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Introducció

El mòdul Metodologia de la intervenció social és un mòdul transversal que se
centra en l’anàlisi, el reconeixement i l’ús dels elements propis de la planificació i
avaluació de la intervenció social. Tota intervenció social es du a terme utilitzant
una metodologia determinada per tal de poder donar resposta a les necessitats
demandades. Per això el mòdul intenta donar eines per tal que l’alumne adquireixi
competències per organitzar, dinamitzar i avaluar projectes de diversos àmbits de
la integració social.

A la unitat “Diagnòstic i anàlisi de la realitat” s’exposen els instruments bàsics
de la investigació social necessaris per dur a terme la intervenció, així com també
la necessitat de tenir en compte la perspectiva de gènere en qualsevol anàlisi prèvia
a una intervenció a fi de promoure la igualtat entre homes i dones.

A la unitat “El projecte d’intervenció social” es tracten els procediments
d’anàlisi de la realitat i la planificació del projecte d’intervenció social i de les
activitats.

La unitat “L’avaluació dels projectes d’intervenció social” se centra en l’ava-
luació del projecte d’intervenció social i en la presentació de resultats a través
de l’informe. També planteja el concepte i els models de millora contínua en
l’àmbit de la intervenció social. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny
de projectes d’intervenció social.

A la unitat de “Promoció i difusió del projecte d’intervenció social” es recullen
els aspectes fonamentals necessaris per donar a conèixer un projecte i promoure
la participació, així com la perspectiva de gènere en la promoció i difusió de
projectes d’intervenció social.

Per assolir els continguts del mòdul és important que l’alumne estudiï els con-
tinguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans
de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat. Als materials
s’hi recullen resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia complementària que
poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes unitats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l’anàlisi de la realitat
interpretant les seves característiques i l’àmbit d’aplicació.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat relacionant les
estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

Disseny de projectes d’intervenció social

1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d’intervenció social,
relacionant els seus elements amb els diferents models de planificació.

2. Determina els elements que constitueixen un projecte d’intervenció social,
relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d’intervenció.

3. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció
social relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal
vigent.

4. Defineix procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social analit-
zant els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

Difusió dels projectes socials

1. Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d’intervenció
social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es perse-
gueixen.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes
d’intervenció social.
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Continguts

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

Unitat 1

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

1. La investigació social

2. La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat

Disseny de projectes d’intervenció social

Unitat 2

El projecte en intervenció social

1. La planificació de projectes d’intervenció social

2. El projecte d’intervenció social

Unitat 3

L’avaluació dels projectes d’intervenció social

1. L’avaluació de projectes d’intervenció social

2. La perpectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social

Difusió dels projectes socials

Unitat 4

Promoció i difusió del projecte d’intervenció social

1. Estratègies de promoció i difusió dels projectes d’intervenció social

2. La perpectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció
social
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Introducció

Tota intervenció social demana un pas previ: el diagnòstic i l’anàlisi de la realitat
on es vol intervenir. Definir com es farà aquest procés no és una acció que convé
deixar a l’atzar, sinó que requereix un seguit de presa de decisions.

La consideració de la investigació social com a ciència facilita el primer marc de
referència. Permet assegurar-ne la fiabilitat i validesa i indica les fases per les quals
ha de passar tot mètode científic. Tot i així, es poden diferenciar un gran ventall de
modalitats d’investigació si es té en compte què es vol investigar i com es vol fer. A
part de les fases, s’han de valorar les fonts d’informació, primàries o secundàries,
i escollir entre les diferents tècniques per a la recollida de la informació. Les
possibilitats i limitacions de cadascuna permeten ajustar l’elecció d’una o altra en
funció de l’objecte d’estudi.

L’apartat de “La investigació social” ofereix una aproximació a les tècniques
més utilitzades en l’anàlisi de la realitat social. Entre aquestes tècniques hi ha
la recopilació documental, l’observació, l’entrevista i l’enquesta. A partir de la
definició de cada tècnica es descriuen els possibles tipus d’instruments i registres
tenint en compte el tipus d’informació que es vol recollir i com es vol fer. A més,
es descriuen les fases de disseny i elaboració dels requisits d’aplicació.

A “La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat” s’inclou un apartat
sobre perspectiva de gènere, ja que a partir de la situació actual de desigualtat
que presenta la dona en diferents àmbits es valora la necessitat d’incloure aquesta
mirada. A través dels conceptes clau, del marc legal i de les tasques que duen
a terme els diferents organismes que treballen per a la promoció de la igualtat
entre dones i homes, es ressalta la importància d’incorporar la perspectiva de
gènere en l’anàlisi de la realitat i, en conseqüència, en els instruments de recollida
d’informació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l’anàlisi de la realitat social
interpretant les seves característiques i l’àmbit d’aplicació.

• Identifica els principals mètodes, tècniques i instruments d’obtenció d’infor-
mació.

• Concreta els requisits d’aplicació dels diferents instruments i recursos.

• Identifica les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques
i instruments.

• Elabora instruments coherents amb la seva finalitat.

• Utilitza les tecnologies de la comunicació en l’elaboració d’instruments per
a l’obtenció d’informació. Selecciona les tècniques d’anàlisi adequades i la
corresponent interpretació de les dades.

• Justifica el paper de l’anàlisi de la realitat en l’èxit de la intervenció.

• Valora els aspectes ètics de la recollida i tractament de la informació.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat relacionant les
estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

• Argumenta la importància de l’anàlisi de la realitat des de la perspectiva de
gènere.

• Interpreta el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats.

• Interpreta la informació i recursos de les institucions i organismes d’igualtat
que existeixen en l’entorn de la intervenció.

• Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de
la realitat.

• Analitza els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista.

• S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en el disseny dels instruments
utilitzats en l’anàlisi de la realitat.
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1. La investigació social

Per planificar, dur a terme i avaluar qualsevol projecte d’intervenció, sigui del tipus
que sigui, cal conèixer en profunditat la realitat sobre la qual es vol intervenir.
Només es pot accedir a aquest coneixement amb un apropament a l’objecte
d’estudi i una recollida exhaustiva de tota la informació indispensable per entendre
la realitat.

En el cas d’intervencions dins de l’àmbit social l’objecte d’estudi és la realitat
social, composta pels destinataris, el context social i les relacions entre ells. Fer
l’anàlisi d’una realitat social no és un procés simple ja que és un concepte complex
en el qual participen un gran nombre de variables, moltes d’elles de caràcter
qualitatiu, i que requereix, sens dubte, un procediment de recerca intencionada.

L’ésser humà és capaç d’analitzar la realitat i treure’n conclusions utilitzant estra-
tègies lògiques basades en la seva experiència i el sentit comú, però aquest mètode
d’anàlisi s’aplica des d’una perspectiva subjectiva i poc estructurada. L’anàlisi de
la realitat requereix un procediment més objectiu anomenat investigació social.
Gràcies a aquesta recerca es pot arribar a conèixer qualsevol informació necessària
per desenvolupar una actuació, com poden ser les relacions socials de la gent gran
en una residència, els comportaments dels joves davant les drogues o les opinions
sobre la programació d’activitats interculturals d’un centre cívic.

La investigació social, en el seu procediment de recerca intencionada, segueix el
mètode científic. Les investigacions que es duen a terme dins de les ciències i
que, per tant, tenen reconeixement científic segueixen les següents fases:

1. Fase d’identificació i observació. S’identifiquen les problemàtiques i
mitjançant l’observació se selecciona l’enfocament de la investigació.

2. Fase de formulació d’hipòtesis. És el moment de generar hipòtesis, enteses
com les respostes potencials o possibles a la qüestió plantejada.

3. Fase d’experimentació. Les hipòtesis formulades en la fase anterior es
comproven i es verifiquen, o al contrari.

4. Fase d’anàlisi de dades i conclusions. Es recullen totes les dades,
s’analitzen i s’extreuen conclusions a partir dels resultats obtinguts.

La investigació social, a més de tenir en compte les fases del mètode científic, fa ús
de tècniques científiques que permeten complir criteris de fiabilitat i validesa i do-
nen el reconeixement d’investigació científica. Així es pot definir la investigació
científica social com el procés d’aplicació del mètode i de tècniques científiques a
situacions i problemes concrets en l’àrea de la realitat social per buscar respostes
i obtenir nous coneixements (Sierra Bravo, 1987).

La ciència encarregada de
la investigació social i, per
tant, de l’estudi de la realitat
social és la sociologia.
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• La investigació és un procés format per un conjunt de fases d’actuació
successives, orientades a descobrir part de la realitat de l’entorn social.

• La investigació té com a finalitat trobar respostes a problemes desconeguts.

• Aquest tipus d’investigació exigeix l’aplicació del mètode i tècniques cien-
tífiques al camp social.

• La investigació ha de referir-se a problemes concrets i reals de la realitat
social.

Fiabilitat i validesa en la investigació social

Gràcies a la recopilació documental, els registres d’observació, les entrevistes i el mètode
d’enquesta obtenim i registrem la informació. Per assegurar-nos que la informació compleix
criteris de qualitat i objectivitat cal que tant les tècniques com els instruments que s’utilitzen
en la recollida i registre de dades compleixin requisits de fiabilitat i de validesa per poder
considerar-se científics. Aquests mateixos criteris també són aplicables a la informació
obtinguda.

• Lafiabilitat fa referència a la mesura de la confiança que un instrument o eina proporciona
informació comparable quan es repeteix l’aplicació, és a dir, que el funcionament de la tècnica
és correcte perquè s’obté la mateixa informació tantes vegades com es passa la prova. Per
comprovar que un instrument té una alta fiabilitat es pot repetir i comparar que la informació
obtinguda, en ambdós casos, sigui equivalent. Aquesta repetició es pot fer una vegada que
ha passat un temps prudencialment llarg, mitjançant formes paral·leles del mateix instrument
o bé dividir la prova en dues meitats i passar l’instrument en dos moments diferents.

• La validesa, en canvi, va encaminada a valorar el grau en què l’instrument és útil per mesurar
allò per a què ha sigut dissenyat. Per tant, l’eina és vàlida si la informació obtinguda és capaç
de determinar que la variable independent és l’única responsable dels canvis en la variable
dependent i només es pot interpretar en un sol sentit (validesa interna). A més, els resultats
són generalitzables en condicions normals (validesa externa).

1.1 Mètodes de la investigació social

La realitat social és molt diversa. Això permet que es puguin definir diferents
modalitats d’investigació científica segons els criteris utilitzats a l’hora d’apropar-
s’hi (resumides a la taula 1.1):

Segons la finalitat, la investigació social pot ser bàsica o aplicada:

• Investigació bàsica: cerca el coneixement, la comprensió i l’explicació dels
fenòmens socials i l’objectiu principal és formular, ampliar o avaluar teories.
Per exemple, estudis relacionats amb el lideratge o la presa de decisions.

• Investigació aplicada: busca millorar la societat i resoldre problemes. Se
centra en la prevenció, predicció i actuació d’accions i intervencions socials.
Per exemple, un estudi dels efectes de l’atur al barri del Clot de Barcelona.

Segons la temporalitat, la investigació social pot ser sincrònica o diacrònica:
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• Investigació sincrònica o seccional: es produeix en un moment específic i
concret. Per exemple, un estudi sobre el sexisme en els catàlegs de joguines
per Nadal.

• Investigació diacrònica o longitudinal: recull una consecució de diferents
moments temporals. És el cas d’una recerca sobre l’evolució dels fluxos
migratoris en els últims cinc anys.

Segons la profunditat, ja que el nivell de profunditat de les investigacions també
determina diferents modalitats.

• Investigació exploratòria: estudis de caràcter provisional que no ofereixen
resultats definitius i ajuden a observar i reconèixer l’entorn. Serveixen per
fer un primer apropament al tema o al problema que s’investiga.

• Investigació descriptiva: estudis en profunditat en la mesura precisa d’una
o més variables dependents, en una població definida o en una mostra d’una
població. Per exemple, el cens de joves que abandonen els estudis a la
comarca del Baix Llobregat.

• Investigació explicativa: no només es mesuren variables, sinó també les
relacions d’influència, les variables que interaccionen entre si i amb quin
grau d’intensitat ho fan. Per exemple, un estudi de recerca sobre la relació
entre l’abandonament dels estudis i el nivell d’estudis dels progenitors.

Segons l’amplitud, hi ha diferents investigacions segons la magnitud i grandària
del grup de subjectes.

• Investigació microsociològica: fa referència a grups petits i mitjans, com
pot ser un estudi de barris.

• Investigació macrosociològica: fa referència a macrogrups o grups molt
nombrosos, com seria un estudi sobre la joventut a Catalunya.

Segons la naturalesa i el lloc on es duen a terme:

• Investigació empírica: estudis sobre fets del dia a dia i que no cal manipular.

• Investigació experimental: es provoquen certes situacions o, fins i tot, es
creen ambients artificials on es força l’aparició de fenòmens.

• Investigació de camp: es fan al mateix terreny on es desenvolupen o
estudien fenòmens en el seu ambient natural.

• Investigació de laboratori: es produeixen en ambients artificials o creats
específicament per a la recerca.
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Taula 1.1. Resum de tipus d’investigació

Criteri Tipus d’investigació

Finalitat Bàsica Aplicada

Temporalitat Sincrònica o seccional Diacrònica o longitudinal

Profunditat Explorativa Descriptiva Explicativa

Amplitud Microsociològica Macrosociològica

Naturalesa Empírica Experimental

Localització Investigacions de camp Investigacions de
laboratori

1.2 Fonts i tècniques de recollida de la informació

Per a una investigació científica és important seguir el mètode científic. Aquest
procés requereix tant la selecció de les fonts d’informació com l’aplicació de les
tècniques d’investigació adequades a la modalitat i l’objecte d’estudi.

Es pot considerar com a font d’informació qualsevol material o producte, original
o elaborat, que tingui potencialitat per a aportar notícies o informacions o que es
pugui usar com a testimoni per a accedir al coneixement.

Quan en una investigació es parla de fonts d’informació són aquells recursos que
aporten tota la informació, general o especialitzada, necessària per poder dur a
terme la recerca, independentment del suport.

1.2.1 Tipus de fonts d’informació

Les fonts es poden classificar en fonts primàries i fonts secundàries:

• Les fonts primàries són aquelles en les quals la informació es recull de
primera mà, és a dir, és el mateix equip investigador qui s’encarrega
de recopilar i analitzar les dades necessàries per a la recerca que s’està
plantejant en aquell moment.

• Les fonts secundàries són aquelles que presenten dades i fets recollits
amb anterioritat i que han sigut dissenyades i realitzades per a altres
investigacions. Cal tenir en compte que dins de les fonts secundàries es
diferencia entre:

– Fonts internes. Són les provinents de la mateixa entitat, organització o
empresa i que s’han realitzat amb anterioritat. Cal dotar-les d’un gran
valor informatiu perquè el grup objecte o la zona on es vol fer la recerca
segurament és el mateix o és molt proper al que es vol estudiar. Altres
punts a favor d’aquestes fonts són l’accessibilitat i el baix cost que
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tenen atès que són documents que es troben a disposició dels equips
de treball dels centres.

– Fonts externes. Són aquelles que han estat creades per altres institu-
cions o organitzacions. Les que tenen més prestigi solen ser les ela-
borades per organismes públics, com ara estadístiques o publicacions.
Gràcies a Internet podem tenir accés a moltes d’elles.

