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1a jornada

Programa
De 9.30 a 10.00h- Benvinguda i entrega de material
De 10.00 a 11.30h- Ponència: “  Les comunitats territorials avui, eines 
per conèixer-les ” a càrrec de  Xavier Torrens.
De 11.30 a 12.00h- Cafè.
De 12.00 a 13h- Qui som i què tenim en comú:  Pla Integral del Poble 
Gitano, Aprendre a Aprendre, Plans de Desenvolupament Comunitari i 
Xarxa Òmnia.

Presentació per part d’actors socials actius i tècnics dels programes.
De 13 a 14h-  Una eina a la xarxa que ens permetrà conèixer-nos i  
reconèixer-nos : La Comunitat Virtual.



 

3

Característiques del treball comunitari

El treball comunitari no és només el treball per la o a la 
comunitat  entesa com un grup social generalment 
caracteritzat per un vincle territorial i de convivència o per 
una afinitat d’interessos i de conviccions ideològiques.
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Característiques del treball comunitari

És un procés de transformació somiat, planificat, conduït i valorat per la pròpia comunitat.

Els seus objectius són potenciar les forces i l’acció de la comunitat per aconseguir una 
millor qualitat de vida per a la seva població i conquerir noves fites dins del procés social 
escollit per la ciutadania , exercint, per tant, un paper rellevant la participació en el 
mateix de tots seus membres. 
Font: Psicocentro 
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Característiques del treball comunitari

És treballar amb i per la comunitat, partint del supòsit de que tothom en forma part d’aquesta, i de que l’harmonia i 
desenvolupament d’una comunitat necessita de totes les seves parts. 

Aquest supòsit és aplicable tant a nivell micro com macro, és a dir, és transversal, afectant des de l’individu; als 
grups petits com la família; als grups definits per un sector específic (per exemple, persones amb disminució), i 
per variables com l’edat o sexe; passant pel nivell més ampli d’una comunitat delimitada pel territori. És a dir, 
tothom formem part, no només de múltiples comunitats, sinó de la comunitat, englobadora d’aquestes. 
Font: Esplai.
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Elements clau

Equilibri compensatori: el treball comunitari és socialització vers individualisme. Les nostres societats occidentals, basades en 
un model de desenvolupament capitalista, generen malalties socials, com la soledat, la fractura i descomposició social, (recordem la veu 
d’alerta de la OMS respecte a l’increment exorbitant de les malalties mentals). 

Amb el treball comunitari es tracta d’aturar i compensar l’efecte desfilador i individualitzador que genera el nostre model de 
desenvolupament econòmic, que tendeix a la descomposició de les comunitats. Es tracta de “tornar a teixir”. Idealment es tracta d’anar 
més enllà d’un primer nivell (necessari per moltes persones) reparatori i assistencial, vers una transformació dels nostres models i/o els 
seus components productors d’exclusió: el treball comunitari és prevenció des del començament. 
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Elements clau

Participació de tothom:  les respostes als problemes de les persones estan a la mateixa comunitat. Hi 
ha uns valors que nodreixen el treball comunitari i haurien d’assolir-se: el treball comunitari hauria 
d’estimular l’ajuda mútua i la solidaritat; la responsabilitat i la consciència crítica vers el que ens envolta; el 
compromís. La participació plena ha d’assolir tots aquests nivells. 

És una realitat que no tothom es troba en les mateixes condicions. El treball comunitari ha de treballar amb 
l’objectiu de que cada membre de la comunitat assoleixi aquestes fases vers una participació plena. En aquest 
sentit s’ha de tenir en compte una discriminació positiva vers les persones més desafavorides. 
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Elements clau

Territorialitat: és un element definitori de la comunitat, cal tenir en compte la seva unitat 
més propera; per exemple, el barri. 

Les entitats: quin tipus d’entitats? S’han de tenir presents les agrupacions informals i 
l’associacionisme emergent: estimular l’agrupació de persones per afinitats.
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PDC

AaA

ÒMNIA

PIPG

TREBALL
COMUNITARI

Grup
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AxA
-capacitació dels ciutadans i ciutadanes per a ser 
autònoms i eficaços en la recerca activa de feina i en 
la seva incorporació sociolaboral. 

