Una aproximació des del Treball de Processos

Posarem la mirada en el treball comunitari com un sistema o un procés viu,
que podem acompanyar, si parem atenció a tota la informació que conté.
Prendrem consciència d’allò que influeix en el dia a dia d’un procés comunitari
i que acostuma a no ser anomenat i per tant a no tenir-se en compte.
Ens fixarem en les relacions i tractarem qüestions com el conflicte i els privilegis, com aspectes claus en la participació, pressa de decisions, consens i
construcció col·lectiva.

Aquesta formació pretén abordar el treball comunitari des de la perspectiva del Treball
de Processos (o Psicologia Orientada a Processos). Metodologia que posa el focus en la
diversitat, on s’entén que totes les experiències, percepcions i mirades dins d’un grup o
col·lectiu són necessàries i importants.
Posarem l’èmfasi en guanyar consciència sobre tot allò que pot passar o està passant en
el procés comunitari, inclosos aquells aspectes que acostumem a no anomenar i per tant
a marginar. Si tenim més consciència, tindrem una major capacitat d’incidència.
Les metodologies participatives, tot i ser molt útils, a vegades són insufients ja que no ens
permeten abordar totes les situacions o dinàmiques que es generen en el sí d’un projecte
comunitari. Sovint ens falten eines que ens facilitin abordar la complexitat alhora de fomentar la participació, els espais de construcció comunitària, la pressa de decisions o el
consens. Aprendrem a posar atenció a les diferents realitats o dinàmiques que succeeixen
simultàniament i que necessiten ser abordades.
Proposem un espai formatiu capaç de combinar aspectes teòrics amb la posada en pràctica d’aquests coneixements des de les experiències i vivències de les persones participants.

Continguts:

– Revisarem els imaginaris al voltant del treball comunitari.
– Analitzarem aquells elements que formen part de la xarxa comunitària:
•
•
•
•

Els diferents rols que estan presents
Les polaritats que sovint generen tensions
Què forma part de la comunitat i què no té cabuda.
La diversitat com element clau de transformació.

– Mes enllà dels espais formals de treball entre els diferents agents, ens
trobem persones. Posarem atenció en:
•
•
•

Les relacions
El conflicte com a procés
El poder i els privilegis

Inscripcions
Omplir el formulari a https://goo.gl/forms/4qjNA17hhywE7zK32
El termini d’inscripcions acaba el 2 de maig.

Contacte

Si necessites més informació o tens qualevol dubte ens pots trucar al 629 117 792 (Blanca)
/ 610 942 088 (Núria) o escriure a formaciocomunitari@gmail.com.

Informacions generals
A qui es dirigeix:

Persones interessades en el treball comunitari, ja sigui a un nivell personal com professional
(col·lectius, entitats, projectes comunitaris, ...) amb ganes d’explorar des de noves mirades
els reptes propis d’aquests processos.

Dates i Horaris:
18 i 19 de maig
•
•

Divendres 18: 16h a 19h
Dissabte 19: 10h a 14h / 15.30h a 18.30h

Lloc:

Barcelona (a concretar l’espai)

Preu:

El preu total de la formació és de 100€.
Si tens interès i en aquests moments aquesta quantitat no és assumible per tu, posa’t en
contacte amb nosaltres.

Formadores
Blanca Fariña Pages
Llicenciada en Sociologia (UdC) i Postgrau en “Participació i Desenvolupament Sostenible”
de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB, any 2000).
Tinc àmplia experiència treballant en l’àmbit social i comunitari, i amb processos d’inicativa
tant de l’Administració Pública com del tercer sector. En aquests últims anys, juntament amb
la Núria, he estat tècnica comunitària al barri de Roquetes, Barcelona.
Sóc formadora, facilitadora grupal i individual i estic cursant la fase avançada de la Diplomatura en Treball de Processos, camí que en aquests últims anys m’ha ajudat molt a complementar tot aquest recorregut. En aquest sentit, em motiva especialment poder compartir
aquesta mirada amb totes aquelles persones que puguin estar interessades en els processos comunitaris.

Núria Danés Darnell
Llicenciada en Sociologia i Postgrau en Politíques Socials i Comunitàries (UAB, any 2007).
Actualment estic cursant la fase avançada de la Diplomatura en Treball de Processos.
Sóc formadora, facilitadora de grups i organitzacions i terapeuta. Tinc experiència en l’àmbit
de la participació local i el desenvolupament comunitari. He tingut el privilegi de treballar
com a tècnica comunitària al barri de Roquetes (Nou Barris), conjuntament amb la Blanca.
La formació en Treball de Processos m’ha ofert la possibilitat d’incorporar una mirada més
àmplia entorn les dinàmiques socials i comunitàries. M’interessa especialment com aborda
la realitat social tenint en compte a les persones en tant que individus, relacions i grups. I
com sense descuidar els tres nivells podem facilitar una acció social transformadora.