Quan s’inicia una investigació la primera aproximació a l’objecte d’estudi, sobretot
en les primeres fases del procés, es fa a través de les fonts secundàries. Posterior-
ment, es passa a crear i dissenyar fonts de recollida de dades primàries.

Les tècniques de recollida que s’apliquen en unes i altres són diferents. Per a les
fonts primàries s’utilitzen principalment l’observació, l’entrevista i l’enquesta, i
per a les fonts secundàries, la recopilació documental (taula 1.2).

Taula 1.2. Resum fonts primàries i fonts secundàries

Fonts primàries Fonts secundàries

Autoria Equip investigador Altres equips d’investigació

Tècniques de recollida Observació, entrevista i enquesta Recopilació documental

Fases del procés Aprofundiment de l’objecte d’estudi Primera aproximació a l’objecte d’estudi

1.2.2 Tècniques d’investigació social

La investigació social pretén fer un estudi de la realitat en profunditat i, amb aquest
objectiu, el tipus d’informació d’interès que es pot recollir pot ser molt ampli.

• Fets o comportaments. Aquesta informació és objectiva i fàcilment
contrastable i verificable. Dins d’aquest grup d’informació podem trobar
tant aspectes demogràfics com conductes.

• Coneixements. Una investigació pot anar encaminada a valorar el coneixe-
ment que té una part de la societat sobre un aspecte en concret com pot ser
un servei.

• Opinions o judicis. Es poden elaborar estudis per conèixer les opinions
o les valoracions que els ciutadans d’una comunitat fan d’una determinada
situació.

• Actituds, motius o explicacions de conductes concretes. La informació
que es busca amb els estudis d’actituds és entendre la motivació que impulsa
i orienta l’acció.

• Possibles conductes futures. Mitjançant certs estudis es poden esbrinar
quines són les preferències de la ciutadania i es pot preguntar sobre conduc-
tes futures com l’assistència a nous serveis.

Alguns aspectes
demogràfics són l’edat, el
sexe, l’estat civil o la
població de residència.



Metodologia de la intervenció social 14 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

A més, tota aquesta informació pot tenir moltes variables. Les variables són
totes aquelles característiques que es poden desprendre d’un objecte d’estudi i
que poden ser susceptibles de ser modificades. Poden ser de caràcter quantitatiu
o qualitatiu. El caràcter quantitatiu o qualitatiu de les variables es veu reflectit
en les tècniques de recollida, en la mesura que es diferencia entre tècniques
quantitatives o qualitatives.

Les tècniques quantitatives transformen les dades de les variables en una
codificació i classificació numèrica. Es considera que aquestes tècniques recullen
la informació d’una manera més objectiva, ja que s’aproximen a la realitat des
d’un punt de vista estadístic o matemàtic. Són, per exemple, els qüestionaris o les
escales d’actituds.

Les tècniques qualitatives, en canvi, són tècniques que ens ajuden a recopilar
aquelles variables que difícilment es poden quantificar o reduir a números, regis-
tren les dades tal com són i tenen com a objectiu recollir aspectes més subjectius
que poden ajudar a entendre una realitat social. Les entrevistes obertes o les
històries de vida pertanyen a aquest grup.

L’ús combinat de tècniques qualitatives i quantitatives en la recerca social permet
un apropament més real i profund a la realitat. Es tracta de saber escollir en cada
moment la tècnica més adient en funció de la informació que es vol recollir, el
moment i el tractament posterior.

Abans d’escollir les tècniques de recollida de dades cal prendre unes
decisions prèvies:

• La millor tècnica de recollida o sistema de registre no és la més
complexa, sinó la més adequada al tipus d’informació o variable i a
l’objectiu de la recerca.

• La tècnica escollida ha de facilitar la contrastació de les dades.

• Cal utilitzar diferents tècniques per tal d’equilibrar i complementar
tant aspectes qualitatius com quantitatius.

• En els enfocaments d’investigacions qualitatius interessen les
tècniques que permeten el contacte directe amb els destinataris.

• És convenient valorar la utilitat i el cost de les tècniques, per buscar
compatibilitzar eficàcia i eficiència.

1.3 Recopilació documental

L’actualitat ens deixa immersos en dades i informació, però aquest afany d’obtenir,
recopilar i publicar dades, tant privades com públiques, no ha nascut amb la
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societat digital. Només cal apropar-se a una biblioteca per veure la quantitat
d’informació de qualsevol temàtica i disciplina a l’abast.

La recopilació documental consisteix en l’obtenció d’informació i dades
necessàries per a una determinada investigació o intervenció a partir de
documentació ja existent.

És recomanable, en qualsevol recerca, l’ús de la recopilació documental, perquè
permet fer un primer apropament a la realitat a través de documents anteriors i pot
proporcionar informació molt útil. En el cas d’una intervenció amb un col·lectiu
en concret és bo cercar, per exemple, informacions estadístiques i teòriques
relacionades amb el propi col·lectiu o el tipus d’intervenció, o informacions més
pràctiques com quin tipus d’intervencions s’han fet amb anterioritat amb aquest
mateix col·lectiu, i si han tingut èxit o no o si s’estan duent a terme o han funcionat
intervencions semblants en altres poblacions. Aquestes dades apropen el col·lectiu
i proporcionen una primera radiografia de la realitat.

1.3.1 Tipus de documents

La documentació pot presentar-se en molts formats. La classificació més simple
consisteix a distingir entre documents escrits (llibres, diaris, arxius, etc.), do-
cuments de xifres (estadístiques i cens) i documents fora de les dues primeres
categories anteriors (imatges, filmacions, fotografies, discs, objectes). També hi
ha altres categories.

• Documents escrits: són els més nombrosos i variats. A grans trets es poden
diferenciar entre:

• Arxius públics i oficials. Conjunt de documents originals emesos per les
administracions i serveis públics.

• Premsa. Notícies i articles publicats en diaris o revistes, sobretot la premsa
especialitzada en el sector.

• Arxius privats. Informes, memòries, anuaris i llibres escrits amb anterio-
ritat per una entitat o empresa així com els diaris o les cartes personals.

• Documents estadístics o numèrics: són recursos que presenten bàsicament
dades numèriques o gràfiques. Les dades censals o estadístiques s’inclouen
en aquest grup.

• Documents visuals: són el producte final d’una conducta. Aquests poden
ser tant fotografies com documentació iconogràficacom, per exemple, pin-
tures i dibuixos.

• Documents sonors: recullen gravacions com ara CD de música o enregis-
trament d’entrevistes.



Metodologia de la intervenció social 16 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

La digitalització dels
diferents formats ha
canviat radicalment

l’accés a aquestes fonts.
Vegeu “Ús de les
tecnologies en la

investigació social”.

• Documents audiovisuals: són documents constituïts per imatges i so. Per
exemple, filmacions, pel·lícules o curtmetratges.

Documents objecte

Segons Maurice Duverger, la manera d’ordenar i transformar l’espai a l’hora de dissenyar
jardins o ciutats aporta informació sobre la societat, així com tot tipus de realitzacions
tècniques i artístiques construïdes o utilitzades per la mà de l’home.

1.3.2 Fases de recopilació documental

A primera vista, la recopilació documental no sembla gaire complicada però la
dificultat rau en fer una recopilació acurada. Aquesta cura va dirigida a la cerca
i l’anàlisi d’informació fiable i vàlida que ens aporti dades reals. Cal diferenciar
entre tota la informació a la qual es té accés i la selecció de la que permeti avançar
en la recerca. El poc domini d’aquesta tècnica pot endarrerir considerablement el
ritme de l’estudi.

Localització i accés a les dades

El primer pas per dur a terme una recopilació documental és cercar unes bones
fonts d’informació. Aquesta tècnica de recollida d’informació va bé amb les fonts
secundàries, perquè són les que presenten dades ja existents. Cal valorar tant les
fonts secundàries internes com les externes, sobretot pel que fa a l’accés i a la
qualitat de la informació proporcionada.

L’accés a les fonts secundàries internes és relativament fàcil i de cost zero, perquè
la documentació és propietat de l’entitat o l’organització que desenvolupa la
recerca. El format d’aquesta documentació és principalment un document escrit,
com pot ser la memòria de projectes d’altres anys, informes, articles o reculls
d’assistència. També hi ha altres tipus de documents de gran valor com són
fotografies i vídeos. Les fonts secundàries internes proporcionen informació
força fiable sobre el col·lectiu, en el cas que sigui el mateix, i sobre el possible
enfocament de la intervenció, ja que es poden analitzar tant encerts com errors
anteriors.

L’accés a les fonts secundàries externes és menys directe i té un cost més elevat
per raons d’autoria i propietat dels documents. S’hi pot accedir mitjançant la
compra d’exemplars o a través dels serveis de préstec de les biblioteques o fons
documentals. L’ús d’internet ha facilitat l’accés a aquestes fonts perquè, d’una
banda, molta de la informació a les xarxes són translacions dels documents en
paper a un format electrònic i, de l’altra, s’han creat noves fonts i eines com bases
de dades en línia.
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Anàlisi de la documentació

L’examen amb profunditat i la posterior reflexió sobre la documentació recopilada
ajuda a apropar-se a aspectes relacionats amb el problema que s’analitza i a les
característiques del col·lectiu sobre el qual s’ha d’intervenir. Aquesta anàlisi
s’inicia amb la lectura, el visionament i/o l’escolta de la documentació recopilada
i la posterior selecció dels continguts i les dades significatius per a la recerca.
També s’han de descartar aquells materials que presentin biaix informatiu o
informació poc adequada.

Totes les dades i documents recollits han de ser sotmesos a una anàlisi crítica
perquè es qüestioni, entre d’altres aspectes, l’autenticitat del document, els
procediments que s’han utilitzat per obtenir la informació, la imparcialitat de
l’equip investigador o la representativitat de la mostra. La informació significativa
ha de ser resumida i recollida mitjançant fitxes o formularis.

1.4 Observació

L’observació és un acte que per naturalesa ja fa l’ésser humà, i això pot ser una de
les causes per les quals és de les tècniques més utilitzades i un instrument bàsic en
la investigació social. Si es vol fer servir com a eina de recollida d’informació que,
a més, permeti emetre judicis, cal dotar-la de valor científic, és a dir, de fiabilitat,
validesa i exactitud. Per arribar a aquests criteris cal sistematitzar-la i definir què,
com, quan i on s’observa.

“Observar suposa una conducta deliberada de l’observador (davant de l’observació
quotidiana i casual), els objectius del qual van en la línia de recollir dades a partir de les
quals es poden formular o verificar hipòtesis.”

R. Fernández-Ballesteros (1992). Introducción a la evaluación psicológica I (pàg. 137).

L’observació sistemàtica és el procediment encaminat a recollir de manera inten-
cionada i deliberada una conducta mitjançant el seu registre, codificació i anàlisi.

1.4.1 Unitats d’observació

El primer pas per sistematitzar una observació és decidir l’objecte d’estudi, és a dir,
què s’observa. Per això cal concretar allò que s’ha d’observar en unitats d’anàlisi.

Les unitats d’observació poden ser:

• Continu d’una conducta. En aquest cas el que es decideix observar és tot el
desenvolupament d’una conducta o comportament per poder-lo analitzar de
manera global i des d’una perspectiva més natural. Aquesta unitat d’anàlisi
requereix ser observada en temps real i de manera contínua. Com que

Biaix informatiu

Presentació parcial del material
marcat per prejudicis,
reordenacions, oblit de
consideracions de comparabilitat,
oblit de condicions qualificatives
incloses en les fonts primàries,
etc.
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aquest cas és molt poc estructurat, es recomana un enregistrament descriptiu
en el qual es poden recollir aspectes que es donen al llarg de la conducta
(verbals, no verbals i/o espacials), com també quan, per què i com s’inicia i
es finalitza.

Exemple de continu d’una conducta

En un estudi sobre els avantatges dels pisos tutelats i, en concret, de la millora de
l’autonomia de persones amb discapacitat intel·lectual es vol recollir com, quan i qui fa
les tasques de neteja.

• Atributs. Es tracta de desglossar una conducta manifesta en atributs,
fàcilment observables, per deduir a partir d’aquests algun element no
observable, com poden ser trets de personalitat, pensaments o sentiments.

Exemple d’atributs

Per registrar el nivell d’ansietat que presenta una persona al llarg d’una entrevista, es pot
desglossar l’ansietat en conductes observables i, per tant, objectives, com ara arrufar les
celles, tenir tremolor a les mans i/o a la veu, presentar inquietud motora i mostrar postures
rígides o tancades. En aquest cas s’enregistra la presència o absència d’aquests atributs.

• Conductes. Segons el tipus de recerca es pot escollir com a unitat
d’anàlisi una sèrie de conductes manifestes. Aquestes s’han d’haver definit
prèviament en termes simples i específics per tal que hi hagi consens entre
diferents observadors i es redueixi al màxim la subjectivitat. També es pot
seleccionar amb rigor els intervals de temps, és a dir, quan es dona per
iniciada i quan per finalitzada i, si la recerca ho requereix, quina durada
ha de tenir.

Exemple de conducta

Per analitzar el poder de distracció que té el mòbil, es pot demanar al subjecte experimental
que faci diferents tasques que demanen certa concentració tenint al costat el seu dispositiu
mòbil en silenci. L’observador registra les vegades que el subjecte dirigeix la mirada cap al
mòbil i/o el toca.

• Interaccions. Hi ha casos en què la unitat que s’observa no està composta
per una sola conducta, sinó per la relació entre dos o més comportaments.
En aquests casos s’observa com una conducta es dona en resposta a altres
accions realitzades per altres persones o amb relació a un ambient. Aquí
també cal especificar prèviament les conductes que s’observaran.

Exemple d’interacció

En un estudi sobre diversitat familiar es vol recollir la reacció de la ciutadania davant de
diverses tipologies de família i en un parc s’observa la relació entre famílies heteroparentals
i famílies homoparentals.
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1.4.2 Unitats de mesura

El segon pas és decidir quins paràmetres es faran servir per descriure quantitativa-
ment la unitat d’anàlisi d’estudi. Aquesta unitat és la que determina el paràmetre
o paràmetres de mesura més adequats.

• Ocurrència. Amb aquesta unitat de mesura es registra la presència o
absència d’una conducta, és a dir, si la persona observada presenta o no
la unitat d’anàlisi.

• Freqüència. Fa referència al nombre de vegades que es té la conducta o
atribut que s’observa. Aquest paràmetre pot presentar-se en termes absoluts,
comptabilitzant totes les vegades que es té la conducta i presentant aquesta
dada, o bé mitjançant una taxa o un percentatge final.

• Durada. Aquest paràmetre recull l’interval entre l’inici i el final d’una
determinada conducta.

• Latència. És l’interval de temps que hi ha entre la presentació d’un estímul
i el començament de la resposta a aquest estímul.

Fins aquest punt s’han exposat paràmetres per analitzar de manera quantitativa les
unitats d’anàlisi, però també hi ha un paràmetre qualitatiu, que és la intensitat o
magnitud. Amb aquesta dimensió es mesura el grau en què es manifesta la unitat
d’anàlisi. Normalment es mesura mitjançant escales d’estimació.

1.4.3 Tipus d’observació

Es distingeixen diferents tipus d’observació (resumits a la taula 1.3), tenint en
compte els següents paràmetres:

• Grau de sistematització. El grau de sistematització d’una tècnica de
recollida de dades fa referència al nivell d’organització i ordre que presenta
aquesta tècnica. Generalment, en un primer moment s’efectua una obser-
vació escassament estructurada que permet establir descripcions precises
dels esdeveniments i condicions ambientals, entre altres aspectes, per poder
extreure conclusions i, posteriorment, poder observar la mateixa unitat
d’observació d’una manera més estructurada.