- atenció indivualitzada i personalitzada 

-12 punts en el territori català 

-s'ubica majoritàriament en casals cívics del 
Departament de Governació i Administracions 
Públiques 

PdC
-donar respostes globals a les necessitats d’una 
comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de 
vida del conjunt de la població del territori 

-Qui pot sol·licitar un PDC?: Ajuntaments i 
corporacions local, Teixit associatiu 

ÒMNIA 
-accés a les tecnologies de la informació i la 
comunicació

-projecte preventiu i socioeducatiu, adreçat a 
tothom, que treballa amb les noves tecnologies, 
entenent-les com un mitjà de millora

-promoció de l’autonomia de les persones i un 
element de participació afavoridor de la cohesió 
social 

PIGC
-combatre, des d’una perspectiva global, la situació 
de desigualtat que pateix la població gitana a 
Catalunya

-treball conjunt entre els departaments de la 
Generalitat i les diferents associacions gitanes i 
progitanes

-Promotors i promotores escolars, l’ensenyament de 
la llengua romaní o la visibilització de la cultura 
gitana als centres educatius 

Taula conceptual de cada programa
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AaA PdC

PIGCÒmnia

Treball comunitari

Mateixa comunitat

xarxa

Transformació 

Qualitat de vida

Participació 

Mateixa ciutadania

empoderament

recursos

projectes
programes

transversalitat

Mateix territori

Desenvolupament

Què tenim en comú?

Mateixos actors socials

Programes preventius

innovació

Programes en 
creixement

contemporanis

Inclusió social
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La fòrmula
GENCAT

  

SAC-DGAC

 PIPG+OMNIA+PDC+AaA

 

INNOVAR 

XARXA SOCIAL PEL TREBALL COMUNITARI

PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DE LA COMUNITAT

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LA CIUTADANIA
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ALT PIRINEU-ARAN
2 Òmnia
1 PDC
PIPG

CATALUNYA CENTRAL
12 Òmnia

9 PDC
1 AaA
1 PIPG

GIRONA
13 Òmnia

8 PDC
3 PIPG

LLEIDA
7 Òmnia
6 PDC
1 AaA
2 PIPG

TARRAGONA i TERRES 
DE L’EBRE
21 Òmnia

7 PDC
2 AaA
2 PIPG

BARCELONA
64 Òmnia
43 PDC
8 AaA

12 PIPG

Treball en xarxa

http://treballcomunitari.ning.com 

http://treballcomunitari.ning.com/
http://treballcomunitari.ning.com/
http://treballcomunitari.ning.com/


 

14

 

La Comunitat virtual:
una eina de futur que
ens permetrà conèixer-nos
i reconèixer-nos.
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Què és una Comunitat 
Virtual?
És una eina digital que permet que un conjunt de 
persones que comparteixen interessos, 
intercanviïn experiències coneixements i 
informació sobre ells o un tema concret. També 
es coneixen com a Comunitats de Pràctica.
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Què ens ofereix?

-Conèixer la realitat dels diferents projectes.
-Interaccionar amb altres professionals.
-Generar una cultura d’intercanvi en línia.
-Millorar l’accés a la informació i el coneixement.
-Millorar la qualitat, l’eficàcia i l’abast de la feina.
-Reconèixer altres professionals de la xarxa.
-Visualitzar la feina pròpia i la d’altres companys.
-Incrementar la credibilitat vers la xarxa.
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-Crear un sentiment de pertinença cap 
un projecte comú.
-Obrir nous mecanismes de comunicació directa.
-Participar a espais de reflexió, anàlisi i construcció que 
millorin la pròpia feina i d’altres projectes.
-Facilitar la interacció i la gestió de propostes de treball 
conjuntes.
-Crear una cultura professional de treball conjunt.

I alguna cosa més..
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-És molt senzill crear-ne una de nova i participar, només cal 
tenir un correu electrònic.
-Diferent accés: n’hi ha de públiques, privades i 
semipúbliques.
-Tothom s’ha d’identificar.
-El seu creixement i dinamisme depèn dels seus membres.
-Es basa en la col·laboració, la construcció, la projecció.
-La responsabilitat del que es publica és del propi autor.

