Sessió 2 : El vincle com a eina de Treball
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
15 de maig de 2017

1.

Introducció:

Reflexions sobre la pràctica. No tractarem tant de les eines concretes de treball sinó de
la reflexió que ens genera l’experiència realitzada. Se’m demana un primer pas en
aquest procés discursiu, però s’entén que el farem entre tots i totes.
2.

Des de quina pràctica reflexiono: Vincle
Promoció i desenvolupament de comunitats de veïns
Formació a mida i adaptada als contextos
Semitutela de comunitats en fallida
Acompanyament de la organització
Processos de facilitació de la convivència
Intervenció en deutes comunitaris
Intervenció en sobreocupació i en mediació
Elaboració de materials de guiatge en Lectura Fàcil
Acompanyament social a la rehabilitació de l’edifici
Processos d’intervenció comunitària entorn
als usos dels espais públics
Experiència a Solsona, Manlleu, Salt, Badalona (Barris de Sant Roc, Artigues, Congrés, El Remei,
La Pau), Gavà (Farreres i Masia Espinós), l’Hospitalet (Can Serra i El Gornal), Lleida (Centre
Històric i la Noguerola), Barcelona (Bon Pastor, Zona Franca, Ciutat Vella, Trinitat Nova), Berga,
Terrassa (Can Vilardell), Montcada i Reixach, Ripollet (Can Mas), Tarragona (Sant Salvador),
Montornès del Vallès, Montcada
Amb Ajuntaments, Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Incasol, Bagursa, Consorci Badalona
Sud, Patronat Municipal habitatge, Ajuntaments, DIBA
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Els exemples sortiran d’aquí:
3.

Situacions de partida. Què origina la intervenció amb les comunitats?
- Transformació identitats col·lectives, o absència d’aquesta. Canvis de
població i conseqüentment canvis en la interacció:
Relleus generacionals
Relleus culturals. Multiculturalitat. Diversitats d’usos dels espais
Noves situacions efecte de l’emergència habitacional
Mobilitat.
- Deteriorament del Parc d’habitatge per causes diverses (Cultura de la
propietat no responsable, mala qualitat constructiva anys 60 i 70,
desafecció, incivisme, etc.), compactació i concentració habitatge.
- Oportunitats diverses: Plans de Millora, Plans de barri, Plans
desenvolupament comunitari, Plans de Remodelació, Plans de
reallotjament, etc. Diferents formes: Rehabilitació, Ascensors, Posta zero,
Campanyes convivència, Reallotjaments
- Característiques població: concentració de pobresa, nivells formatius
majoritàriament baixos, processos de dependència i alienació, delegació de
responsabilitats a l’adminisitració, a la política, pocs recursos personals,
fenòmens d’aïllament,etc.
- Complicacions actuals en la gestió de l’habitatge públic: les ocupacions
irregulars, les adjudicacions a través de Mesa d’Emergències, Propietats
d’immobiliàries i bancs, etc.

4.