– Observació estructurada: davant d’una tècnica en la qual prèviament
s’han delimitat i definit les unitats d’observació, i aquestes es troben
organitzades i ordenades segons dimensions.

– Observació no estructurada: recollida d’informació observada sense
cap categoria definida.
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L’observació controlada
també rep el nom

d’experimental o de
laboratori.

• Realització. Es diferencia entre observació directa o indirecta, segons si la
fa l’equip d’investigació mateix o si les dades són recollides per observadors
aliens a la investigació.

– Observació directa: l’observador està en contacte amb la realitat que
avalua amb la dificultat que el que es vol observar pot no produir-se
en aquell moment, en alguns casos és necessària la planificació de
l’observació.

– Observació indirecta: es recull a través de documents, com poden
ser informes d’altres professionals, documents personals descriptius
o històries de vida.

• Mètode o lloc on es fa l’observació.

– Observació controlada: es fa en situacions socials artificials o labora-
toris.

– Observació lliure o de la vida real: es fa en el medi natural on es dona
el fenomen.

• Nombre de persones observadores.

– Observació individual: recull la informació una sola persona.
Aquesta observació pot ser cap a un mateix, i llavors parlaríem
d’autoobservació, o dirigida a un sol subjecte.

– Observació d’equip: duta a terme per més d’una persona. A la vegada,
aquest tipus d’observació pot produir-se de tres maneres diferents:
cada individu observa un aspecte de la investigació o un subjecte
diferent; tots observen el mateix per després contrarestar les dades o
tots es troben en la situació d’observació, i uns fan unes tasques i els
altres apliquen tècniques.

• Grau d’implicació de l’observador.

– Observació participant: el grau d’implicació de l’observador és molt
alt i l’equip investigador se submergeix en la vida i activitats del
grup observat, com si formés part del col·lectiu. Això li permet tenir
accés a informació que queda vetada a observadors externs. Quan la
participació és prolongada, i s’arriba a conviure amb el grup, es tracta
d’observació antropològica etnogràfica.

– Observació no participant: la persona observadora es manté en un
segon pla i separada de la situació observada, fins i tot arribant a no
interactuar en cap moment i sota cap circumstància amb el subjecte o
subjectes observats.

Exemple d’observació participant

Una persona és escollida per formar part d’un jurat i aprofita aquesta experiència per recollir,
i posteriorment analitzar, els processos de presa de decisió que es donen dins dels jurats
populars.
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Taula 1.3. Taula resum dels tipus d’observació segons diferents criteris.

Criteri Tipus d’observació

Sistematització Estructurada No estructurada

Realització Directa Indirecta

Mètode Controlada Lliure

Nombre Individual / Autoobservació D’equip

Implicació Participant / Antropològica
etnogràfica

No participant

1.4.4 Registres per a l’observació

Una vegada s’han pres les decisions sobre què es vol observar (unitat d’observació)
i com (tipus d’observació), el següent pas és considerar les tècniques i el registre
d’observació corresponent més adient per ser objectius. Aquest mitjà facilitarà la
recollida i posterior anàlisi.

L’elecció de les tècniques d’observació està marcada principalment per:

• Objecte d’estudi: les unitats d’anàlisi i els seus atributs.

• Objectius de l’estudi: la finalitat amb què es realitza l’observació.

• Observació: fase en la qual s’efectua l’observació.

Es poden diferenciar dos grans grups de tècniques d’observació, tenint en compte
el grau d’estructuració dels registres: els registres descriptius i narratius i els
registres categorials.

Amb el primer grup de tècniques, les menys estructurades, es vol recollir descrip-
cions extenses i detallades. Per tant, es requereixen registres flexibles per permetre
enregistrar la realitat sense la utilització de categories concretes sobre les unitats
d’observació. La persona observadora o la mateixa persona es limita a prendre
nota escrita del que passa en la situació d’observació, no cal tenir cap coneixement
inicial sobre la situació en concret. El recull de dades i la seva posterior anàlisi és
principalment qualitatiu.

Dins d’aquest grup es poden diferenciar els registres descriptius i narratius:

• Diari. És un registre sistemàtic i obert en el qual cada dia es recullen,
mitjançant la narració, totes les activitats, situacions i esdeveniments que
han succeït. S’han d’incloure també les impressions i valoracions, intentant
mantenir l’objectivitat de qui ho redacta. En el registre s’ha de fer constar
la data i l’hora de totes les anotacions, ja que poden ajudar a determinar
quan es va iniciar una conducta i en quines circumstàncies. És bo fer les
anotacions dels esdeveniments importants en el moment en què es donen,

El registre és on s’anoten i
es recullen les dades. La
seva estructura i codificació
permet que es faci un tipus
d’anàlisi o una altra.

Les anotacions també es
poden prendre mitjançant
notes de veu.



Metodologia de la intervenció social 22 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

per evitar que s’oblidin detalls. Aquest tipus de registre proporciona una
visió àmplia i subjectiva de les experiències viscudes, amb una informació
qualitativament molt rica, però poc estructurada.

Exemple del diari de sessió d’un centre d’inserció sociolaboral

Dia: 20/04/2018

Hora: 12.00

Lloc: centre Endavant

Assistents: assistent 1, assistent 2, assistent 3, assistent 4 i assistent 5.

Sessió: quarta sessió. Taller de currículum

La sessió ha començat amb retard perquè l’assistent 5 havia avisat un company que
arribaria tard perquè havia perdut el tren. A part d’aquesta incidència, la sessió s’ha
desenvolupat tal com estava prevista. El personal encarregat del taller deixa constància
que l’assistent 5 s’ha mantingut apagat al llarg de la sessió, que desprenia una forta olor i
tenia els ulls vermellosos.

• Anecdotari. Aquesta tècnica consisteix a enregistrar relats descriptius d’a-
nècdotes o episodis significatius vinculats a un succés o unitat d’observació.
La importància del registre recau en transcriure el fet observat tal com ha
passat, amb tot detall i de la manera més objectiva possible. La descripció
del que es recull ha de ser clara, concisa i detallada, incloent no només
el que ha tingut lloc sinó també tots els participants i el context. S’ha de
descriure la situació mantenint l’ordre dels fets. Igual que en el diari, s’ha
de registrar la data i hora de l’observació. Es fan transcripcions literals,
utilitzant cometes, del que els subjectes observats verbalitzin.

Exemple d’anecdotari: recull d’incidències de pati

Dia: 16/10/2017

Hora: 11.05

Lloc: pistes de futbol

Quan passaven cinc minuts de l’inici del pati uns deu alumnes de 1r i 2n d’ESO ja estaven
jugant a futbol. Llavors l’alumne X, que no estava jugant en aquell moment, ha entrat
a la pista cridant “Una merda. Avui ens toca a nosaltres!” i ha donat una empenta a
l’alumna X, que era qui tenia la pilota en aquell moment. La noia ha caigut a terra però s’ha
aixecat ràpidament i se li ha encarat, dient-li: “A mi no em toquis, imbècil!” Ràpidament els
professors de vigilància de pati (professora 1 i professora 2) s’han apropat i cadascú n’ha
agafat un. (...)

• Notes de camp. Entre el diari i l’anecdotari, ja que, d’una banda, pretén
recollir un relat descriptiu d’un episodi o anècdota però, de l’altra, inclou
impressions i interpretacions subjectives, tal com es fa en el diari.

Exemple de nota de camp

Dia: 05/02/2018

Hora: 16.45

Lloc: parc dels Tres Pins
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Al parc només hi ha tres adults i set infants. Hi ha dues dones: una d’uns quaranta anys,
que es fa càrrec de dues nenes de cinc anys i de dotze mesos, que sembla que no és la
mare, i una altra d’edat similar i d’origen magrebí (es dedueix perquè porta hijab), que duu
un nadó als braços i que controla un nen d’uns tres anys i una nena de cinc. L’altre adult
és un home d’uns trenta-cinc anys, que vigila sense interaccionar gaire dos infants, uns
bessons d’uns tres anys. Els infants es troben en el sorral quan un d’ells (...)

• Història de vida. Aquesta tècnica recull la descripció personal de la vida
quotidiana d’una o diverses persones. Principalment està escrita en primera
persona i carregada de subjectivitat, però no sempre està redactada per la
persona mateixa. Permet comprendre la vida social, econòmica, familiar
i psicològica d’un individu o un col·lectiu. Són relats que parteixen de
la realitat i busquen estudiar l’experiència humana. En aquesta tècnica
l’investigador pot intervenir en el relat formulant preguntes.

El segon grup de tècniques presenten més estructuració. Són registres categorials
perquè estan ordenats per categories i es marca explícitament què cal observar i
enregistrar. Prèviament es consensua entre les persones observadores la unitat
d’observació i les seves categories.

• Llistes de control. Registren l’ocurrència o no d’una conducta definida
prèviament. Es tracta de llistes exhaustives que contenen una sèrie ben
especificada de conductes que la persona observadora considera rellevants.
Com a avantatge hi ha el fet que concentra l’atenció de l’observador sobre la
presència o absència d’un element determinat i elimina els judicis de valor.
D’altra banda, no és gaire precisa perquè no recull cap altre aspecte com pot
ser la freqüència, la intensitat, l’evolució o els moments en què es manifesta
la conducta.

Exemple de llista de control

Per observar si una treballadora era capaç de recordar els passos necessaris per fer
correctament unes fotocòpies els indicadors que es fan servir parteixen de desglossar la
conducta final en accions més curtes, concretes i imprescindibles (taula 1.4). Si la conducta
s’ha donat, es marca la cel·la corresponent al SÍ mentre que, si no, es marca la del NO. Les
accions que no tenen cap registre no són obligatòries.

Taula 1.4. Exemple de llista de control

Indicador SÍ NO

Introdueix el seu codi a la
impressora.

X

Desgrapa el document.

Diposita el document a la
safata d’alimentació
automàtica de documents.

X

Introdueix el nombre total de
còpies.

X

...

• Escales d’estimació o d’apreciació. Aquests registres són més estructurats
que els anteriors, perquè no es limiten a recollir l’absència o presència

Les llistes de control es
poden trobar sota el nom de
llistes de comprovació,
graelles d’observació o
catàlegs de conducta.
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d’una conducta sinó que també permeten un registre de la freqüència o la
intensitat. Per tant, s’utilitzen quan es pretén la quantificació, qualificació o
classificació d’una conducta segons unes dimensions o atributs prèviament
establerts. Es basen en tècniques escalars. Primer de tot cal determinar
la conducta que s’espera enregistrar i concretar els indicadors a seguir. Es
recomana un mínim de tres valors per facilitar la distinció de l’anàlisi i un
màxim de cinc.

– Gràfiques: es defineix una conducta, un fet o una actitud i es puntua
la conducta al llarg d’un continu en el qual hi ha situats els valors que
s’han de registrar.

– Numèriques: l’única diferència amb l’anterior és que en lloc de la línia
es dona un valor numèric progressiu que explica el grau o la mesura
en què es dona la conducta. És necessari assignar prèviament quin
significat té cada valor.

– Descriptives: són més precises que les anteriors, poden arribar a tenir
una doble valoració perquè recullen l’aparició d’una conducta o no i
l’actitud o comportament de la persona observada. La dificultat rau
en descriure amb exactitud les categories o els valors que es pretenen
observar.

Exemple d’escala d’estimació gràfica

Aquesta escala s’utilitza per recollir el grau de compliment d’uns acords pactats entre una
família i els serveis socials del seu municipi. La persona observadora era la tutora de sisè
(taula 1.5).

Taula 1.5. Exemple d’escala d’estimació gràfica

Indicador Sempre Sovint De vegades Mai

Esmorza fruita X

Vesteix en
consonància
amb la
temperatura del
dia

X

Porta el material
necessari per
desenvolupar
les classes

X

Exemple d’escala d’estimació numèrica

Prenent l’exemple anterior, cal marcar de l’1 al 4 el grau de compliment dels diferents
indicadors tenint en compte que 1 és un grau baix d’assoliment i 4 un grau alt (taula 1.6).

Taula 1.6. Exemple d’escala d’estimació numèrica

Indicadors 1 2 3 4

Esmorza fruita X

Vesteix en
consonància
amb la
temperatura del
dia

X
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Porta el material
necessari per
desenvolupar
les classes

X

Exemple d’escala d’estimació descriptiva

Es vol recollir l’ús que fan els adolescents d’habilitats bàsiques d’interacció social (taula
1.7).

Taula 1.7. Exemple d’escala d’estimació descriptiva

Saludar

Entra a l’aula i no diu res. Encara que algú
saludi.

Entra a l’aula i no diu res. Si algú saluda,
respon.

Entra a l’aula i saluda sense mirar les persones
que hi ha dins l’aula.

X

Entra a l’aula i saluda dirigint la mirada a les
persones que hi ha dins l’aula.

1.4.5 Fonts d’error de l’observació

L’observació com a tècnica no està lliure de possibles fonts d’errors que l’equip
d’investigació ha de valorar i tenir controlades.

Entre d’altres, hi ha les tres següents:

• Subjecte observat. El fet de sentir-se observat pot modificar l’actitud i la
conducta del subjecte, i augmentar o reduir certs comportaments. Aquest
efecte rep el nom de reactivitat. Per pal·liar aquest error es recomana
utilitzar una observació participant o bé incloure un període d’habituació.

• Observador. El mateix investigador i les seves característiques personals,
com el sexe, l’edat i l’estatus social, poden fer decantar cap a un costat o
un altre els resultats de l’estudi. Les expectatives o desitjos de l’observador
també entren en joc i poden donar per presentades conductes pel simple fet
de pensar que el subjecte observat les ha de realitzar. Finalment, l’estat
d’ànim, l’apatia o el cansament també poden arribar a provocar un cert
desviament en la informació recollida. Per reduir aquest biaix es recomana
formació i entrenament o augmentar el nombre d’observadors.

• Sistema d’observació. Segons l’objectiu, les variables o el grup que
s’estudiarà es requereix un sistema d’observació o un altre. Per això cal tenir
en compte els diferents tipus d’observació i quins avantatges i desavantatges
presenta cada tipus. Per exemple, en les tècniques menys estructurades els
observadors poden utilitzar diferents descripcions verbals per a una mateixa
conducta o patró de conductes o es pot arribar a categoritzar o donar diferent
significació als mateixos esdeveniments. Per tal de minimitzar aquestes
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fonts d’error és important definir detalladament i amb anterioritat quines
són les unitats d’anàlisi.

1.5 Entrevista

L’entrevista és un diàleg entre dues o més persones en el qual s’utilitza la conversa
amb la finalitat de recollir informació. Cal destacar, però, que entre els participants
d’una entrevista hi ha una certa asimetria perquè el domini i la direcció d’aquesta
tècnica l’ha de dur la persona entrevistadora que és qui té l’objectiu d’aconseguir
informació de l’altra o altres per després poder interpretar la realitat. Dins de la
investigació social és una de les tècniques amb més història.

L’entrevista és un procediment en el qual la informació s’obté mitjançant
el llenguatge verbal i a través d’una dinàmica interactiva que es crea entre
els participants. A diferència d’altres tècniques, permet un cert grau
d’aclariment o exploració en les preguntes i respostes.