Com funciona?
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Com s’organitza?
En el cas de fer servir l’eina 
NING, l’estructura és sempre 
molt semblant, 
independentment de la 
Comunitat concreta, amb una 
interfície basada en  
elements comuns que es 
poden activar o desactivar.
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Recursos
i seccions
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La meva pàgina: és l’espai personal a on podem editar la nostra informació, 
dissenyar la nostra pròpia pàgina i generar les notícies que volem compartir amb la 
comunitat.

Comunitat: aquí podem conèixer i reconèixer els membres de la xarxa. És un accés 
directe als espais del nostres companys i companyes… Ens podem fer els nostres propis 
amics, enviant missatges privats

Grups: permeten treballar col·laborativament segons els nostres interessos, participant a 
fòrums temàtics, compartint documents, difonent missatges..

Vídeos i fotos: una imatge val més que mil paraules i per això podem compartir tot tipus 
de material multimèdia que doni  visibilitat a les accions que es desenvolupen als projectes, 
posant rostres als participants i mostrant els escenaris i espais de convivència ciutadana.
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Bloc:  publicar, difondre, opinar, reflexionar.. Una eina fonamental de la comunitat és el 
bloc a on tothom pot expressar i compartir la seva realitat, el seu coneixement, oferint la 
possibilitat de que la resta de membres pugui comentar els articles publicats.

Agenda: és més fàcil que mai poder compartir esdeveniments, activitats, notícies, actes 
que puguin enriquir la realitat i el desenvolupament dels projectes fent difusió i animant a 
la participació i a la socialització.

Fòrums: un autèntic espai de conversa i creació de coneixement a on podrem iniciar 
discussions catalogades sota diferents categories perquè tothom pugui aportar el seu granet de 
sorra a la construcció i la millora creativa de la realitat comunitària de Catalunya.

Sindicació: podrem seguir les novetats que es produeixen a la comunitat sense necessitat 
de visitar-la, estalviant-nos així temps i visites innecessàries.
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Dinamisme
Col·laboració

Professionalitat

Visualització

Compartició

Referents

Creació de coneixement

SostenibilitatQualitat
Responsabilitat

Innovació

Acció

Protagonisme

Compromís



 

24

7 exemples de comunitats virtuals

Exemples Perquè la destaquem…
Comunidadconecta.ning.com Comunitat de professionals xarxa telecentres a nivell estatal

telecentre-comunidad.ning.com Comunitat de professionals xarxa telecentres a nivell internacional

Teatroeducacion.ning.com Comunitat sobre teatre i educació 

acdmasocialnetwork.ning.com Comunitat de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya) 

pageses.ning.com Xarxa de dones del món rural

Perafita.ning.com Memòria histórica

barriosananton.ning.com Comunitat de barri

internetaula.ning.com Xarxa educativa per a l’escola del Segle XXI

eduredes.ning.com Espai d’intercanvi d’experiències en l’administració de xarxes socials 
educatives, ús docent i possibilitats de les xarxes, i tot allò que impliqui l’ús 
de les xarxes socials amb fins educatius i relacionades amb l’educació

espurna.ning.com Comunitat de professors d'aules obertes, d'aules d'acollida i atenció a la 
diversitat en general emmarcats en el projecte Espurna
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comunidadconecta.ning.com

http://comunidadconecta.ning.com/
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comunidadconecta.ning.com

•Comunitat de professionals de la Xarxa de Telecentres a nivell estatal. 181 membres
•Es donen a conéixer les entitats que hi participen.
•Celebren dies internacionals i, en alguns casos, conjuntament a través d’un grup de 
treball.
•Comparteixen recursos, publicacions, i àlbums de les activitats que es fan.

http://comunidadconecta.ning.com/
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telecentre-comunidad.ning.com

http://telecentre-comunidad.ning.com/
http://telecentre-comunidad.ning.com/
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telecentre-comunidad.ning.com

•Comunitat de professionals de la 
Xarxa de Telecentres a nivell 
internacional. 1149 membres.

•Fòrum de discussió, de dubtes i de 
reflexions.

