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JUSTIFICACIÓ

Des dels Serveis Socials creiem fermament amb el treball en xarxa. Un dels principis bàsics
dels Serveis Socials és la coordinació amb els diferents sistemes de benestar socials del
territori. Valorem la necessitat de generar complicitats amb altres departaments, serveis i
agents socials, per tal de treballar conjuntament i anar enriquint la nostra intervenció. En
quan a això, “podríem dir que la xarxa s’autoorganitza i que els patrons habituals de connexió
amb altres serveis o entitats es reforcen i faciliten l’emergència de noves interconnexions que
operen en el mateix sentit. Les interconnexions entre serveis van prenent una direcció
determinada, reforçant els patrons de comunicació dels seus integrants i generant
connectivitat (Buchanan, 2007)”.
Així, doncs, pretenem allunyar-nos de la temptació de emmarcar les nostres actuacions,
perdent de vista el context dels altres serveis que fan tasques similars o complementàries. Per
això, és important obrir-se i anar interioritzant una metodologia de treball que contempli el
treball en xarxa.
En aquest sentit, al municipi de Vilablareix hi ha instaurades dinàmiques molt positives que
vetllen per la comunicació i interrelació entre els diferents serveis. Al llarg de l’any, són
nombrosos els contactes i coordinacions que s’estableixen entre aquests serveis. La
perspectiva, l’enfocament i els objectius de treball són diferents, però sempre es té el ciutadà
com a eix vertebrador de la intervenció.
Cada servei del municipi presenta diferents sistemes de coordinació amb els altres serveis. Per
exemple, els serveis socials es coordinen amb els diferents centres educatius. També, des del
CAP es realitza un treball amb més continuïtat dins del Institut, la qual cosa permet treballar
diferents temes amb els alumnes des de la prevenció i promoció d’hàbits saludables. En aquest
sentit, en relació al treball en xarxa, a Vilablareix podem identificar diferents dinàmiques que
funcionen d’una manera fluïda al llarg de l’any i que cal preservar.
Partint que l'acció comunitària es tracta d'una “metodologia d'intervenció social que busca
poder ajudar a persones amb interessos comuns per tal que s'uneixin, identifiquin les
necessitats que tenen i puguin impulsar projectes per donar-hi resposta conjuntament
(Ballester, 2013), es valora la necessitat de fer un pas més enllà. Partint del treball en xarxa
existent, caldria intentar sumar esforços amb la finalitat de dur accions planificades
conjuntament.
L'acció comunitària adquireix sentit quan es desenvolupa a partir d'un col·lectiu humà que
comparteix un espai i una consciència de pertinença, que genera processos de vinculació i
recolzament mutu, i que activa voluntats de protagonisme en la millora de la seva pròpia
realitat.

Els valors de l'acció comunitària es troben tant en la capacitat de generació de canvis i millores
socials, com en les formes de treball i interacció humana que defensa. Es tracta de satisfer
necessitats i expectatives de qualitat de vida i desenvolupament humà, sí; però es tracta de
fer-ho mitjançant relacions de respecte, confiança, diàleg, creativitat i aprenentatge. Expressat
en tres paraules: transformar i construir ciutadania. “L'acció comunitària es justifica com a
motor de transformació, de canvi tangible cap a territoris i comunitats més inclusives. I
planteja aquests canvis a partir de processos de protagonisme col·lectiu, de ciutadania activa
amb capacitat relacional i constructiva”.
Partint de tot això, la creació de la “Comissió d’Anàlisi i d’Intervenció Comunitària”(CAIC)
permetrà conèixer l’activitat dels diferents serveis de Vilablareix, amb la finalitat de identificar,
localitzar i donar una resposta conjunta a necessitats que presenti la població del municipi, des
d’una òptica comunitària. Sense oblidar l’atenció individual, cal incorporar com un element
més de la nostra feina diària el treball comunitari. D’aquesta manera, el treball resultant es
produirà des d’un àmbit inclusiu i generador de dinàmiques que enriqueixen la pròpia
comunitat (interrelació de diferents serveis i entitats locals, creació d’espais participatius,
empoderament de les persones, intercanvi intergeneracional i interveinal, etc.).

QUI FORMA PART DE LA CAIC DE VILABLAREIX?
Un representant de cada servei com són salut (CAP), educació (Escola i Institut), centre
d’atenció a la gent gran, serveis socials, entitats 3er sector que desenvolupen projectes al
municipi i algunes àrees de l’ajuntament (Joventut, Participació Ciutadana, Esports,...).

OBJECTIUS
1. Definir la creació de la Comissió d’Anàlisi i d’Intervenció Comunitària de Vilablareix
(CAIC).
a. Marcar uns criteris metodològics que ordenin i defineixin la Comissió d’Anàlisi i
Intervenció Comunitària (temporalitat, coordinació, marc estratègic, etc.).
2. Conèixer les actuacions que es realitzen en els diferents serveis, basades en la prevenció
i tractament. (QUÈ S’ESTÀ FENT A VILABLAREIX?)
a. Conèixer els marcs d’actuació de cada servei.
b. Visualitzar els projectes i les iniciatives de caràcter grupal que es puguin donar a
terme al municipi.
3. Identificar i abordar situacions de risc que afectin a la població del municipi, des d’una
perspectiva comunitària.
a. Identificar problemàtiques/situacions de dificultat, que es puguin visualitzar des
dels diferents serveis.
b. Establir línies de treball conjuntes que intentin pal·liar i/o disminuir les
conseqüències de les problemàtiques detectades.

4. Planificar projectes i/o activitats que permetin abordar les necessitats detectades.
a. Dissenyar el projecte i/o l’activitat: objectius, finalitat, recursos, agents involucrats,
repartiment tasques, etc.
b. Desenvolupar i dur a la pràctica les activitats programades.
c. Crear espais de reflexió per avaluar les accions desenvolupades.

METODOLOGIA
Els sistemes de coordinació que s’estan duent a terme a Vilablareix, entre els diferents serveis
(SS, CAP, centre d’atenció a la gent gran, entitats 3er sector, Institut i Escola), estan ben
consolidats. A més, es valora que són molt operatius, ja que cada servei obté informació molt
rellevant que li serà d’utilitat a l’hora d’atendre al ciutadà.
A través de la CAIC, es peten estipular unes coordinacions al llarg de l’any que acabin generant
un seguit d’actuacions que pretenguin donar resposta a una necessitat, prèviament detectada
per un o varis serveis. Aquestes actuacions poden ser: xerrades informatives, jornades
participatives, projectes pensats i dissenyats per un o varis serveis, etc.

FINALITAT
Aprofitant la xarxa existent entre serveis, es pretén crear un espai de coordinació, dirigit a
donar resposta a necessitats de la població de Vilablareix, mitjançant una intervenció de caire
comunitari. D’aquesta manera es desenvoluparà una taula de diagnosi, on s’analitza la realitat
municipal, des de les diferents perspectives de cada servei. Posteriorment, partint de les
observacions i les necessitats detectades, es programaran i es duran a terme activitats i
accions conjuntes.