Generar preguntes sembla fàcil, però dissenyar i fer una entrevista va més enllà
de fer preguntes pertinents i adequades per assolir els objectius de recerca, ja que
amb el mètode de l’entrevista es genera un context, situacional i interactiu, en el
qual s’evoquin situacions socials en què aflori la informació requerida per a la
investigació a través de les preguntes i les respostes. Aquesta tècnica és de les més
personals, perquè es requereix un contacte directe entre l’equip investigador i la
persona entrevistada i, a més a més, pot arribar a proporcionar informació més
íntima i personal com idees i creences.

Principals limitacions de l’entrevista com a tècnica de recollida d’informació

• Gran consum de temps. Com que és una tècnica que només pot ser administrada
presencialment, requereix una gran inversió de temps. El tractament de les dades obtingudes,
moltes de caràcter qualitatiu, també perllonga l’anàlisi i interpretació dels resultats.

• Informació massa subjectiva. L’entrevista permet recollir informació indirecta i filtrada des
de la perspectiva de la persona entrevistada i que a vegades és difícil de categoritzar o
classificar.

• Context no natural. L’elecció i posterior preparació de l’espai on es realitzarà l’entrevista
és essencial però també pot condicionar, ja que el subjecte entrevistat es troba fora del seu
context natural i la presència de la persona entrevistadora por fer esbiaixar les respostes.

1.5.1 Tipus d’entrevistes

Les entrevistes es poden classificar en diferents tipologies en funció dels criteris
utilitzats (veieu un resum a la taula 1.8): segons l’estructura, el moment i l’objectiu
de la investigació, el nombre de participants, l’extensió de l’objecte d’estudi i la
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directivitat de la persona entrevistadora. Cal remarcar que aquests criteris no són
excloents. Per exemple, es parla d’entrevista estructurada, de seguiment, grupal,
focalitzada i directiva.

Segons l’estructura i el disseny:

• Entrevista estructurada. La planificació de les preguntes en aquest tipus
d’entrevista és escrupolosa. Prèviament s’han de tenir en compte tots
els aspectes que es volen registrar i com es volen preguntar. La persona
entrevistadora ha de mantenir en tot moment una postura neutra. Les
preguntes poden ser tant de resposta oberta com tancada. A vegades
poden resultar molt extenses i pesades per la persona entrevistada perquè
no permeten cap modificació i s’han de fer totes seguint l’ordre establert en
el guió.

• Entrevista no estructurada. Són aquelles entrevistes que, a diferència de
les anteriors, es fan sense cap guió previ, i només es tenen com a referent
les temàtiques o els àmbits d’interès per a la investigació. Això provoca una
gran flexibilitat en les respostes i adaptabilitat a les necessitats i caracterís-
tiques dels individus entrevistats, però requereix una gran preparació i un
coneixement elevat sobre la temàtica per part de la persona entrevistadora,
a més de dificultar el tractament estadístic pel seu alt contingut qualitatiu.

• Entrevista semiestructurada. A partir d’una base de preguntes que
engloben els aspectes importants es poden afegir o treure preguntes al llarg
de l’entrevista. Però cal tenir clar quins són els objectius de l’entrevista i
quines les preguntes que no es poden obviar. En aquest cas les preguntes
solen ser obertes, la qual cosa possibilita més flexibilitat i matisos en les
respostes, però la persona entrevistadora a partir de la resposta pot incloure
categories.

Exemple de pregunta en una entrevista semiestructurada

Quines informacions vas rebre sobre sexualitat quan eres adolescent? (Des de l’institut, la
família, els amics, els mitjans de comunicació, etc.)

Segons el moment i l’objectiu de la investigació:

• Inicial o exploratòria. Aquestes entrevistes que normalment es fan servir
als inicis d’una investigació tenen com a objectiu identificar aspectes
rellevants d’una situació o objecte d’estudi determinats. Proporcionen a
l’equip investigador una primera impressió o faciliten un acostament sobre
el fenomen estudiat.

• De desenvolupament o seguiment. Les entrevistes de desenvolupament
o seguiment tenen un doble objectiu. D’una banda, tracten de descriure
l’evolució o el procés d’un aspecte o fenomen determinats i, de l’altra,
s’utilitzen per aprofundir en la comprensió de l’objecte d’estudi.

• Final. L’objectiu d’aquestes últimes és contrastar la informació al final del
procés d’investigació. També es pot fer servir per informar sobre algun
assumpte determinat al subjecte entrevistat.

Preguntes de resposta
oberta

Preguntes on el subjecte pot
respondre expressant-se
lliurement amb les seves pròpies
paraules i on és possible més
d’una resposta. Serveixen
sobretot per recollir informació
sobre emocions i pensaments.

Preguntes de resposta
tancada

Només admeten una sola
resposta. Per exemple: Quina
edat tens?



Metodologia de la intervenció social 28 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

Segons el nombre de participants:

• Individual: únicament hi ha una sola persona entrevistada.

• Grupal: es fan a dos o més individus de manera simultània.

Els focus group o grups focalitzats són un tipus específic d’entrevista grupal en
què es vol proporcionar a tots els membres del grup l’oportunitat d’interaccionar
amb la resta. Aquest fet ajuda a la reflexió sobre l’objecte d’estudi però no busca
arribar a un consens o punts en comú.

Segons l’extensió de l’objecte d’estudi:

• Focalitzada o monotemàtica. Com el seu nom indica, posen el focus en
un aspecte concret vinculat a la investigació. Per dissenyar-les cal una
preparació prèvia i profunda de l’equip investigador sobre l’objecte d’estudi.
La informació que es pretén recollir és totalment subjectiva.

• No focalitzada. Són entrevistes que inclouen un ampli ventall de temes i
que, amb freqüència, solen ser preparatòries, exhaustives i de llarga durada.

Segons el grau de directivitat de la persona entrevistadora:

• Directiva o dirigida. Quan la persona que entrevista adopta un rol actiu que
no propicia l’asimetria ni la reciprocitat entre tots els participants. Solen
presentar un alt grau d’estructuració per facilitar i garantir el seguiment de
la línia marcada i l’assoliment dels objectius previstos.

• No directiva. Al contrari, el rol del subjecte entrevistador és molt més
passiu i permet a la persona entrevistada expressar-se obertament. L’escolta
ha de ser interessada i atenta per poder entendre tot el missatge i captar la
percepció que té el subjecte sobre el fenomen objecte d’estudi.

Taula 1.8. Tipus d’entrevista

Criteri Tipus d’entrevista

L’estructura i el disseny Estructurada Semiestructurada No estructurada

El moment i l’objectiu Inicial o exploratòria Desenvolupament o
seguiment

Final

El nombre de
participants

Individual Grupal

L’extensió objecte
d’estudi

Focalitzada No focalitzada

La directivitat Directiva No directiva
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1.5.2 Disseny i desenvolupament d’una entrevista

Qualsevol entrevista, sigui del tipus que sigui, fins i tot les menys estructurades,
necessita una preparació. Tot i que desglossem en quatre fases aquest procés, cal
tenir present que estan íntimament relacionades (veieu-ne un resum a la taula 1.9).

Guió de l’entrevista

Aquest primer guió ha d’incloure els temes i subtemes que es volen recollir sobre
l’objecte d’estudi. Deriva de les preguntes d’investigació, dels objectius i de les
hipòtesis formulades. En aquesta primera aproximació l’equip investigador ha
de fer la tasca de transformar les preguntes d’investigació, pròpies d’un context
científic i redactades amb tecnicismes, en preguntes d’entrevista, formulades en
un llenguatge molt més proper i col·loquial.

En primer lloc, s’han d’identificar els grans temes o blocs de contingut que es
volen tracta en l’entrevista, tenint en compte els plantejaments previs del disseny
d’investigació. És important detectar aquelles qüestions que giren entorn d’un
mateix aspecte, agrupant-les en una mateixa categoria o tema. Cal diferenciar
entre quines preguntes són fonamentals, quines es poden eliminar i quines es
poden fusionar i/o millorar, fent així un procés de depuració. Aquesta nova
organització ha d’ajudar a decidir si els blocs queden poc definits per tal d’incloure
noves preguntes o temes o si, en canvi, se n’han d’eliminar algunes.

Posteriorment cal decidir una seqüència narrativa i ordenar les preguntes en
conseqüència. L’efectivitat de l’entrevista depèn, en gran mesura, de la seqüència
en la qual es presentin les preguntes. És preferible començar per preguntes més
descriptives que vagin conduint cap a les preguntes més complexes o delicades
que es trobaran en el moment central de l’entrevista, quan l’interès del participant
és més gran.

Un cop seleccionades i revisades les preguntes, és convenient provar-les amb
alguna persona de característiques similars a les que conformaran la mostra de
la investigació. En aquesta primera prova de l’entrevista s’han de valorar tant
les respostes de la persona entrevistada, comprovant fins a quin punt l’entrevista
compleix els objectius pels quals ha sigut dissenyada, com les dificultats de
comprensió o qualsevol altra deficiència que hagi aparegut al llarg de la prova.
Cal preveure també la durada: ha de ser suficient per recollir tots els aspectes
importants, però ha d’evitar que s’allargui fins al punt de provocar cansament.

Mostreig de l’entrevista

La selecció dels participants també forma part del disseny general de l’entrevista.
Una aproximació teòrica ens pot ajudar a començar a definir la mida, les caracte-
rístiques demogràfiques o qualsevol altra variable rellevant per a la investigació.
En alguns casos es busquen subjectes clau o excepcionals que ocupen posicions

Una recopilació documental
prèvia sobre el tema ajuda a
dur a terme la tasca de guió.

Preguntes demogràfiques

Recullen informació de les
característiques d’una persona,
com l’edat, i poden aparèixer al
llarg de tota l’entrevista o
concentrar-se en la part final.

Principi de saturació

Quan les persones entrevistades
deixen d’aportar informació nova
i diferenciada sobre les diferents
categories d’estudi cal donar per
acabat el procés d’entrevistes.
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És recomanable fer
anotacions en el moment,

però cal evitar prendre notes
exhaustivament ja que pot

afectar el clima i inclús
condicionar les respostes
del subjecte entrevistat.

úniques dins del seu grup, comunitat o organització; en d’altres, persones re-
presentatives d’un conjunt. La mida de la mostra, sobretot en investigacions de
plantejament qualitatiu que no busquen cap representació estadística, es determina
pel principi de saturació.

Execució de l’entrevista

La principal dificultat és obtenir un relat fluid, profund, sincer i fins i tot emocional
de la persona entrevistada. Abans d’iniciar l’entrevista pròpiament dita, cal
explicar tot allò que fa referència a la investigació i que afecta directament els
participants: exposar els objectius de l’entrevista i de l’estudi, què es farà amb
la informació obtinguda, quant de temps durarà l’entrevista i en quina mesura
i com s’assegurarà la confidencialitat del subjecte entrevistat, en els casos que
ho requereixin. Posteriorment, es demana el consentiment i, si resulta necessari,
sobretot quan es tracta de menors, un permís formal i per escrit.

Els primers moments d’una entrevista són determinants i en condicionen el
transcurs. És important crear un ambient distès i establir un bon rapport.

Rapport

Fenomen que es crea entre dues o més persones en sintonia i que propicia un clima de
confiança, credibilitat i interès. Per aconseguir aquest rapport s’ha d’utilitzar un llenguatge
proper, iniciar un diàleg sobre algun aspecte relacionat amb l’estudi, però no nuclear,
mostrar una actitud d’escolta activa... En definitiva, crear un clima de confiança i confortable
on el subjecte no se senti jutjat o compromès.

Un cop superat el moment inicial i establert el rapport, la persona entrevistadora
ha de conduir l’entrevista cap al gruix de les preguntes. En tot moment ha de ser
conscient del guió, fins i tot pot disposar físicament d’un, i reconduir la conversa
quan es desviï excessivament.

Tancament de l’entrevista

El tancament o la finalització d’una entrevista és tan important com l’inici. És
probable, sobretot en investigacions socials, que es torni a requerir la participació
del subjecte i, per tant, cal assegurar-se que aquest procés s’efectua de forma
adequada. En el cas que l’entrevista s’hagi realitzat dins dels temps establert,
es pot oferir a la persona entrevistada l’oportunitat d’explicar qualsevol cosa que
consideri pertinent i que no s’hagi tractat durant l’entrevista.

Un cop finalitzada l’entrevista, la persona encarregada ordena les anotacions
realitzades al llarg de tota la sessió i/o acaba d’emplenar els diferents instruments
de registre, a més de recollir aquelles idees, pensaments o reaccions suggerits per
l’entrevista.

La persona entrevistadora

Quan s’opta per l’entrevista com a tècnica de recollida d’informació s’assumeix la
importància que té el paper de la persona entrevistadora al llarg de totes les fases de
disseny i desenvolupament.
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Aquesta persona ha d’estar formada en la tècnica, és a dir, ha de saber programar i conduir
una entrevista. És convenient que tingui nocions bàsiques sobre investigació social. La
tasca de la persona entrevistadora és essencial perquè és qui ha de procurar generar un
context adequat per tal que la persona entrevistada es trobi còmoda i en confiança i motivar-
la perquè respongui de manera adequada.

Taula 1.9. Fases d’una entrevista

Fase Descripció

Guió de l’entrevista Definició detallada de l’objecte d’estudi i primer
esbós de possibles preguntes ordenades
seqüencialment. Realització d’una primera prova.

Mostreig de l’entrevista Decisió i selecció de la mostra tenint en compte el
principi de saturació.

Execució de l’entrevista Breu explicació sobre els objectius de l’entrevista i
mesures de confidencialitat. Creació d’un clima de
confiança. Realització i recull de les preguntes.

Tancament de l’entrevista És tan important com l’inici.

A part de les preguntes, al llarg de l’entrevista es poden utilitzar certes tàctiques o
estratègies d’interrogació que poden facilitar que la persona entrevistada aporti
més informació:

• Escolta activa. És de les estratègies més utilitzades.

• Expressió no verbal. En algun moment i a partir d’alguna resposta, el
subjecte entrevistador pot voler arribar a comprendre amb més profunditat
el que explica la persona entrevistada. En aquest moment es pot expressar
mitjançant la cara i el cos confusió, afirmació o interrogació.

• Repetició o reformulació de les pròpies paraules. Es pot demanar directa-
ment a l’entrevistat que aclareixi una resposta a partir de la repetició de
frases o paraules amb un to de pregunta. Aquesta estratègia permet aclarir
o explorar les aportacions dels participants.

1.6 Enquesta i qüestionari

L’enquesta és uns dels sistemes de recollida d’informació més antics dels quals
es té constància. Com a antecedents remots hi ha els cens poblacionals a l’antic
Egipte i, més tard, al llarg de l’Imperi Romà per tal de tenir el control de les
persones, les seves pertinences i els deures tributaris. El naixement de la teoria de
la probabilitat, a principis del segle XX, també va facilitar i estendre l’ús d’aquesta
eina en la realització de sondejos.

Actualment es presenta com una de les millors eines de recollida d’informació
per conèixer els hàbits o interessos de cara al consum de les persones i per a fer
pronòstic del resultats de les eleccions, atès que permet la recollida eficient de
dades, moltes vegades a gran escala, per a extreure informació rellevant sobre una
mostra o la població.
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Preguntes factuals

Exemples habituals de variables
recollides per preguntes factuals

són les relacionades amb les
dades personals: edat, sexe,

professió, estat civil, nombre de
fills, anys que porta residint en

una població...