•Comparteixen vídeos de temàtica 
educativa relacionats amb els 
telecentres i la seva funció, i 
fotografies de les activitats dels 
telecentres.

http://telecentre-comunidad.ning.com/
http://telecentre-comunidad.ning.com/
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teatroeducacion.ning.com

http://teatroeducacion.ning.com/
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teatroeducacion.ning.com

•Comunitat sobre teatre i educació. 316 membres.

•Grups de treball per interessos comuns

•Organitzen jornades conjuntes de treball.

http://teatroeducacion.ning.com/
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acdmasocialnetwork.ning.com

http://acdmasocialnetwork.ning.com/
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acdmasocialnetwork.ning.com
•Comunitat de professionals de la mediació de conflictes de Catalunya i persones impulsores, 
estudioses i investigadores del tema.
•Comparteixen events d’activitats que poden ser d’interès per a la comunitat, recursos i enllaços a 
institucions i serveis que poden interessar en la comunitat, segons el territori on es troben.

http://acdmasocialnetwork.ning.com/
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pageses.ning.com

http://pageses.ning.com/
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pageses.ning.com

•Xarxa de dones del món rural. 189 membres inclosa algunes associacions
•Comparteixen informacions vàries sobre el món de l’agricultura i meteorologia
•Formen grups segons interessos
•S’organitzen per accions conjuntes

http://pageses.ning.com/
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perafita.ning.com

http://perafita.ning.com/
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perafita.ning.com
•Comunitat de persones que 
treballen per a la recuperació 
de la memòria històrica del 
poble de Perafita o hi tenen 
interès. 14 membres.

•També comparteixen les 
activitats que organitzen 
actualment amb el propòsit de 
treballar junts per la 
recuperació de la memòria.

http://perafita.ning.com/
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barriosananton.ning.com

http://barriosananton.ning.com/
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barriosananton.ning.com

•Comunitat de veïns i  veïnes del Barri de Sant Anton (Alacant) 
i la Comissió de festes del barri. 13 membres
•Comparteixen vídeos i fotografies de les seves activitats.
•Informació sobre les festes

http://barriosananton.ning.com/
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internetaula.ning.com

http://internetaula.ning.com/
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internetaula.ning.com

•Xarxa educativa per a l’escola 
del Segle XXI, amb 5301 
membres.
•Comunitat molt activa.
•Comparteixen events, fòrums 
molt actius, amb 99 grups de 
treball, més de 1500 fotos, i 
590 vídeos compartits.

http://internetaula.ning.com/
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eduredes.ning.com

http://eduredes.ning.com/
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•Espai d’intercanvi d’experiències en 
l’administració de xarxes socials 
educatives, ús docent i possibilitats de les 
xarxes, i tot allò que impliqui l’ús de les 
xarxes socials amb fins educatius i 
relacionades amb l’educació. 757 
membres.

•Els fòrums estan dividits per temàtiques: 
educatiu, tècnic i general.

•Eduredes: espai amb enllaços a recursos 
de wikis per a docents, educació primària, 
secundària i universitària

eduredes.ning.com

http://eduredes.ning.com/
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espurna.ning.com

http://espurna.ning.com/


 

44

espurna.ning.com

•Comunitat de professors d'aules 
obertes, d'aules d'acollida i atenció 
a la diversitat en general 
emmarcats en el projecte Espurna. 
807 membres
•Molt de contingut i molta 
participació i col·laboració
•Moltes iniciatives de participació.
•Mur virtual per deixar per escrit 
les impressions esporàdiques de 
la Comunitat.

http://espurna.ning.com/
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Qui sóm?

Ana Rosinés
arosines@xarxa-omnia.org

Laia Bascuñana
lbascunyana@xarxa-omnia.org

oficina.dinamitzacio@xarxa-omnia.org
BARCELONA CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

Núria Perpinyà
nperpinya@xarxa-omnia.org

Gabriel González
ggonzalez@xarxa-omnia.org

Maurici Jaumandreu
mjaumandreu@xarxa-omnia.org

Noemí Espinosa
nespinosa@xarxa-omnia.org

LLEIDA, ALT PIRINEU-ARAN, TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Cesk Gasulla
fgasulla@xarxa-omnia.org

COORDINA…
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Vinga, que això ja marxa! ;-)
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