Consistència de la intervenció en aquest àmbit. El Vincle com a
imprescindible per treballar-hi i per conviure, tot i que cal admetre diferents
intensitats. Des de l’òptica de la intervenció no és una finalitat en si mateix,
sinó un objectiu per operar. Elements per al debat:
- El “vincle” la necessitat de relació.
El vincle (del llatí vĭncŭlum 'lligam' i, aquest, de vĭncīre 'lligar') és la relació
afectiva o lligam que s'estableix entre dues o més persones.
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Els éssers humans estem programats per sobreviure en unes determinades
condicions des del moment del naixement, però alhora necessitem que ens
cobreixin unes necessitats bàsiques (alimentació, protecció, afectivitat,
etc.).
D’aquestes necessitats bàsiques, n’hi ha una que és essencial per al
desenvolupament humà: establir vincles afectius. Això vol dir crear
relacions especials amb algunes persones del nostre entorn més proper,
com poden ser alguns dels nostres familiars. Aquest ambient ens
proporciona diferents vincles i ens ajuda en el nostre desenvolupament de
manera harmònica.
Ens cal distingir Vincle entre veïns/es i vincle entre tècnics i veïns; Entre
veïns/es es necessari per conviure; entre tècnics i veïns/es té un caràcter
més aviat operatiu, cal controlar no generar dependència.
- Que entenem per comunitat? Com es genera?
Molts autors consideren el barri com a zona que permet l’establiment de
xarxes socials entre els seus habitants, una part de la ciutat que els
habitants senten que els pertany. La quantitat i la qualitat de vincles
comunicatius i relacionals que s’esdevenen en un barri determinat juguen
un paper decisiu en la cohesió social d’una comunitat.
La proximitat que es dóna entre els veïns dins d’una mateixa escala,
afavoreix la quantitat de relacions personals entre ells; tanmateix la qualitat
d’aquestes relacions personals, serà en definitiva el que condicionarà la
valoració que prendrà la convivència entre el veïnat, el sentiment de
comunitat que tindran i el nivell d’identificació amb el barri.
Com a tècnics tenim un gran marge de possibilitats creatives per a proposar
o generar trames relacionals de caràcter quantitatiu i sobretot qualitatiu,
de manera que el vincle vagi sorgint amb naturalitat i per tant un sentit
comunitari més fort.
- Què podem esperar i que es dona en realitat. La cohesió i el sentit de
pertinença, es aplicable a les comunitats de veïns? Plantejaments de
mínims i de màxims a debatre, etc.
Què esperem?
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• Grup d’amics?
• Que les persones s’ajudin?
• Que facin coses juntes?
• Que es permeti l’anonimat?
• Pressió de grup sobre les conductes minoritàries?

Aquesta es una qüestió que genera força debat. A vegades sembla que
cerquem que a les comunitats, les relacions veïnals siguin d’amistat. I això
no es factible. Es un conjunt aleatori de persones que nomes tenen en
comú el compartir un espai físic. El que seria esperable son relacions de
col·laboració en situacions difícils, de respecte, de valors relacionats amb la
convivència humana.
A la pràctica detectem relacions de suport i ajuda, o simplement de
confiança en cas d’una necessitat repentina. Si fem sociogrames podem
detectar diferents formes d’agrupament espontani: els del replà, els joves
de l’edifici, els “iguals” en formes de vida, els “antics”, etc. Convé estar
atens a aquestes trames que ens informen sobre el que es va estructurant i
pot donar pistes d’anàlisi i oportunitats de treball.
També existeixen relacions de confiança per a la organització de l’escala.
Podem detectar lideratges diferents, que molt possiblement no coincideixin
amb les anteriors. Els veïns i les veïnes acostumen a diferenciar molt bé.
- Abordem altres formes de Vincle, que és el vincle amb l’espai.
El terme “apropiació de l’espai” apareix en la psicologia social i ambiental
europea; des de diferents vessants de les ciències socials es matisen la
globalitat i complexitat del concepte d’apropiació. Des de la sociologia es
conceptualitza com a pràctica social en la que deixem la nostra petjada en
algú o en alguna cosa. Només ens apropiem d’allò amb el que ens
identifiquem. I des de la psicologia es percep com a procés d’ajustament
amb components cognitius, afectius, simbòlics i estètics que depenen de la
relació amb altres individus o grups.
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Com a animals que també som necessitem marcar i definir el nostre
territori. Necessitem referències estables per orientar-nos i per a preservar
la nostra identitat davant nosaltres mateixos i els altres. L’espai no té un
sentit merament funcional, és el resum de la vida i les experiències
públiques i privades, és una apropiació continua i dinàmica de l’espai la que
ens dona projecció en el temps i garanteix l’estabilitat de la pròpia identitat.
Es donen dos tipus de processos d’apropiació: per identificació amb un alt
grau de component simbòlic i per Acció-Transformació, entès com a
conducta territorial especialment propositiva.
En contrapartida entenem per “desapropiació” quan els individus i grups
senten que els espais no els hi pertanyen, els hi són aliens. Molt propi dels
medis urbans en el que es concentra el poder de l’espai en uns pocs, on hi
ha molta rapidesa en els canvis d’espais, circulen informacions que no es
poden dominar... Genera actituds agressives i vandàliques d’espais que
escapen a la gestió directe del subjecte
Els ésser humans tendim a considerar “aliè” allò que no podem gestionar
directament i el mon modern urbà provoca una progressiva impossibilitat
d’apropiació de l’espai per acció transformació.
És des de la vesant de l’Acció-Transformació on podem incidir en
l’apropiació (i vincle?) amb l’espai comú.
- Els elements que configuren la “satisfacció residencial” i per tant
l’arrelament: l’habitatge, el veïnat, el barri.
La satisfacció residencial és un indicador social subjectiu de la qualitat de
vida
Les variables que condicionen la satisfacció de l’ individu respecto al seu
entorn immediat son múltiples, dinàmiques i responen a construccions
intragrupals. Es a dir, les aspiracions que ha de veure complides un
individuo para aconseguir la seva satisfacció estan determinades pel grup
social al que pertany i poden canviar en el procés de vida. És molt comú que
a mesura que augmenta el nivell de renda augmentin simultàniament les
seves expectatives.
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Els estudis realitzats han posat de manifest que la satisfacció residencial
està basada en la combinació de les expectatives amb els factors
d’habitatge, veïnat i barri. I s’ha evidenciat que la satisfacció residencial, a
banda de les expectatives de classe o renda està més vinculada al barri i el
veïnat que al mateix habitatge.
Es molt important el “judici” que farà el grup sobre la casa de l’individu. El
fet d’estar content de mostrar el propi habitatge és un reflex de la pròpia
satisfacció, un sentiment que depèn d’imatges externes com la publicitat i
de l’imaginari col·lectiu intragrupal.
Des d’aquesta realitat, les condicions de l’escala juga un paper significatiu
en l’arrelament del veïnat. Hi ha nombroses experiències en les que amb
l’aliança entre diferents escales és posa fàcilment el focus d’atenció a
l’entorn, generant processos de transformació dins-fora escala molt
interessants.
- Des d’una òptica sistèmica, observem la interrelació en la presa de posició
veïnal: espai domèstic- espai peridomèstic/ escala – barri – ciutat.
Són factors que es retroalimenten mútuament, tot i que no de manera
mecànica. Un esforç de renovació del barri, per exemple, pot animar, amb
col·laboració externa, a un nou impuls per organitzar-se millor a l’escala, i a
l’inrevés. També un clima de respecte a l’interior de l’organització familiar
pot projectar-se a l’escala de veïns i als espais de convivència. Tot està
interrelacionat i té sentit treballar en els diferents espais. Tanmateix millor
coordinadament en plans transversals.
5.