Si l’objectiu de la recerca és conèixer la magnitud d’un fenomen social, la seva
relació amb un altre fenomen o com o per què ocorre, i, a més a més, que una gran
quantitat de persones faciliti aquesta informació, l’enquesta és la tècnica que més
s’ajusta a aquestes condicions.

L’enquesta és un procés d’investigació que, mitjançant un qüestionari,
recull informació i dades de manera quantitativa.

És important fer la distinció, malgrat que no és infreqüent trobar un cert intercanvi
entre aquests termes, ja que sovint s’usa el terme enquesta per referir-se també a un
qüestionari específic. L’enquesta agrupa tots els processos que es duen a terme,
des de l’establiment del qüestionari en funció dels objectius d’investigació fins
a la codificació de les respostes obtingudes a partir de la mostra. En canvi, el
qüestionari és el llistat de preguntes a les quals s’ha de respondre i és la base on es
recullen i s’apunten les dades que s’analitzaran i ajuda a la rapidesa del tractament
i l’anàlisi estadístics de les dades quantitatives.

Fiabilitat i validesa

La recollida d’informació mitjançant la metodologia d’enquesta és una de les tècniques
que ofereix més fiabilitat i validesa pel que fa a la mesura quantitativa dels resultats, i
es compleixen les exigències que el mètode científic planteja. Gràcies a la metodologia
d’enquestes es poden generalitzar i extrapolar resultats a d’altres situacions, subjectes o
contextos, sobretot quan disposem d’una mostra estadísticament representativa.

1.6.1 Tipus de preguntes

L’objecte d’estudi determina el tipus de preguntes. Les preguntes es diferencien
segons els següents criteris:

1. El contingut

2. El tipus de resposta

3. La funció

4. Les necessitats de l’estudi

Segons el contingut:

• Preguntes factuals: són aquelles en què es demana a la persona que in-
formi sobre esdeveniments, fets i comportaments concrets que, en principi,
podrien ser contrastats amb una observació independent o mitjançant algun
document. És informació objectiva i de la qual se’n podria comprovar la
veracitat.

• Preguntes subjectives: són aquelles en què es demana a la persona que faci
un exercici reflexiu i ens reporti informació sobre opinions, creences, senti-
ments i, en general, qualsevol estat subjectiu. Mitjançant la formulació de
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les preguntes adequades, la metodologia d’enquestes ens permet investigar
fenòmens com els coneixements, les actituds o els comportaments, en què
els participants són els millors informadors.

Segons el tipus de resposta. En les enquestes la formulació i redacció de les
preguntes és important, però també prenen molta rellevància les de les respostes.
És important entendre quan i com utilitzar aquest tipus de preguntes en el disseny
del qüestionari perquè la distinció i l’ús que se’n fa afecta directament la manera
com després serem capaços de tractar la informació obtinguda.

• De resposta oberta: són aquelles que la persona enquestada pot contestar
amb total llibertat perquè no es presenta cap llista d’opcions de resposta.
Es poden utilitzar per explorar noves idees, quan l’equip investigador no
té un coneixement detallat de les respostes, quan no es vol influir en
les possibles respostes o quan es vol aprofundir en una opinió o en els
motius d’un comportament. Aquest tipus de preguntes permeten obtenir
una informació molt clara, àmplia i redactada amb les pròpies paraules
de la persona enquestada, però requereixen més temps i esforç per donar
una resposta i el tractament estadístic posterior es dificulta, ja que pot
haver-hi un nombre molt elevat de respostes diferents. Les enquestes que
majoritàriament utilitzen aquest tipus de preguntes se solen administrar en
mostres petites d’investigacions exploratòries o en els inicis d’una recerca
i les respostes poden servir per preparar preguntes tancades en estudis
posteriors. Generalment, es concreten mitjançant un espai lliure perquè qui
recull la informació, sigui la persona enquestadora o enquestada, escrigui la
resposta.

Formulació equilibrada

Tant les preguntes com les respostes han de mantenir un to neutre i homogeni. En el cas
de les preguntes han de permetre tot tipus de resposta, no hi pot aparèixer només una
de les alternatives ni s’han d’introduir per una negació, i cal evitar també les preguntes
que pressuposen una resposta específica o que indueixen cap a una resposta, sobretot
si aquesta es detecta com la més socialment acceptada. Cal oferir per igual totes les
alternatives de resposta i presentar-les de la mateixa manera.

• De resposta tancada: són aquelles en què la pregunta ofereix per triar un
conjunt tancat i delimitat de possibles respostes. L’objectiu de l’equip inves-
tigador és desenvolupar un conjunt d’ítems estables, tant en el contingut com
en la forma, que permetin garantir una atribució correcta de la variabilitat
observada. Això permet una resposta molt més ràpida i facilita la recollida
de dades i la seva posterior anàlisi.

Dins del grup de respostes tancades en podem trobar de dos tipus: les de
resposta única i les d’elecció múltiple. Les preguntes de resposta única ajuden
a recollir i codificar característiques que conformen grups excloents, perquè tan
sols es pot escollir una única resposta. S’utilitzen per recollir la presència
o no d’un atribut diferencial o característic d’un element. Es presenten totes
les alternatives possibles de resposta i la persona enquestada ha de seleccionar

Les preguntes de resposta
tancada són les més
utilitzades en les enquestes.
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Exemples de preguntes
sociodemogràfiques: el

sexe, l’edat, l’estat civil o la
professió.

una única resposta, l’elecció d’aquest ítem exclou les altres respostes. Permet
realitzar una classificació exhaustiva. En aquest grup de preguntes hi ha les de
resposta d’alternativa o dicotòmica, en les quals només s’ofereixen dues úniques
respostes.

Exemple de pregunta de resposta única i resposta alternativa dicotòmica

Quantes hores dediques a fer esport al llarg de la setmana?

• a) Menys d’una hora

• b) Entre 1 i 3 hores

• c) Entre 4 i 6 hores

• d) Més de 7 hores

Has consumit algun tipus de drogues alguna vegada?

• Sí

• No

Estàs a favor o en contra de l’educació inclusiva? ...

Les preguntes de resposta d’elecció múltiple permeten escollir més d’una opció,
per tant, l’elecció d’un ítem no exclou els altres. En la resposta s’han de llistar totes
les possibles respostes, i ser al més exhaustiu possible, per tal que quedin recollides
totes les alternatives. Requereix un coneixement ampli del tema per part de l’equip
que dissenya l’enquesta. En alguns casos es pot incloure un últim ítem que permeti
una resposta oberta. Cal expressar explícitament que es pot seleccionar més d’una
resposta.

Exemple de preguntes d’elecció múltiple

Quins d’aquests serveis infantils coneixes?

(Podeu escollir més d’una opció.)

• Ludoteca

• Esplai o cau

• Espai nadó o familiar

• Escola bressol

• Altres

Segons la funció, ja que no totes les preguntes en un qüestionari tenen la mateixa
funció. Algunes van dirigides a recollir informació directament però d’altres
poden tenir altres funcions. El qüestionari comença amb preguntes neutrals o
fàcils de respondre, per tal que la persona enquestada es vagi endinsant en la
situació i es concentri en la realització de la tasca. Es poden utilitzar preguntes
que recullin aspectes sociodemogràfics.
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Preguntes sociodemogràfiques

Aquest tipus de preguntes permeten descriure globalment el grup de persones que
ha contestat el qüestionari i fer una anàlisi diferenciada de les respostes. Recullen
informació rellevant tant de les característiques personals com contextuals de les persones
enquestades. Només s’han de demanar aquelles que estiguin íntimament relacionades
amb l’objecte d’estudi i que posteriorment ens ajudin a comprendre’l, descriure’l o explicar-
lo. Poden aparèixer o bé a l’inici del qüestionari o bé al final.

Més endavant es van introduint les preguntes relacionades amb l’objecte d’estudi.
Cal evitar aquelles preguntes que, tot i estar relacionades amb la recerca, puguin
estar redactades de manera indiscreta i ofensiva i que incomodin la persona
enquestada fins al punt de no voler seguir contestant. És preferible que les
preguntes més delicades s’ubiquin dins del qüestionari en una posició que no afecti
la resta de preguntes.

Segons les necessitats de l’estudi es poden introduir preguntes filtre, per discri-
minar subgrups dins de la mostra i conduir l’emplenament del qüestionari. Això
permet adaptar l’administració als diferents col·lectius i evitar el plantejament de
preguntes no aplicables o innecessàries o que obliguin a la inclusió de negatives
(no ho sé, no en tinc, ...) entre les alternatives de resposta. Les preguntes de filtre
solen estar subordinades o lligades a altres.

Exemple de pregunta filtre

Has participat alguna vegada en algun projecte semblant?

• En el cas que la resposta sigui afirmativa: com valores l’experiència de l’1 al 5? (5 = excel·lent)

• En el cas que la resposta sigui negativa: com valores participar-hi en un futur de l’1 al 5? (5
= excel·lent)

1.6.2 Escales d’actitud

Dins del grup de preguntes amb resposta tancada hi ha un tipus de resposta que
rep el nom d’escales d’actitud. Aquestes es caracteritzen perquè estan formulades
mitjançant la utilització d’escales i mesuren el grau d’una propietat.

Les respostes d’escala ordinal són classificatòries, però, a més, exposen una
jerarquia o ordenació entre els diferents nivells de la variable en funció del grau
en què es presenta.

Exemple de pregunta amb resposta d’escala ordinal

Ordeneu aquests termes segons el grau d’interès de rebre informació sobre aquests temes:

• a) Política

• b) Esports

• c) Actualitat

• d) Economia

• e) Cultura
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L’escala de Likert és
habitual en la construcció

de qüestionaris, perquè
normalitza tant les

respostes favorables com
les desfavorables o les

neutres. En l’àmbit social es
dona molt.

Les respostes d’escala de mesura o d’estimació volen recollir la valoració o
preferència que fa la persona enquestada dels diferents ítems que es presenten de
manera graduada.

Exemple de pregunta amb resposta d’escala de mesura o d’estimació

Indiqueu el grau d’ús que feu de les noves tecnologies:

• a) Nul

• b) Baix

• c) Mitjà

• d) Alt

Les respostes d’escala Likert es basen en l’escala de Likert, un mètode d’escala
bipolar que mesura tant el grau positiu com neutral i negatiu de cada variable. La
variable s’ordena de menys a més intensitat en una seqüència de punts arbitraris.
Són d’aquest tipus les preguntes d’acord i desacord, de satisfacció, o de qualsevol
altre tipus de valoració subjectiva a partir d’una escala fixa significativa. S’elabora
a partir d’una sèrie d’enunciats afirmatius i negatius, generalment cinc, que
s’ordenen i se’ls assigna una puntuació.

Exemple de pregunta amb resposta d’escala Likert

Assenyaleu el grau d’acord o desacord amb la creació d’una narcosala al vostre barri:

1. Totalment en desacord

2. En desacord

3. Ni d’acord ni en desacord

4. D’acord

5. Totalment d’acord

1.6.3 Disseny d’un qüestionari

Una vegada s’ha valorat positivament l’ús del mètode d’enquesta com a recollida
de dades per dur a terme en una determinada recerca caldrà seguir els següents
passos:

1. Plantejament del contingut del qüestionari

2. Disseny del qüestionari i de la mostra

3. Confecció del qüestionari

4. Pretest

5. Administració del qüestionari
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6. Processament de les dades i informe tècnic

1. Plantejament del contingut del qüestionari. En aquesta primera fase cal
decidir amb claredat tenint en compte l’objectiu de la cerca, el tipus d’informació
necessària i, segons la complexitat dels fenòmens que s’analitzaran, fer un repàs
exhaustiu de les seves possibles variables. No és estrany que en el procés de
construcció d’enquestes es faci una recopilació documental prèvia i es portin a
terme algunes entrevistes o alguns grups de discussió que, amb un caràcter previ
i exploratori, subministrin la informació necessària per a la formulació i redacció
adequada dels ítems.

Recopilació documental en el disseny de qüestionaris

Una bona recopilació documental ajuda a tenir un cert coneixement previ sobre l’objecte
d’investigació, disposar d’una teoria o conèixer altres apropaments. Aquests aspectes
poden ajudar a emmarcar els continguts indispensables del qüestionari i l’estil de redacció
de les preguntes. A més és bo disposar d’altres instruments, aplicats amb anterioritat i amb
coneixement del seu comportament psicomètric, per poder replicar o adaptar-los i facilitar
la tasca.

Com que la majoria de les variables, sobretot en la investigació social, són força
abstractes és recomanable establir indicadors. Aquestes dimensions ajuden a
mesurar de forma objectiva i quantitativa.

Exemple d’ús d’indicadors

Davant d’una variable del tipus “interès per les noves tecnologies” es poden crear indicadors
com ara el nombre de dispositius tecnològics utilitzats o el nombre d’aplicacions instal·lades
al dispositiu mòbil.

2. Disseny del qüestionari i de la mostra. Un cop escollit el contingut, cal
passar al disseny. L’èxit d’un qüestionari rau en la bona formulació de preguntes
i respostes, però també en marcar l’ordre lògic de les preguntes. L’estructura
del qüestionari pren rellevància atès que la manera com s’administra la tècnica
d’enquesta no permet alterar l’ordre de les preguntes.

L’estructura inicial es fa agrupant les preguntes per temes, que poden ser les
mateixes variables i les possibles transicions entre un tema i l’altre. Una vegada
agrupades les preguntes, s’ordenen de les més fàcils a les difícils, i de les més
generals a les més específiques, i finalment es numeren.

Pel que fa a la longitud del qüestionari, s’ha de poder fer en una durada no superior
a mitja hora i ha de semblar curt. Per aconseguir-ho s’ha de procurar amb el
nombre mínim de preguntes recollir el màxim d’informació rellevant. Així doncs,
cal no excedir-se en el nombre de preguntes ni ser redundant en els temes.

Llenguatge als qüestionaris

La redacció de les preguntes i de les respostes pot generar grans diferències en els
resultats, així que han d’estar redactades de manera clara, senzilla, comprensible i
concreta. S’ha d’evitar l’ús d’un llenguatge tècnic i les preguntes ambigües, imprecises,
confuses o que demanin un coneixement especialitzat o profund per part de la persona
enquestada.

Les preguntes s’han de redactar pensant en les persones de la mostra amb la menor
capacitat de comprensió. No es pot utilitzar el mateix llenguatge en un qüestionari adreçat
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Un qüestionari es pot
emplenar escrivint en l’espai

en blanc reservat després
de cada pregunta o marcant
amb una creu, fent un cercle

o subratllant l’opció que
correspongui.

a infants que en un adreçat a joves, adults o gent gran.

Paral·lelament al disseny del qüestionari s’ha de definir adequadament la població
d’interès i els criteris per a la selecció dels participants en l’estudi d’acord amb
els objectius plantejats. Aquesta llista d’elements rep el nom de marc mostral.
Posteriorment s’ha de decidir la mida mostral, entesa com el nombre mínim de
persones a les qual s’administrarà el qüestionari perquè els resultats recollits siguin
representatius estadísticament. Com més gran sigui la mostra més s’assemblarà a
la població de referència, però el coneixement de les propietats de la distribució
normal permet determinar amb garanties un subconjunt del nombre total de la
població.

En algunes ocasions la mida de la mostra no és suficientment nombrosa per
requerir la selecció d’un subgrup de participants, és a dir, que la mostra és igual a la
població. Per al procediment mostral per a la creació d’aquesta mostra s’utilitzaran
una sèrie de càlculs matematicoestadístics que permetran una selecció aleatòria de
la població i neutralitzaran els biaixos de les mostres intencionals.

