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IMPULSAR ELS GRUPS MOTORS
ALS NOSTRES BARRIS



de què partim a cada barri?

“A más comunidad, menos soledad “-  Barri de Sant Isidre, València



ELS AGENTS 
DEL PROCÉS COMUNITARI



els grups motors

Són els espais de participació que coordinen i condueixen els processos comunitaris

Incorporen a les entitats i persones que es senten interpelades pels temes que es 
tracten a una iniciativa veïnal

Representen en la mesura del possible la diversitat del barri



grups motors i processos comunitaris

Els processos comunitaris 
són iniciatives col·lectives 
per respondre conjuntament 
als problemes que afecten a 
un barri

TRANSICIÓ:
Del treball assistencial 

al treball comunitari

•	 La “mesa comunitària” o “xarxa 
comunitària” és el nom que sol rebre 
el grup motor en aquest tipus de 
processos.

•	 En els darrers anys també es parla molt 
d’iniciatives público-comunitàries. 



tipus de grups motors

1. Mostra representativa de la ciutadania

Representació sociodemogràfica (generacional, origen, 
zones de residència...) dels veïns i veïnes d’un territori. 

2. Representació teixit associatiu

Grup motor configurat per la diversitat dels àmbits 
associatiu locals (veïnal cultural, fester, esportiu...)

3. Grups mixtes

Combinen presència del teixit associatiu amb aquells grups 
poblacionals que es considera important representar

4. Espais público-comunitaris

Són aquells grups que uneixen a personal tècnic de les 
administracions amb teixit associatiu



COVID-19 i grups motors

Limitar el nombre 
d’entitats/gent als 
espais de reunió (10)

Distància de 
seguretat i mascareta

Utilitzar els espais 
públics o llocs molt 
ventilats

No utilitzar elements 
comuns (aigua, 
bolis…)



el rol dels radars (2a fase)

Els radars són “antenes” que contribueixen a identificar 
situacions d’injusticia en els entorns locals.

•	És una ferramenta fonamental 
per combatre la soledat no 
desitjada.

•	Poden estar dintre del 
grup motor o ser agents 
col·laboradors del mateix. 

•	 Importancia de la xarxa local 
de comerços.



el voluntariat o activistes enfront la soledat (4a fase)

Les xarxes veïnals 
poden comptar amb 
persones activistes 
per a acompanyar a 
situacions de soledat 
no desitjada

DEBAT:
Voluntariat o 

activistes?

•	Sovint no formen part de la mesa 
comunitària sinó que s’impliquen en una 
activitat concreta
•	Aquestes persones deuen rebre formació per 

al paper que desenvolupen 



xarxa soledat no desitjada
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LA FORMACIÓ DEL GRUP MOTOR AL 
NOSTRE BARRI



xarxes i soledat no desitjada

Quin tipus de teixit associatiu tenim al nostre entorn?
Qui pot estar interessat en el nostre barri de participar en la xarxa comunitària?

Quines entitats es poden sentir interpelades o afectades per aquesta 
problemàtica?



xarxes i soledat no desitjada

Treballar-lo 
al si del 
Consell

CONSELL 
DE 

SALUT

GENERAR
COMISSIÓ DE 

TREBALL
alt 1

alt 2



taula de grup motor

Veïnals Culturals Festeres Poblacionals
Equipaments 

públics
ENTITATS

PERSONES

Veïnals Culturals Festeres Poblacionals
Equipaments 

públics

ENTITATS Assoc. Veïns
Falla Carrer 

Garcia
Assoc. Jubilats Centre de Salut

ENTITATS Grup Scout Serveis Socials

PERSONES 1 1 2 2



annotacions sobre els grups motors

Lideratge entre iguals
Habilitats comunicatives, xarxes socials, capital simbòlic

Entitats amb impacte al barri
Seria interessant comptar amb associacions festives, com les falles, que mobilitzen a 
molta gent. 