La llei de la propietat horitzontal com a eina.
La llei de la propietat horitzontal situa i emmarca la organització de les
comunitats de propietaris; constitueix, per tant, una eina que clarifica les
responsabilitats, els drets i els deures del veïnat de les escales. Des d’aquest
punt de vista permet canalitzar i prevenir les incidències en la interacció entre
veïns i veïnes diversos en procedència, percepció social, gènere i edat. Però
tanmateix, no resol del tot els esdeveniments d’una escala de veïns, ja que els
veïns llogaters no hi estan contemplats, quan, en contrapartida, formen part
de les relacions de convivència que s’estableixen.
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Existeix habitualment una “tensió” entre els propietaris residents, els llogaters,
i els propietaris no residents, habitualment aliens i distanciats del que s’esdevé
a l’edifici.
La pràctica aconsella que des del punt de vista de la convivència es consideri la
variable “resident” per sobre del factor règim de tinença.
6.

Reflexions entorn a les finalitats, que orienten les metodologies i les
prioritats
a. “Ciutadania”
Parc d’habitatge preservat. Arrelament de la població. Preservació del
que és comú.: l’escala, l’entorn, el barri, la ciutat, el país, el planeta.
b. Convivència adequada, cohesió tot i la diversitat (A desenvolupar en
altre sessió) Relacions solidàries i límits acceptables. Un lloc entre
l’anonimat, el control social i la pressió de grup.
c. Població enfortida (apoderada)
o

Mecanismes en l’apropiació de l’espai. Processos simbòlics i
processos participatius.

o

Processos de capacitació.

o

etc.

d. Pràctica de democràcia participativa. Escola de participació i
autoorganització. En una escala es poden reproduir posicionaments
socials molt diversos. Aprenentatge de gestió.
e. Sinergies amb el barri. Desenvolupament comunitari.

Francina Planas
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