3. Confecció del qüestionari. Un cop escollides i ordenades les preguntes del
qüestionari, cal redactar un text introductori per motivar la persona enquestada,
atès que la participació en un qüestionari és voluntària. En aquest text es presenten
informacions, instruccions i consells necessaris per emplenar el qüestionari. S’hi
inclou l’objectiu i la finalitat de la investigació, la durada estimada i la garantia
d’anonimat i confidencialitat. L’últim ítem ajuda a guanyar la confiança de la
persona enquestada i facilita que respongui amb més llibertat. És recomanable
també agrair la col·laboració, ja sigui a l’inici o al final del qüestionari.

Les instruccions han d’anar dirigides a les persones que administren el qüestionari
o a les persones enquestades, en el cas que siguin autoadministrades, i han
d’explicar amb claredat quina és la tècnica que s’ha de fer servir per emplenar
el qüestionari i com s’ha de retornar.

El pas següent consisteix a seleccionar l’aspecte formal, que ha de ser estimulador,
atractiu i professional, i ha de facilitar la realització i finalització del qüestionari.
En el cas que sigui de format imprès les pàgines han d’estar numerades, les
preguntes no han de quedar tallades entre dues pàgines i la tipografia de lletra
ha de ser clara i atractiva.

4. Pretest. Abans d’administrar el qüestionari a tota la mostra, convé dur a terme
una petita prova per assegurar-se que l’instrument compleix els objectius per als
quals ha estat dissenyat. Aquest assaig ajuda a detectar possibles problemes de
comprensió de les preguntes, dificultats en les alternatives o escales de resposta
definides o amb la relació a les instruccions que en guien l’emplenament. L’anàlisi
tant dels comentaris que es recolliran de les persones que l’han realitzat com de
les qüestions més tècniques ens ajudaran a assegurar que el qüestionari dissenyat
recull la informació que es necessita per a la investigació.

5. Administració del qüestionari. Una vegada es verifica amb els diferents
pretests que el qüestionari compleix tots els requisits per ser administrat, es passa a
la fase d’administració. Tradicionalment la forma més utilitzada és l’administració
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mitjançant entrevista personal. La pot fer el mateix equip investigador, sobretot en
aquelles situacions en què la mida mostral sigui assequible, o bé es pot encarregar
a empreses especialitzades en aquestes tasques. La persona entrevistadora és
la que formula les preguntes i anota les respostes al qüestionari. Aquest tipus
d’administració, si es fa correctament, ofereix en alguns aspectes més garanties
que l’administració electrònica, que és la que es duu a terme mitjançant correu
electrònic o xarxes socials.

Avantatges i limitacions de l’administració mitjançant entrevista

Avantatges:

• Seguiment de les instruccions. El personal encarregat de l’administració del qüestionari fa
una tasca que se li ha encomanat i en la qual prèviament ha estat format i informat. Per tant,
s’entén que la lectura i el posterior seguiment de les instruccions marcades per dur a terme
correctament el qüestionari es faran amb molta més correcció.

• Verificació de la mostra. Abans d’iniciar l’emplenament del qüestionari la persona
entrevistadora confirma que la persona seleccionada per respondre correspon a la mostra.

• Finalització i entrega a temps. Aquest mètode d’administració assegura que el qüestionari es
realitzi en la seva totalitat, sense deixar cap pregunta sense respondre, atès que en qualsevol
moment la persona entrevistadora pot aclarir qüestions, comprovar que s’ha entès la pregunta
i validar la consistència de les respostes. També ens permet recollir les dades dins del termini
de temps que s’ha marcat per a la seva administració.

• Informació addicional. La persona entrevistadora pot ajuntar als qüestionaris que ho
requereixin dades complementàries sobre determinades característiques personals de
l’enquestat o enquestada, del seu entorn o del seu comportament al llarg de l’administració.

Limitacions:

• Reactivitat de la persona enquestada. Igual que passa en l’observació, la persona pot sentir-
se jutjada i condicionar el contingut de les seves respostes.

• Dificultat en la localització i l’accés a la mostra. Cal tenir en compte on i quan es realitzarà el
treball de camp, és a dir, l’administració. Si es decideix efectuar-la als habitatges particulars
de la població mostra haurà de ser en un horari en què hi siguin i no coincideixi, per exemple,
amb el seu horari laboral, i valorar, també, possibles reticències o negatives per raons
d’inseguretat o desconfiança per part d’alguns subjectes.

6. Processament de les dades i informe tècnic. Un cop tancat el treball de camp
i amb la base de dades plena, toca el processament de la informació. Consisteix
en la revisió dels qüestionaris obtinguts i en la correcció o descart d’aquells que
presenten algun problema de consistència.

Després es fa la codificació de les respostes en diferents categories i s’introdueixen
les dades als programes informàtics especialitzats en tractament estadístic de
dades. Un cop finalitzats els càlculs, es fa l’anàlisi i la interpretació dels resultats.

La metodologia d’enquesta conclou amb un informe tècnic final que integra totes
les decisions preses sobre el disseny del qüestionari i de la mostra, així com el
procés d’administració pròpiament dit, a més dels resultats relacionats amb els
objectius d’investigació i les proves de fiabilitat i validesa.
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La informació a internet es
pot presentar en molts

formats diferents: HTML,
PDF, DOC, GIF, JPEG,

WAW, AVI, MP3, MP4...

1.7 Ús de les tecnologies en la investigació social

L’ús de noves tecnologies, sobretot aquelles relacionades amb l’enregistrament
d’imatges i so, no és un fet nou en la història de la investigació social, però en
l’última dècada l’evolució de les tecnologies, i en concret de les tecnologies de la
informació i de la comunicació (TIC), sí que ha produït canvis en algunes de les
tècniques de recollida de dades.

Tecnologies de la informació i la comunicació

Les TIC agrupen els elements i les tècniques utilitzats en el tractament i la transmissió de
les informacions, principalment les que afavoreixen la comunicació i l’intercanvi d’informació
en el món actual.

La tecnologia que més ha facilitat la tasca de recerca d’informació ha estat internet,
perquè ha posat a l’abast de gairebé qualsevol persona una xarxa pública, gratuïta i global
d’ordinadors interconnectats i, per tant, un gruix inacabable d’informació.

1.7.1 TIC en la investigació social

La tècnica de recollida d’informació que més ha avançat amb l’aparició de les
TIC, i en concret amb internet, ha estat la recopilació documental. La recerca
d’informació en aquesta xarxa no sempre és fàcil ni ràpida ja que presenta unes
característiques diferents dels suports tradicionals. El flux de continguts és molt
més voluminós, canviant i inestable. A més, es presenta en múltiples formats
i no sempre està sotmès a cap organització centralitzada ni a cap estructura
jerarquitzada.

Abans d’iniciar la recopilació documental cal identificar bé els objectius de cerca,
aplicar les estratègies de cerca més adients, triar els instruments de localització
més indicats en cada situació i utilitzar-los de la forma més qualificada i adaptada
a cada necessitat informativa concreta per diferenciar bé entre continguts vàlids i
no vàlids.

Fiabilitat i validesa de la informació

L’accés a Internet i a les xarxes socials és fàcil però també el fet de publicar i difondre
informació. Això permet que moltes de les dades a les quals tenim un accés més
directe tinguin molt poca consistència pel que fa la seva fiabilitat i validesa. Conèixer
l’autoria, és a dir, quins són els responsables de la publicació d’una informació i quines
són les seves acreditacions com a professionals ens permetrà dotar de credibilitat o no les
dades que presenten. Per tant, caldrà descartar fonts d’informació anònimes o amb poc
reconeixement, sobretot pel que fa a blocs o publicacions personals.

Tot i que la xarxa és pública ens podrem trobar diferències pel que fa a l’accés a
la informació. D’una banda, ens trobem informació d’accés lliure. Normalment
és la que ofereixen entitats i organismes públics com per exemple els ajuntaments
o l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), algunes entitats o associacions
sense ànim de lucre i alguna empresa privada. Però també trobarem informació
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amb l’accés restringit. Per accedir-hi caldrà fer un pagament puntual, o bé ser
membre o estar subscrit. Molts col·legis professionals tenen publicacions a les
quals només poden accedir els membres col·legiats.

El primer pas en qualsevol procés de cerca i localització d’informació per Internet
és definir molt clarament quin és el nostre objectiu concret de cerca en cada
moment determinat. I fer-ho en funció de les necessitats d’informació específiques
en cada cas. Un objectiu inicial o un altre determinaran tipus diferents de cerques,
estratègies diverses, seqüències de cerca més o menys complexes, organitzacions i
planificacions específiques i diferenciades, i usos substancialment variats d’eines
de cerca diferents.

Exemple de possibles cerques

No és el mateix cercar l’adreça electrònica del web de l’Ajuntament de Barcelona per
intentar trobar el telèfon d’un determinat centre cívic que voler localitzar informació dels
últims estudis publicats sobre violència de gènere a Catalunya.

El primer cas planteja una localització molt directa d’informació, en la qual el més eficaç
probablement sigui un motor de cerca o cercador ràpid i fiable quant a la presentació
ordenada de resultats. En el segon cas, la localització d’informació pertinent requereix
establir una seqüència de diverses fases i tipus de cerca (cerques d’aproximació a fonts
d’informació proporcionades per pàgines web, bases de dades i blocs; altres localitzacions
més directes dirigides sobre determinats aspectes d’especial interès; altres cerques
directes sobre punts concrets) i l’ús d’eines diferents de cerca en cada etapa d’un procés
molt més llarg de localització i selecció d’informació.

En tots dos casos un plantejament poc reflexiu i l’ús compulsiu de qualsevol eina de cerca
amb demandes poc definides ens proporcionaran un excés inabastable de resultats, és a
dir, un retorn de dades ineficaç, perquè la major part no aportarà la informació pertinent,
i ineficient, perquè requerirà molt de temps i esforç a l’hora d’intentar triar i discriminar
l’adequació de les dades trobades.

Només la delimitació clara i concreta dels objectius inicials de cerca permet
dissenyar una estratègia de localització tant adequada com sigui possible a cada
cas concret, de manera que s’estableixin clarament les estratègies de cerca en cada
cas, la seqüència i planificació del procés de cerca, definir els tipus de cerca més
adients en cada etapa, la revisió i el replantejament d’objectius concrets de cerca a
cada moment, i la tria de les eines més adequades en cada fase determinada d’un
procés de cerca més general.

En funció dels objectius de la recerca es diferencien quatre tipus de cerca:

• Cerca directa. Es fa servir per localitzar dades molt concretes i elementals,
accessibles des d’una única font d’informació, i sovint d’ús immediat o de
suport en processos de cerca més complexos. Per exemple, per localitzar
l’adreça dels centres cívics de la població de Badalona.

• Cerca dirigida. Es desenvolupa en processos de localització de dades i
continguts a diverses fonts d’informació d’un àmbit fixat i delimitat. Per
exemple, si cal localitzar informació sobre els fluxos migratoris en una
determinada zona la cerca s’amplia des del mateixos ajuntaments al consell
comarcal, a associacions d’immigrants i a d’altres fonts d’informació que
poden aportar dades sobre els objectius de cerca prèviament delimitats.
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• Cerca d’aproximació. Cerca sobre àmbits amplis de dades i sobre fonts
d’informació múltiples i variades. La cerca d’aproximació respon a objec-
tius genèrics i poc definits i en els quals es té coneixement previ escàs o
nul d’un determinat àmbit temàtic. Amb aquest tipus de cerca es fa un
primer apropament a algun tema, és el primer pas d’acostament a fonts
d’informació accessibles a internet sobre un àmbit temàtic determinat. Per
exemple, per cercar informació sobre entitats o associacions vinculades al
moviment de persones LGTB.

• Cerca mixta. En processos de cerca avançada d’informació, com són els
que solen produir-se en una investigació social, el més freqüent és trobar-se
davant de necessitats de localització d’informació que requeriran una com-
binació de diferents tipus de recerca. Així, freqüentment en els processos
de localització d’informació es parteix de cerques d’aproximació general a
un àmbit temàtic, per després passar a fer una cerca més dirigida a un àmbit
més concret i definit, acompanyada de cerques directes d’informacions
determinades.

Les eines que s’utilitzen en els diferents tipus de cerca s’ajusten a les característi-
ques i necessitats de cadascuna:

• Directori de recursos web. Instrument o eina que ofereix enllaços a
recursos d’internet que conformen una recopilació i agrupació d’arxius
de dades atenent al seu contingut, propòsit o qualsevol criteri que deci-
deixi l’usuari. Estan elaborats per un equip humà especialista, la qual
cosa implica un procés de selecció de fonts, identificació del contingut,
descripció i indexació més valuosa que el que fa un robot, com en el cas
dels cercadors. Com que els recopila un equip humà, la informació que
ofereixen és d’alt valor afegit. En aquesta categoria de directoris s’inclouen
els directoris temàtics, les guies temàtiques o Internet subject gateways. Els
directoris permeten accedir a una col·lecció seleccionada i estructurada de
recursos de qualitat per temes, fullejar les categories temàtiques i buscar
a la col·lecció per paraules clau mitjançant un formulari. La majoria d’ells
presenten opcions de cerca avançada que faciliten el primer filtratge. Alguns
paràmetres o categories que s’utilitzen poden ser l’auditoria, el títol, la
data de publicació, la inclusió o exclusió de paraules clau, la possibilitat de
restringir la cerca a una frase concreta, l’idioma de publicació o el format.

• Cercador o motor de cerca. Programa informàtic que a partir d’una
determinada paraula o conjunt de paraules, i gràcies a un robot web
que recorre d’una manera automàtica les diferents pàgines web i crea les
seves pròpies bases de dades utilitzant metadades, presenta una llista de
referències que inclouen el criteri o criteris demanats. La característica
principal dels cercadors és la potència dels seus robots, capaços d’indexar i
recuperar milers de pàgines d’acord amb l’únic criteri de cercar paraules
clau. Les seves prestacions cada vegada van augmentant i són capaços
de seleccionar i diferenciar diferents formats com són documents d’àudio,
imatges, text, arxius comprimits i executables, etc. Actualment són im-
prescindibles en qualsevol procés de cerca, però cal valorar els seus dos
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principals desavantatges: la manera en la qual es presenten els resultats de
les consultes, ja que l’ordre d’aparició d’aquests depèn de criteris propis de
selecció i ordenació de resultats que fluctuen com el nombre d’enllaços que
reben; i que cap motor de cerca tot sol indexa la totalitat de la informació
que hi ha a la xarxa. Això no significa que una informació que no aparegui
en la cerca no existeixi o sigui impossible accedir-hi. Hi ha cercadors
especialitzats en un àmbit temàtic o cercadors especialitzats en imatges o
àudios i vídeos.

Tot i que els cercadors són una de les eines i instruments de cerca d’informació,
de tot tipus, més habitual a internet no sempre s’utilitzen d’una manera eficaç.
El primer que s’ha de tenir en compte és que es tracta d’una interacció amb
sistemes informàtics prèviament programats que reaccionen en funció dels seus
criteris, així que és necessari ajustar les demandes als requisits de funcionament
del sistema. Abans d’iniciar la cerca cal llistar tots aquells termes concrets,
representatius o definitoris i els seus sinònims o paraules relacionades per tal
de delimitar l’àmbit de localització del cercador. Així mateix es poden incloure
noms d’institucions o associacions amb informació o dades relacionades amb els
objectius de la cerca.