La dificultat i importància de captar al jovent
Tendeixen a aquedar fora dels grups, malgrat l’energia que solen aportar 



exemple de mesa comunitària



convocatòria d’entitats I

RECORDATORI: 
Tractar de representar la diversitat del barri en la xarxa comunitària

•	 Eixir de la lògica de les entitats “afins” i orientar-se per una lògica comunitària
•	 Oportunitat per col·laborar amb associacions amb qui no ho solem fer
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convocatòria d’entitats II

Identificar “persones pont” per 
fer aplegar la convocatòria 
a les entitats que tenim més 
allunyades.

Combinar la convocatòria a 
través de persones conegudes 
amb els correus electrònics.

Es pot comptar amb “espais 
neutrals” o no vinculats a cap 
associació

Il·lustració d’Ana Penyas



periodicitat reunions

REUNIÓ 1
MESA COMUNITÀRIA

REUNIÓ 2
MESA COMUNITÀRIA

3 SETMANES

POSSIBLE REUNIÓ 
GRUP DE TREBALL ESPECÍFIC

•	 Podem activar 1 ó 2 grups de treball per a avançar temàtiques concretes 
(exemple: contactació amb els comerços).

•	 Els grups de treball poden ser temporals. S’obrin i es tanquen per a una 
determinada tasca. 



LA RELACIÓ ENTRE TEIXIT 
ASSOCIATIU I PERSONAL TÈCNIC



investigació-acció participativa

METODOLOGIA 
IAP

Investigació 
Acció 

Participativa

Situar la mirada i l’acció en els entorns

Intervencions segons les necessitats de la població: universalitat 
proporcional

SABER 
EXPERIENCIAL

SABER 
EXPERT



personal tècnic i ciutadania

Qüestió clau per a una 
iniciativa exitosa

•	Relacions de confluència 
i relacions de conflicte

•	Treballar la confiança i el 
reconeixement

•	Distribució de feines 
entre tots i totes



alguns consells

•	Horaris de reunions que 
vagen bé a totes les 
persones participants

•	Anar amb cura amb les 
exigències recíproques que 
ens fem

•	Evitar llenguatges i 
dispositius tècnics que 
poden allunyar al veïnat



escenari d’oportunitats

Per als equipaments públics:

És una oportunitat per inserir-se en 
les dinàmiques comunitàries i establir 
relacions cooperatives amb les 
associacions locals

Per a l’associacionisme:

És una oportunitat per a cooperar 
conjuntament i atraure a nous veïns cap 
al teixit associatiu



una dinàmica bidireccional

  Generar activitats comunitàries per a situacions identificades:

PERSONAL TÈCNIC          TRASLLADA CASOS        TEIXIT ASSOCIATIU/XARXA

Amb el temps, augmentar la identificació de situacions de soledat 
no desitjada:

TEIXIT ASSOCIATIU/XARXA     TRASLLADEN CASOS     PERSONAL TÈCNIC

+



NOTES PER A LA DINAMITZACIÓ DE 
LES ASSEMBLEES



plantejament de treball

OBJECTIU: generar un espai horitzontal on tots els agents
puguen participar del lideratge

•	 La iniciativa no pertany a “ningú”: compartir progressivament el lideratge.

•	 Delegar feines i tasques amb la resta de participants.

•	 Les associacions més joves solen demandar espais molt participatius



generant espais inclusius

Respectar els torns de paraula: no interrompre ni pressionar

Evitar que algunes persones monopolitzen el torn de paraula

Afavorir que totes les persones intervinguen i parlen amb fluïdesa 

Intervindre amb un to tranquil i relaxat, sense valorar les opinions de la 
resta. 

Deixar espai per poder parlar tots els temes i concloure a l’hora 
acordada.



Persona que pren acta 

i controla els temps de la 
reunió

Persona moderadora  

qui vela pels torns de 
paraula i la seua distribució

Decidir els horaris i llocs 
de la reunió entre tots i totes 

quins rols necessitem?
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gràcies!!!  

pròxima sessió
10 novembre 2020
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