’atenció. Concretament, aquest material 
ofereix als equips diverses opcions per treballar i diferents nivells d’aprofundiment:

• Aclareix el que entenem per treballar comunitàriament en el marc dels serveis 
socials i genera un llenguatge compartit amb tot l’equip: la lectura i el treball con-
junt d’aquest material pot ajudar l’equip a compartir i consensuar els diferents imagi-
naris, llenguatges i marcs d’acció en relació amb el treball comunitari. Així mateix, pot 
contribuir a ampliar la visió que tenim del «fer comunitari», ja que ens ofereix un ventall 
d’opcions i d’estratègies per revisar i incorporar. 

• Fa una autoanàlisi i obre una reflexió respecte de les estratègies i les pràc-
tiques comunitàries desenvolupades fins ara: pot contribuir a valorar allò que ja 
estem fent, analitzar els escenaris on estem intervenint comunitàriament i els objectius 
comunitaris que perseguim. També ens permet aprofundir en el nivell de maduresa i in-
tencionalitat comunitària de les nostres actuacions (programes, serveis, accions i inter-
vencions) i analitzar si ens hem situat al nivell de la «mirada comunitària» o al nivell més 
avançat de la «intervenció comunitària». Aquesta autoanàlisi ens pot conduir a detectar 
si les pràctiques que estem fent es poden designar com a comunitàries o, si més aviat, 
són intervencions de treball en xarxa o treball grupal.

• Orienta la definició de l’horitzó de millora i el canvi desitjat en treball comunita-
ri al servei: el conjunt de funcions i tasques plantejades per a cada escenari configuren 
el possible univers de la intervenció comunitària en què ens podem projectar com a ser-
vei. Això ens permet analitzar on som ara, quin és el nostre marge de maniobra tenint 
en compte la realitat del servei i imaginar cap a on volem anar. Recomanem traçar un 
pla de treball que permeti visualitzar petits avanços a curt, mitjà i llarg termini.

• Reforça el posicionament del servei pel que fa al treball comunitari: aquest do-
cument pot reforçar l’argumentari del servei pel que fa a la importància d’incorporar o 
reforçar els abordatges comunitaris al model d’intervenció, i pot ser un pretext per tre-
ballar-ho i consensuar-ho tant a nivell tècnic com polític.

• Construeix un marc propi del treball comunitari al servei: el document de bases 
està pensat per ser un material flexible perquè cada servei el pugui adaptar, i un punt de 
partida per definir l’estratègia comunitària que ha d’orientar la pràctica professional. Ela-
borar el propi marc del treball comunitari ha de permetre al servei generar un procés de 
reflexió interna en relació amb els objectius comunitaris que volem, definir què han de fer 
els EBAS en treball comunitari i delimitar el camp de responsabilitat en relació amb altres 
serveis i professionals amb encàrrecs comunitaris al territori. Aquí, és important que les di-
reccions i coordinacions del servei puguin traduir aquest marc en un «encàrrec comunitari 
concret» per als professionals de l’equip. Disposar d’un encàrrec comunitari permet saber 
què hem de fer quan diem que volem «fer comunitari», garantir que sigui una estratègia 
d’equip i evitar que es tracti de tasques inconnexes repartides a professionals concrets i, 
el més important, identificar les implicacions organitzatives que caldrà atendre si volem fer 
efectius aquests encàrrecs. També pot ser interessant compartir aquest marc amb l’equip 
de govern o regidories, ja que sovint tenen relació amb la ciutadania i el teixit social del 
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territori i pot contribuir a alinear les estratègies si coneixen i entenen el marc de treball tèc-
nic. L’aposta pel treball comunitari pot ser una oportunitat perquè l’organització en el seu 
conjunt reflexioni i repensi el seu model organitzatiu. 