Operadors lògics

Els operadors lògics permeten establir relacions entre els termes d’una cerca per afinar els
resultats. Aquests operadors són AND, OR i NOT.

• AND. Uneix els termes introduïts i cerca resultats que els incloguin a tots, en qualsevol ordre.
La cerca es va reduint conforme es van afegint conceptes.

• OR. Demana al cercador que el document contingui com a mínim un dels mots proposats.
La possibilitat de resultats és més àmplia perquè la cerca es fa tenint en compte més d’un
concepte. S’utilitza amb sinònims o paraules similars.

• NOT. Exclou de la cerca la informació que contingui la paraula esmentada. És útil un cop
s’ha fet una primera cerca i es volen descartar alguns termes que no van lligats als nostres
objectius de cerca. Caldrà, però, vigilar de no descartar informació important.

Es poden combinar, utilitzant parèntesis, per definir l’ordre en què s’han d’interpretar
els termes, com si fossin una fórmula matemàtica. Per exemple, si cerqueu ”(infants
OR adolescents) AND discapacitat”, el cercador primer interpreta que només busqueu
informació d’infants o adolescents, i després relaciona aquests resultats amb discapacitat.

Operadors de proximitat

Aquests operadors permeten definir la relació entre diversos elements de la nostra cerca.

• NEAR. La funció que realitza és similar a l’operador lògic AND però afegeix el fet que els
conceptes utilitzats en la cerca es troben a prop. Entre mot i mot no pot haver-hi més de deu
paraules.

• ADJ. Per afinar la cerca i només rebre aquells resultats en què dos termes apareguin junts,
cal fer servir l’operador ADJ. En alguns cercadors aquesta funció també es pot expressar
mitjançant cometes o separant les paraules amb un guió.

• Metacercador o multicercador. És un motor automàtic de cerca que
no recorre la xarxa com ho fan els cercadors, sinó que concentra la seva
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tasca de detecció en la informació acumulada pels motors de cerca. En
lloc de construir bases de dades pròpies, els metacercadors centren el
seu servei a localitzar i presentar el que diversos motors de cerca han
indexat. Constitueixen un bon recurs per a verificar i contrastar en una única
consulta el que diferents motors presenten com a resultat. Alguns presenten
avantatges substancials en la presentació de resultats: o bé relacionen els
resultats d’uns i altres motors, o bé els comparen. Com a recomanació
d’ús cal tenir present quins són els motors de cerca utilitzats per cada
metacercador, i les característiques pròpies d’interrogació en cada cas.

Factors condicionants en la cerca i els resultats

• L’idioma en què es realitza la cerca. Cal ajustar tant l’idioma d’ús del cercador com els
conceptes que s’introdueixen al tipus de recerca.

• L’ús de cometes. Si es vol localitzar fragments concrets o frases textuals cal introduir-los entre
cometes. Si no s’inclouen, en els resultats obtinguts apareixeran els conceptes però no en el
mateix ordre.

• L’ús de majúscules i minúscules. La cerca de noms propis es restringeix a l’ús de la majúscula
en la lletra inicial del terme.

• Portal d’internet. És un lloc o pàgina web d’entrada a un conjunt de
recursos i serveis electrònics organitzats per a permetre a l’usuari accedir
a un gran volum d’informació. Per diferenciar-ho de qualsevol altre tipus
de pàgina web, els portals es caracteritzen perquè hi ha personalització,
atès que l’accés a la informació es realitza mitjançant perfils d’usuaris i
els continguts que ofereixen segons els perfils són diferents.

• Blog. A vegades, segons la tipologia de la recerca o en el moment del procés
d’investigació, pot ser necessari i interessant recórrer als continguts que
algunes persones o entitats públiques o privades publiquen i comparteixen a
la xarxa mitjançant els seus blogs o xarxes socials. Aquesta informació pot
facilitar dades vàlides, resumides, i contrastades per veritables experts en
cada matèria, però també pot oferir-nos molta informació poc fiable, gens
contrastada, de procedència anònima i sense cap garantia científica. Per tant,
en el moment de localitzar informació molt especialitzada, cercar per les
xarxes socials i els blogs pot ser viable però cal parar atenció a aspectes com
tenir clars i definits els objectius concrets de la cerca, utilitzar instruments
de cerca específics per localitzar als blogs o a les xarxes, aprofitar els
mecanismes d’interacció entre altres usuaris que ofereixen els blocs i les
xarxes socials.

• Xarxes socials. Els investigadors també participen i fan ús de les xarxes
socials, tant de manera individual com institucional. Aquestes xarxes faci-
liten la divulgació i publicació de continguts i la compartició de referències
bibliogràfiques, enllaços o documentació. És recomanable, per la gran
quantitat d’informació que es publica diàriament a les xarxes, utilitzar els
recursos de sindicació de continguts, anomenats amb les sigles RSS.
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RSS

RSS és l’acrònim de really simple syndication. Es tracta d’una família de formats de canals
web XML utilitzats per publicar continguts actualitzats sovint. Aquests formats permeten
publicar i rebre, prèvia subscripció, continguts web actualitzats. Aquest recurs és força
utilitzat per llocs de notícies, blogs i podcasts.

L’ús del format RSS és molt senzill, ja que la persona usuària tan sols ha de subscriure’s
a través d’una aplicació que rep diferents noms: lectors de notícies, lector de canals o
agregador feeds, entre d’altres. La subscripció es fa als canals RSS de la pàgina. El format
RSS permet rebre totes les novetats sense la necessitat d’accedir una a una a les diferents
pàgines web.

1.7.2 Altres tecnologies

La tecnologia permet enregistrar imatges i so. Així les fotografies, els vídeos o
les gravacions de veu es converteixen en excel·lents recursos tant per a la tècnica
observacional com per a l’entrevista, perquè garanteixen que la informació queda
recollida d’una manera fiable, guanyant en objectivitat, ja que la conducta es
registra tal com ha passat, sense fer-ne valoracions ni interpretacions que puguin
esbiaixar el resultat en el cas de l’observació. Pel que fa a l’entrevista, pot aportar
noves dades que no s’han pogut captar o anotar al llarg de la sessió. A més, permet
analitzar la informació en qualsevol moment, ja sigui per la mateixa persona o per
altres membres de l’equip d’investigació.

Però també té desavantatges, el principal en l’ús d’aquests mètodes és que cal tenir
en compte la reactivitat del subjecte observat, atès que aquest pot modificar el seu
comportament en sentir-se gravat o fotografiat i que abans d’iniciar la gravació cal
sol·licitar l’autorització explícita per part de les persones enregistrades o dels seus
representants legals.

Pel que fa a la tècnica d’enquesta, tot i que en els seus orígens els qüestionaris
van ser dissenyats per ser administrats en presència d’una persona enquestadora,
l’evolució progressiva dels mitjans de comunicació ha permès un avanç en la
seva administració. Així, al llarg de la història s’ha utilitzat el correu postal, el
telèfon, fins arribar a internet, que actualment permet enviar-los a través del correu
electrònic o qualsevol xarxa social. Aquests sistemes de comunicació han fet
variar també l’administració, passant a ser electrònica i, per tant, autoadministrada.
Tots aquest canvis redueixen costos, eviten influències de la persona enquestadora,
permeten l’aplicació a una gran mostra i asseguren l’anonimat dels subjectes
enquestats.

Tot i així, els qüestionaris en línia també tenen limitacions:

• Dificultat per mesurar les raons i el nombre total de persones que han tingut
accés al qüestionari i que no l’han respost. El fet d’enviar a través d’una
xarxa social un qüestionari i que, a la vegada, aquest pugui ser difós és un
obstacle per recollir quantes persones l’han rebutjat i les seves causes.

• Impossibilitat d’eliminar els errors o afegir aclariments en la lectura i la
comprensió de les preguntes o les respostes.
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Llegiu les lleis
corresponents a l’apartat

d’“Annexos”.

També cal tenir en compte elements com la presentació en pantalla, l’extensió
i el temps que es necessita per emplenar-la, les competències tecnològiques de
les persones enquestades i els requeriments tecnològics que es necessiten per
realitzar-la, com ara la velocitat i qualitat de la connexió a internet, valorant els
problemes tècnics que poden aparèixer al llarg de l’administració. Juntament
amb l’administració, la codificació dels qüestionaris també s’ha vist millorada
amb les facilitats ofertes pels programes estadístics habituals per al tractament
de les dades. Aquests configuren un ampli espai en creixement per a la recerca
quantitativa mitjançant la metodologia d’enquestes.

1.8 Aspectes ètics de la recollida d’informació

En el desenvolupament de qualsevol recerca és necessari exigir un compromís ètic
i moral envers la informació recollida gràcies a la col·laboració dels participants
per part de l’equip d’investigadors. A priori no hi ha cap limitació sobre els
objectes considerats de recerca, però segurament en podem remarcar la pertinença,
exactitud i conveniència d’alguns des d’un punt de vista estrictament moral.

En el cas que en un procés de recollida d’informació s’utilitzi un instrument
elaborat per una altra persona és responsabilitat de l’equip investigador fer-ne un
ús adequat, així com citar-lo convenientment reconeixent que s’ha utilitzat.

També s’espera que el disseny dels instruments i la posterior recollida de dades es
faci d’una manera justa i no esbiaixada, per tal d’evitar resultats orientats a uns
fins aliens al desenvolupament del coneixement científic o a la intervenció social.

Totes les tècniques i instruments de recollida d’informació han d’habilitar els
mecanismes oportuns per informar adequadament dels objectius de la investigació
i per facilitar el consentiment dels participants, així com per respectar el dret de
les persones que formen part de la mostra a no participar-hi. En aquest sentit,
també és important garantir no només la difusió adequada dels resultats de la
investigació, sinó el seu dret a estar informats adequadament de les conseqüències
que es deriven del seu aprofitament.

Cal mantenir i assegurar l’anonimat, entès com la impossibilitat d’identificar qui
ha contestat la tècnica, en els qüestionaris que així ho recullin. La confidencialitat
és clau, sobretot en els casos que tenen com a objecte temes molt personals i
íntims o en els quals s’ha demanat expressament que no apareguin els noms dels
participants. En aquest sentit s’ha de tenir en compte la Llei orgànica 15/1999,
sobre la protecció de dades, i, en el cas que l’estudi es realitzi amb menors d’edat,
la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

De cara a altres investigacions, també s’han de publicar les limitacions que tenen
els instruments dissenyats per a l’ocasió en relació amb la seva generalització a
altres poblacions, així com facilitar les condicions necessàries perquè puguin ser
replicades de manera independent.
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2. La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat

Al llarg del segle XX i l’inici del XXI la situació de la dona a la societat ha millorat
en molts aspectes, però encara no hi ha un total reconeixement sobre el fet que les
dones han de tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els homes.
Aquestes desigualtats entre els dos gèneres estan presents en tots els àmbits de
desenvolupament humà i dels drets humans.

Hi ha molts estudis realitzats, en tots els àmbits i en diferents països, que recullen
dades i indicadors sobre les desigualtats d’oportunitats i la vulneració sistemàtica
de drets que pateixen les dones.

2.1 Desigualtats en l’àmbit laboral

En el mercat de treball, les dones estan discriminades en aspectes tan destacats
com l’accés, la promoció i el salari.

• Accés: la taxa d’atur és més alta en les dones que en els homes, amb una
diferència gairebé de dos punts percentuals. El 2006 la taxa d’ocupació de
les persones d’edats compreses entre quinze i seixanta-quatre anys dels 28
estats membres de la Unió Europea era del 57,2% en el cas de les dones i
del 71,6% en el dels homes. (Font: Eurostat)

• Promoció: la dona es troba principalment amb dues barreres invisibles.
D’una banda, topa amb l’anomenat sostre de vidre, expressió que fa
referència a les limitacions amb què es troben les dones per ocupar càrrecs
de responsabilitat, i, de l’altra, amb el terra enganxós, que s’associa a
la realització de tasques de cura i de tipus familiar que li impedeixen el
desenvolupament professional.

• Salari: el salari mitjà de les dones és inferior al dels homes. A Catalunya
la diferència salarial bruta anual més significativa entre dones i homes es
troba en les ocupacions més precàries.

2.2 Desigualtats en l’àmbit social

Respecte a l’àmbit social, podem observar el següent:

• Divisió sexual del treball: entesa com la diferenciació de funcions, tant en
la vida privada com en la pública, segons el sexe o el rol de gènere assignat.

Vegeu a “Annexos” el
dossier estadístic Les
dones a Catalunya 2018
de l’Institut Català de les
Dones i elaborat per
l’Observatori de la Igualtat
de Gènere recull
indicadors disponibles, a
dia d’avui, d’algunes
desigualtats entre dones i
homes.

Ruanda és el país amb
major nombre de
parlamentàries: un 61,3 %
dels escons de la cambra
baixa estan ocupats per
dones.
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La diferenciació entre els
mots sexe i gènere és

pròpia del camp de
l’antropologia i la

sociolingüística, però també
existeix des d’un punt de

vista lingüístic.

• Mitjans de comunicació: indicadors com el temps de paraula als informa-
tius, la proporció de presència de dones a la ràdio, a programes de televisió
o a la premsa escrita i en línia ens mostren que la presència de dones en
aquests mitjans és inferior al 40%. Amb això es visualitza que en aquests
mitjans el paper de la dona i, en conseqüència, la seva opinió i veu queden
relegats a un segon pla. (Font: Les dones a Catalunya, 2018)

• Participació política: les dones encara tenen poca representació, no tan
sols com a votants, sinó també com a càrrecs electes. L’any 2017, només
un 23,3% de parlamentaris nacionals eren dones.

Històricament, l’exclusió de les dones s’ha justificat a partir de diferències naturals
i biològiques. Ja en la primera Declaració Universal dels Drets Humans (1789)
s’argumentava que les dones tenien menys capacitat per ser subjectes amb ple
dret i decisió sobre les seves vides, i que se les excloïa de l’àmbit públic i polític.
D’aquesta lectura es desprenia la consideració d’éssers inferiors amb necessitat de
dependència i subordinació i se’ls assignava com a funció principal la reproducció
i l’àmbit de la llar i la família. Aquestes argumentacions basades en algunes
diferències biològiques han permès al llarg de molt anys la discriminació contra
les dones.

No va ser fins als anys setanta que es va començar a parlar de gènere i a diferenciar-
lo del terme sexe, tot i que sovint aquests termes s’han utilitzat erròniament com a
sinònims. La paraula sexe fa referència a una condició biològica i física, com és la
composició cromosòmica o la presència d’un òrgan genital. És el punt de partida
que permet classificar i encasellar una persona o un animal, fins i tot abans de
néixer, en el sexe masculí o femení. En canvi, el gènere és una construcció social i,
com a conseqüència, cultural que assigna diferents trets, actituds i comportaments
a cadascun dels sexes. És la manera com una societat entén i defineix què és un
home i què és una dona i reflecteix opinions generalitzades en la societat. Pot
variar al llarg del temps i entre diferents cultures. Per tant, és un concepte que
s’aprèn a través del procés de socialització i que és susceptible de canvi.

