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Title of the project:

Jornades Internacionals d'Acció Comunitària. Respostes col·lectives
als reptes socials

Contact:

Laura Capdevila (laura.capdevila.jerico@uab.cat;
ernesto.morales@uab.cat)

Web page:

http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/jornadesinternacionals-daccio-comunitaria

Area:

Analysis, Management, Evaluation and Public Policies.

What (què és)
Les Jornades Internacionals d'Acció Comunitària van plantejar-se com a una trobada
entre diferents col·lectius, experiències, professionals i institucions per obrir el debat
entorn a l'acció comunitària com a política pública explorant la seva capacitat de
transformació i les seves possibles àrees de treball i objectius, tals com:
l'empoderament, enfortiment democràtic, el combat de les desigualtats en salut,
educació, serveis socials, ocupació, cultura. De forma complementaria es va obrir la
reflexió en relació al potencial de diferents oportunitats que trobem a l'àmbit local: les
polítiques socials amb perspectiva comunitària i/o per a la construcció de comunitat o
els equipaments de proximitat.

Who (qui en forma part i qui ho paga)
Laura Capdevila. Contracte finançat pel Màster en Polítiques Socials i Acció
Comunitària.
Ernesto Morales. Contracte finançat via TSS IGOP-UAB per a la coordinació de l'Escola
de l'IGOP.
Servei d'Acció Comunitària de l'ajuntament de Barcelona. Finança infraestructura,
logística i ponents.
Aquestes jornades internacionals van ser una activitat organitzada I coproduïda entre
el Servei d'Acció Comunitària de l'ajuntament de Barcelona i l'Escola de l'IGOP.

Why (justificació / perquè del projecte)
Des de fa anys la ciutat de Barcelona està impulsant iniciatives i projectes d'acció
comunitària. Actualment l'Acció Comunitària es comença a apuntar com a una
estratègia per a l'enfortiment democràtic i el combat a les desigualtats, plantejant una
nova interpretació i forma d'abordar els problemes socials (La suma de iguals
problemes individuals es un problema col·lectiu i necessitat de respostes col·lectives).
En aquesta reflexió son necessaris altres perspectives I experiències que enriqueixin la
I l'autoreferència de les experiències i polítiques desenvolupades a la ciutat de
Barcelona.
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How (com es porta a terme)
Per a l'impuls de les jornades es va fer un conviat a crear un grup impulsor amb
diferents professionals I acadèmic per al disseny del programa. A partir de les primeres
propostes es va constituir una comissió de treball entre el Serveis d'Acció Comunitària
de l'ajuntament de Barcelona I l'Escola de l'IGOP.

When (durada prevista)
Preparació de les jornades entre novembre de 2017 i febrer de 2018. Realització de les
jornades els dies 1 i 2 de març de 2018.