Com acabem de veure, aquest document de bases ofereix diferents opcions de treball als 
equips que vulguin començar a transitar cap a maneres de fer més comunitàries. Aques-
tes diferents opcions es poden abordar per separat i de manera independent o bé, cro-
nològicament, com un procés de reflexió-acció. Per fer-ho, ens podem ajudar de diferents 
estratègies i mecanismes interns:

• Crear una comunitat de pràctica dins el servei (una comissió, un grup motor o un espai 
de treball comunitari) encarregada d’impulsar aquest treball de reflexió-acció i formada 
per càrrecs de direcció del servei i professionals de l’equip bàsic. També pot ser in-
teressant incorporar-hi altres professionals de l’organització que tinguin encàrrecs co-
munitaris específics (per exemple, l’equip comunitari), amb l’objectiu que ens puguin 
acompanyar amb la seva expertesa comunitària i anar trobant els encaixos i les com-
plementarietats entre encàrrecs. 

• Impulsar sessions monogràfiques, laboratoris d’idees i espais de formació-reflexió amb 
tot l’equip que permetin treballar el contingut d’aquest document de bases i abordar al-
gunes de les opcions de treball proposades. Aquí, el paper de la comunitat de pràctica 
serà clau en la tasca de liderar aquests espais i anar recollint i ordenant les reflexions 
que es generin.

• Formar i acompanyar en el lideratge i l’impuls de la pràctica comunitària: entre les ne-
cessitats expressades per les persones que han participat en els grups focus, s’ha 
recollit la importància de formar els equips de serveis socials en treball comunitari i, 
especialment, acompanyar els professionals que són clau (direccions i coordinacions 
d’EBAS i referents comunitaris) en el lideratge de la dimensió comunitària dins del ma-
teix equip. Es tracta de poder donar suport a aquestes figures clau en la seva tasca de 
valorar la dimensió comunitària al model d’atenció, empènyer l’equip a impulsar abor-
datges comunitaris i facilitar l’engranatge organitzatiu que ho ha de fer possible. 

• Compaginar el testatge d’abordatges comunitaris amb la sistematització, la reflexió i 
l’avaluació: recomanem que el procés per reforçar la dimensió comunitària al model 
d’atenció combini moments de reflexió per debatre on som i cap a on volem anar (di-
mensió de planificació estratègica) amb accions que ens permetin començar a testar i 
experimentar amb abordatges més comunitaris (dimensió de la pràctica), i amb la in-
tenció posada a recollir i compartir els canvis i aprenentatges que anem incorporant a 
la nostra intervenció quotidiana i avaluar-ne els impactes (dimensió reflexiva-avaluativa).

• Preveure espais i mecanismes per socialitzar el procés i les estratègies: és important 
preveure, i cuidar, la manera com compartirem amb les altres àrees i equips de l’or-
ganització les reflexions i les estratègies per impulsar la dimensió comunitària al model 
d’atenció dels serveis socials. Les estratègies comunitàries que impulsem hauran de 
dialogar, sumar i complementar-se amb les estratègies que impulsin els altres equips 
de l’organització i els agents del territori. En aquest sentit, també serà important poder 
formar i sensibilitzar els equips de govern per garantir-ne el lideratge i l’alineament amb 
les apostes comunitàries. 
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Reflexions finals

En aquest document hem intentat donar resposta a alguns dels debats, necessitats i dub-
tes que s’han anat identificant en els equips de serveis socials i en el marc dels grups 
focus que s’han creat per elaborar aquesta publicació. Som conscients que no s’han po-
gut abordar tots els reptes detectats i, en efecte, el document s’ha concebut com un punt 
de partida per a un marc de referència en què de segur caldrà continuar aprofundint. 

Un dels neguits més freqüents entre els serveis que volen impulsar el treball comunitari és 
la qüestió del «com fer-ho», tant des d’un punt de vista metodològic de la pràctica comu-
nitària com des d’un punt de vista organitzatiu del treball i de l’equip. Certament, es tracta 
de dos aspectes clau als quals caldrà prestar atenció si volem fer possible els abordatges 
comunitaris al model d’atenció dels serveis socials. Tanmateix, sovint tendim a centrar-nos 
en el «com ho hem de fer» abans de posar-nos d’acord en «què hem de fer» en treball co-
munitari. Amb aquesta intenció, aquest document s’ha centrat en el «què», entenent que, 
un cop tinguem clar quin és el camp de responsabilitat comunitària, quina pot ser la contri-
bució dels serveis socials a l’estratègia comunitària i quin el focus del treball, serà més fàcil 
per als equips poder situar les necessitats i els reptes organitzatius que hauran de facilitar 
el desenvolupament dels encàrrecs comunitaris que es desprenguin d’aquest marc.

