
EQUICOM

El projecte EQUICOM té l’objectiu d’incorporar, o reforçar, la perspectiva comunitària a una

selecció d’equipaments de la ciutat. Aquesta selecció atén als criteris de diversitat territorial i

sectorial; des de la premissa que, sigui quina sigui la seva funció principal (cultura, educació,

tecnologia, cicle de vida,...), qualsevol equipament amb vocació de servei públic pot esdevenir

un equipament comunitari sense que això impliqui que deixi de desenvolupar aquesta funció

principal.

Biblioteques i centres cívics, museus i centres esportius, casals de barris, de joves, infantils o de

gent gran, quan esdevenen una infraestructura comunitària, poden incidir de manera positiva

a molts nivells a la vida ciutadana: tant per la reducció de l’aïllament social i l’augment de la

seguretat, com als àmbits de l’educació, la salut, la contaminació i el canvi climàtic, la cohesió

social i, com s’ha fet palès en els darrers mesos, a través del projecte de Casals Comunitaris,

per organitzar respostes comunitàries a les emergències socials.

EQUICOM  posa  el  focus  en  fer  acompanyament  de  les  metodologies,  i  no  tant  en  les

temàtiques de les propostes que vulguin desenvolupar els centres; que normalment, hauran

de ser coherents amb la seva funció i la seva missió.

Una infraestructura comunitària és un lloc de relació, que propicia el vincle entre persones, i

que ofereix a la ciutadania oportunitats d’expressió i organització col·lectives, normalment a

través de la participació en projectes en que es senten protagonistes (transcendint la idea de

mer consum d’activitats)

Es vol que EQUICOM generi i sistematitzi coneixement i mètode per i per anar incorporant

aquesta perspectiva al conjunt dels equipaments.

El  projecte el  lidera l’àrea de cultura,  educació,  ciència i  comunitat,  a  través d’aportar els

recursos necessaris; però es vol implicar, coproduir i codecidir amb els districtes i organismes

titulars dels equipaments per construir aliances institucionals amb aquesta finalitat.

En resum:  el canvi  que es  persegueix  amb el  projecte  és la  incorporació  estructural de la

mirada comunitària als equipaments de proximitat seleccionats, i  els motors d’aquest canvi

seran  :  (1)  treballar  per  projectes -i  que  siguin  els  projectes  els  que  facin  canviar

l’equipament-; (2) el suport metodològic, i la (3) la creació d’una comunitat d’aprenentatge

entre els equipaments participants



EQUICOM EN PROCÉS...

 Iniciativa institucional: Projecte impulsat per l’àrea, que fa la proposta d’equipaments

seleccionats  d’acord  amb  els  districtes.  Impulsar  implica  posar  recursos  i  direcció

metodològica

 Coproducció projectes: EQUICOM busca que els equipaments seleccionats incorporin

o enforteixin projectes comunitaris, i  que aquest projectes siguin llavor – motor de

l’impuls comunitari de l’equipament

 Intercanvi  de  coneixement: Suport  a  l’impuls  d’una  comunitat  d’aprenentatge

conformada pels equipaments participants

 Avaluació:  Avaluar  tant  processos  de  treball,  com  impacte  el  territori  i  sobre

l’equipament: Anàlisi i avaluació de l’impacte i adequació de les actuacions realitzades

en funció dels objectius estratègics establerts. Descripció dels elements clau d’èxit o

fracàs de les mateixes i de les consideracions a tenir en compte. Aquesta avaluació i

anàlisi es realitzarà conjuntament amb els equips i agents participants en els processos

 Sistematizació  i  proposta  d’expansió:  elaborar  al  final  del  projecte  una  estratègia

d’incorporació de la mirada comunitària al conjunt dels equipaments de proximitat de

la ciutat
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UN  EQUIPAMENT  INCORPORA  LA  MIRADA
COMUNITÀRIA QUE PERSEGUIM QUAN:

• L’èmfasi, la intencionalitat, la posa en treballar les relacions!! tot és una excusa per

treballar les relacions i generar vincle, per a que el vincle pugui perdurar més enllà

dels temps i els espais de la pròpia activitat/projecte

• Té la vocació de sortir a buscar a la població no associada (en la seva diversitat) per

vincular-la al projecte des del treball relacional

• Incorpora una mirada pública, oberta i inclusiva

• Els projectes i les activitats que desenvolupa responen a necessitats viscudes  per la

població a la qual s’adreça.

• Planteja una estratègia per a que es faci protagonista a la població que participa  i

permeten i busca que aquesta s’expressi: la gent no consumeix o inclús “participa” en

una activitat: contribueix en la seva organització. La gent ha de poder donar (vs. només

consumir, rebre,...). La participació esdevé una “experiència significativa des del punt

de vista comunitari”: de protagonisme, d’auto-organització

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE

 Compromís per part dels equipaments:  de participació al llarg de tot el projecte, i de

participació en els espais de coordinació, formació i comunitat d’aprenentatge.

 Construcció d’un llenguatge comú, una idea comuna i una intencionalitat compartida,

del que significa la perspectiva comunitària d’un equipament

 Disposar d’equips externs de suport, acompanyament i assessorament metodològic al

servei dels equipaments

 Treballar  projectes  concrets  amb  capacitat  d’irradiació  sobre  el  conjunt  de

l’equipament

 Lideratge i acompanyament institucional