En aquest sentit, una de les línies de continuïtat del treball que s’ha iniciat amb aquest 
document de bases podria orientar-se a aprofundir en les qüestions organitzatives i me-
todològiques, i aportar recursos i bones pràctiques que puguin facilitar el desplegament 
d’abordatges col·lectius, grupals i comunitaris.

Per acabar, som conscients que molts serveis i professionals llegiran les propostes que es 
plantegen en aquest document amb il·lusió i que les viuran com un repte estimulant, però 
també complex i no lliure de contradiccions quan pensem a posar-lo en pràctica. Estem 
convençudes que els equips de serveis socials disposen dels coneixements, les eines i la 
motivació per eixamplar els marges de la seva intervenció habitual, per fer coses diferents i 
per innovar en la manera de donar resposta a les necessitats que es detecten. L’impuls del 
treball comunitari als serveis socials és un repte i un compromís col·lectiu que tenim com a 
comunitat de pràctica dels serveis socials i que interpel·la administracions, organitzacions 
i professionals. Esperem que aquest Document de bases per a un marc de referència del 
treball comunitari de Catalunya contribueixi a perfilar un horitzó més nítid per a la pràctica 
comunitària als serveis socials i marqui el rumb per seguir-nos-hi enfocant.
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Llista de persones participants en els grups focus, en les entrevistes dutes a ter-
me i en la fase de contrast del document:

Grup focus amb professionals de municipis

Cèlia Asens – Ajuntament de Reus

Maria Gil – Ajuntament de Mataró

Enric Manuel – Ajuntament de Girona

Mònica Marin – Ajuntament de Barcelona

Carmen Mendiola – Ajuntament de Reus

Nati Mora – Ajuntament del Prat

Anna Viñas – Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Grup focus amb professionals de consells comarcals i consorcis

Sabina Moreno – Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Judit Sala – Consell Comarcal del Moianès

Sandra Soler – Consell Comarcal del Ripollès

Lali Surià – Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Pilar Vilajoana – Consell Comarcal de la Segarra

Grup focus amb professionals amb encàrrecs comunitaris específics

Mercè Alamon – Ajuntament de Vila-seca 

Neus Camacho – Ajuntament de Sabadell

Neus Gimeno – Ajuntament de Tarragona

Raquel López – Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Cristina Peris – Consell Comarcal de la Segarra

Pilar Poyatos – Ajuntament de Platja d’Aro

Núria Riera – Consorci de Benestar Social del Ripollès

Clara Aurora Rodríguez – Ajuntament de Mataró

Anna Solà – Consell Comarcal de la Noguera

Ernest Valls – Ajuntament de Tortosa

Fina Viturtia – Ajuntament de Terrassa

Focus grup amb professionals dels COTESSBA Metro Nord i Metro Sud

Margarita Cerdán – Ajuntament de Badia del Vallès

Anna Galan – Ajuntament de Badia del Vallès

Anna Moral – Ajuntament d’Esparreguera

David Pérez – Ajuntament de Granollers

Mònica Piella – Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Jordi Ponce – Ajuntament de Granollers

Penélope Ramírez – Ajuntament de Gavà

Chus Rodríguez – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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Entrevistes

Rosa Maria Alemany – Ajuntament de Vila-seca

Elisabet Bàrbara – Ajuntament de Barcelona

Contrast4

Fernando Fantova – Consultor social

Anna Lite – Cooperativa MARGES

Elena Masanas - Consorci Acció Social de la Garrotxa 

Ernesto Morales – Institut de Govern i Polítiques Públiques

Mònica Salas – Cooperativa MARGES

4 A la fase de contrast, també s’han recollit les aportacions a l’esborrany del document que ens han fet arribar 
les persones participants en els grups focus.
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