Del concepte de gènere se’n deriven els rols de gènere, és a dir, l’atribució
diferenciada de comportaments entre sexes. D’aquí apareixen termes com la
feminitat i la masculinitat. Els rols de gènere es construeixen a partir de la
perspectiva de l’androcentrisme i de les seves creences i estereotips sobre
ambdós sexes. Aquest punt de vista situa l’home en el centre del món i silencia i
invisibilitza la dona. Idees sense base científica i fruit de l’herència cultural com
que unes tasques són més ben fetes per les dones que pels homes, i a l’inrevés, han
fet que les dones siguin socialitzades per a la cura i la gestió de la vida i que als
homes se’ls pressuposi domini i superioritat. Els rols de gènere, per tant, afecten
tant dones com homes perquè limiten la llibertat d’elecció de les persones i les
possibilitats de desenvolupament personal i social.
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2.3 Marc legal de la igualtat d’oportunitats

El ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei, tot i haver comportat,
sens dubte, un pas decisiu, està resultant insuficient. La violència de gènere, la
discriminació salarial, la discriminació en les pensions de viduïtat, la conciliació
laboral i familiar i un llarg etcètera demostren que la igualtat plena i efectiva entre
dones i homes encara no s’ha assolit. Tot i així, és necessari una acció normativa
dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació,
directa o indirecta, per raó de sexe, i a promoure la igualtat real entre dones i
homes.

Els diferents organismes, ja sigui des dels àmbits més internacionals fins als més
autonòmics, tenen el deure d’establir lleis per promoure la igualtat d’oportunitats
i eliminar qualsevol discriminació que es pugui fer cap a qualsevol persona per raó
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància
personal o social.

2.3.1 Legislació internacional

La igualtat és un dret universal, reconegut en diversos textos internacionals sobre
els drets humans, però, a més, és un principi jurídic estretament vinculat a
l’exercici de la ciutadania, requisit imprescindible en tota societat que es consideri
democràtica.

Al llarg de molts anys, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha estat l’orga-
nisme internacional encarregat de lluitar per la promoció de la igualtat de gènere
a tot el món. Exemples d’aquesta tasca els trobem en la publicació de documents
com la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra
la dona, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el desembre de 1979, o en la
realització de conferències mundials monogràfiques. Aquestes conferències han
estat molt efectives i han permès donar un gran impuls a la reflexió de la situació
de la dona i a la posterior publicació de tractats, acords i convenis internacionals.

Conferència Mundial de l’Any Internacional de la Dona

La primera conferència mundial va tenir lloc a Mèxic l’any 1975. Va ser una de
les actuacions lligades a la proclamació de l’Any Internacional de la Dona per
part de l’Assemblea General de Nacions Unides. D’una banda, es volia fer un
reconeixement a la tasca desenvolupada al llarg dels últims vint-i-cinc anys per
la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona així com la Declaració
per l’eliminació de la discriminació contra la dona de 1967, i, de l’altra, marcar
uns objectius i metes perquè es poguessin assolir durant el segon decenni de
Nacions Unides. En la Conferència Mundial de l’Any Internacional de la Dona
es va definir un pla d’acció mundial per a la consecució dels objectius de l’Any

L’any 1983 l’Estat espanyol
va ratificar la Convenció
sobre l’eliminació de totes
les formes de discriminació
contra la dona.
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Internacional de la Dona, que incloïa un ampli conjunt de directrius per al progrés
de les dones fins al 1985. D’aquesta conferència també en va sorgir la creació de
l’Institut Internacional d’Investigació i Capacitació per a la Promoció de la Dona
(INSTRAW) i el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona
(UNIFEM).

Conferència Mundial del Decenni de les Nacions Unides per la Dona

Cinc anys més tard, el 1980, un total de 145 estats membres es van reunir a
Copenhaguen per celebrar la segona Conferència Mundial de les Dones sota el
lema “Igualtat, desenvolupament i pau”. La conferència es va centrar a examinar
els avenços assolits amb l’acompliment dels objectius marcats en la primera
conferència mundial, especialment en els temes de salut, educació i ocupació. I
el programa d’acció que es va aprovar recollia, en trenta articles, els principis per
aconseguir l’eliminació de tota discriminació contra la dona, pel que fa a aspectes
com la propietat i el control d’aquesta per part de la dona, i en l’àmbit de la
protecció dels drets d’herència, de custòdia dels fills i de nacionalitat de la dona.

Conferència Mundial per l’Examen i l’Avaluació dels Assoliments del
Decenni de les Nacions Unides per a la Dona

La tercera conferència, l’any 1985 a Nairobi, tenia l’objectiu d’avaluar fins a quin
punt s’havien aconseguit les metes plantejades al llarg del últims deu anys en la
lluita per la igualtat de la dona. Les dades presentades van ser decebedores i
assenyalaven que les millores només havien afectat un nombre reduït de dones.
Per aquesta raó la conferència es va marcar com a fita cercar formes per a superar
els obstacles amb què s’havien trobat i es van establir tres categories bàsiques
per mesurar els avenços: la introducció de mesures constitucionals i jurídiques, la
igualtat en la participació social i la igualtat en la participació política i en la presa
de decisions. La Conferència de Nairobi reconeixia així que la igualtat de la dona
abraça tota l’activitat humana i que era necessari comptar amb la participació de
la dona en totes les qüestions, no tan sols aquelles que feien referència a ella.

IV Conferència Mundial de les Dones

La quarta Conferència Mundial de les Dones, celebrada a Beijing, va marcar un
punt d’inflexió en la lluita per la igualtat de gènere. Tenint com a base els acords
polítics aconseguits en les tres conferències mundials anteriors es van aprovar,
unànimement per 189 països, la Declaració de Beijing i la Plataforma d’Acció.
Tots dos documents constitueixen un programa a favor de l’apoderament de la dona
i, a partir de diferents diagnòstics, estableixen una sèrie d’objectius estratègics i
mesures pel progrés de les dones i l’assoliment de la igualtat de gènere en dotze
aspectes crucials. Lligats als objectius estratègics es descriuen accions que han
de prendre tant els governs com les institucions financeres i de desenvolupament
multilateral com organitzacions no governamentals:
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• La dona i la pobresa. Més de mil milions de persones en el món d’avui,
la gran majoria de les quals són dones, viuen en condicions inacceptables
de pobresa, principalment als països en vies de desenvolupament. Dins
d’aquest àmbit es plantegen objectius estratègics relacionats amb la revisió,
l’adopció i el manteniment de polítiques macroeconòmiques i estratègies
de desenvolupament adaptades a les necessitats i esforços de les dones en
situació de pobresa, la revisió de les lleis i les pràctiques administratives
que garanteixen la igualtat de drets de les dones i l’accés als recursos
econòmics, així com l’accés als mecanismes i institucions d’estalvi i crèdit i
el desenvolupament de metodologies de gènere i investigacions per fer front
a la feminització de la pobresa.

• Educació i formació de la dona. L’educació és un dret humà i una eina
essencial per assolir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau, però
l’accés igualitari a l’educació encara no està garantit. Per això trobem
objectius estratègics dirigits a assegurar l’accés igualitari a l’educació, a
erradicar l’analfabetisme entre les dones i a millorar l’accés a la formació
professional, a la ciència i la tecnologia, i a l’educació contínua i permanent.

• La dona i la salut. Tenir un alt nivell de salut tant física com mental
capacita per a la participació en tots els àmbits de la vida pública i privada.
Però en aquest aspecte també trobem desigualtats entre dones i homes i
entre dones de diferents regions geogràfiques, classes socials i grups ètnics
i indígenes. Els objectius estratègics plantejats fan referència a l’augment
de l’accés de les dones al llarg del cicle de vida a una atenció sanitària
adequada, assequible i de qualitat, a la promoció de programes de salut
preventiva, especialment de malalties de transmissió sexual o relacionades
amb la reproducció.

• La violència contra la dona. Quan s’utilitza aquesta terminologia abasta
molt més que la violència física, sexual i psicològica que es produeix dins
de la família, a la comunitat o que és perpetrada per l’Estat. Per això els
objectius estratègics marcats en aquest àmbit giren entorn a la prevenció
i l’eliminació de tota violència contra les dones, a l’estudi de les causes
i de les conseqüències d’aquesta violència i a l’eficàcia de les mesures
preventives i a l’eliminació del tràfic de dones.

• La dona i els conflictes armats. Un entorn que manté la pau mundial i
promou i protegeix els drets humans, entre d’altres, conforma un important
factor per consolidar la igualtat entre dones i homes. Augmentar la
participació de les dones en la resolució de conflictes en els nivells de
presa de decisions, reduir les despeses militars i proporcionar protecció i
assistència a les dones que viuen en situacions de conflictes armats o sota
l’ocupació estrangera són alguns dels objectius estratègics d’aquest àmbit.

• La dona i l’economia. Les desigualtats davant l’accés i les oportunitats que
tenen dones i homes per exercir el poder sobre les estructures econòmiques
de les seves societats són considerables. Per tant, és important promoure
els drets econòmics i la independència de les dones, així com facilitar
l’accés igualitari als recursos, l’ocupació, els mercats i el comerç. Promoure
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l’harmonització de les responsabilitats laborals i familiars per a dones i
homes també es considera que ha de ser un objectiu per assolir pel que fa a
l’apoderament de la dona i l’economia.

• Dones al poder i en la presa de decisions. Dins d’aquest àmbit tan sols
dos objectius estratègics es marquen: prendre mesures per garantir l’accés
i la participació total de les dones en les estructures de poder i presa de
decisions i augmentar la seva capacitat per participar en la presa de decisions
i el lideratge. Amb aquestes dues fites es vol potenciar l’apoderament i
l’autonomia de les dones i aconseguir millora el seu estatus social, econòmic
i polític.

• Mecanismes institucionals per al progrés de la dona. Aquest àmbit
afecta directament els organismes governamentals i les seves maquinàries
nacionals. Tot i que s’han establert en gairebé tots els estats membres
mecanismes que promouen l’avenç de la dona, com ara incloure factors
de gènere en la planificació de polítiques i programes, l’eficàcia d’aquests
mecanismes és desigual i sovint es troben amb falta de compromís en
els nivell més alts. Els objectius van dirigits a crear o enfortir aquestes
maquinàries nacionals i integrar les perspectives de gènere en legislació,
polítiques públiques, programes i projectes.

• Els drets humans de la dona. La preocupació per la promoció i protecció
de tots els drets humans és un eix puntal per a l’Organització de les
Nacions Unides. La Plataforma d’Acció reafirma que tots els drets humans
són universals, indivisibles, interdependents i interrelacionats. En aquesta
línia, promoure i protegir els drets humans de les dones, mitjançant la
implementació plena de tots els instruments de drets humans i garantir la
igualtat i la no-discriminació forma part dels objectius proposats en aquest
àmbit.

• La dona i els mitjans de comunicació. El diagnòstic dels mitjans de comu-
nicació ens revela la projecció continuada d’imatges negatives i degradants
de les dones. Per aquest motiu un dels objectius estratègics va encaminat
a promoure un retrat equilibrat i no estereotipat de les dones als mitjans
de comunicació. A més a més, la seva participació i l’accés a l’expressió
i la presa de decisions a través dels mitjans de comunicació i les noves
tecnologies també es veu limitada i és on fa incís l’altre objectiu proposat.

• La dona i el medi ambient. Des de diferents conferències relacionades
amb el medi ambient i el desenvolupament s’ha fet referència al paper
essencial que tenen les dones pel que fa als patrons de consum i a la
producció, la gestió i l’ús de recursos naturals. Dins d’aquest sector les
dones continuen sense formar part de tots els nivells de formulació de
polítiques i de presa de decisions. És per això que els objectius formulats
en aquest àmbit busquen involucrar activament les dones en la presa de
decisions ambientals a tots els nivells, integrar les inquietuds i perspectives
de gènere en polítiques i programes per al desenvolupament sostenible i
reforçar o establir mecanismes a escala nacional, regional i internacional
per avaluar l’impacte del desenvolupament i les polítiques ambientals sobre
les dones.
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• La nena. Aquest aspecte és el que presenta més objectius estratègics, ja que
moltes de les desigualtats explicades al llarg d’aquestes línies comencen a
la infància i tenen lloc per actituds i pràctiques culturals negatives. Així,
podem trobar objectius dirigits a l’eliminació de la discriminació contra
les nenes en àmbits com l’educació, la salut, l’explotació econòmica o la
violència. Treballar per promoure la consciència i la participació de les
nenes en la vida social, econòmica i política pot ser la base de l’erradicació
de futures desigualtats.

El gran impuls per la lluita de la igualtat de les dones i els homes que va comportar
la Conferència de Beijing ha fet que es commemori mitjançant esdeveniments
mundials, regionals i nacionals cada cinc anys: Beijing +5, Beijing +10, Beijing
+15 i, l’última, l’any 2015, Beijing +20.

2.3.2 Legislació europea

L’interès de la Unió Europea (UE) per la igualtat d’oportunitats té un llarg
recorregut. A la dècada dels seixanta, quan encara no en formaven part els 28
estats membres actuals, els sis estats membres fundadors van signar a Roma
l’any 1957 el Tractat Constitutiu de la CEE (Comunitat Econòmica Europea), que
adoptava el principi d’igualtat de tracte d’ambdós sexes pel que fa al salari. Més
tard, es va fer extensiu aquest principi a altres àmbits polítics com l’ocupació, la
formació i la família. En aquest sentit, la CEE desenvolupa un conjunt de normes
de protecció laboral que els països membres aniran adoptant i incloent en el seu
ordenament jurídic. Coincidint amb la celebració de la III Conferència Mundial
de les Dones de l’ONU es posen en marxa polítiques centrades en la igualtat en
la participació social i la igualtat en la participació política. Al llarg dels anys
noranta i actualment s’aposta per la transversalització de la perspectiva de gènere.

La Unió Europea estableix dins del dret comunitari europeu la igualtat entre dones
i homes. Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999,
la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre ells són un
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus
membres. Ja hi ha tretze directives europees adoptades en l’àmbit de la igualtat de
tracte entre dones i homes, totes elles vinculants pels estats membres de la Unió,
que estan obligats a incloure-les en les seves legislacions nacionals.

La Comissió Europea, com a òrgan executiu políticament independent, és l’orga-
nisme responsable d’aplicar les decisions del Parlament Europeu i el Consell de
la UE. El 5 de març del 2010, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i del
15è aniversari de la Conferència Mundial de les Dones, va aprovar una Carta de
la Dona per promoure de manera eficaç la igualtat entre dones i homes a Europa
i al món i integrar la perspectiva de gènere. Al llarg del document subratlla la
necessitat de contemplar la igualtat de gènere en el conjunt de les seves polítiques i
proposa cinc àmbits d’actuació específics: la independència econòmica, la igualtat
en el salari, la representació de les dones en la presa de decisions i en els llocs

El dret comunitari europeu
és el conjunt de normes i
principis que regeixen
l’organització, les
competències i el
funcionament de la
comunitats europees.
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de responsabilitat, el respecte de la dignitat i integritat de les dones, així com
l’erradicació de la violència de gènere i l’acció exterior de la UE en matèria
d’igualtat.

Actualment a la UE els drets d’igualtat entre dones i homes estan protegits a través
de les següents directives:

• Directiva 2000/78/CE contra la discriminació en el treball per motius de
religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual.

• Directiva 2006/54/CE per la igualtat de tracte entre homes i dones a la feina,
inclosos els plans de seguretat social.

• Directiva 2010/41/UE per la igualtat de tracte entre homes i dones que
treballen en una activitat per compte propi.

• Directiva 92/85/CEE per la protecció de treballadores embarassades, treba-
lladores que han donat a llum recentment i dones en període de lactància.

• Directiva 2004/113/CE per la igualtat de tracte entre homes i dones a l’accés
i subministrament de béns i serveis.

• Proposta COM (2008) 462 per a una directiva contra la discriminació per
motius d’edat, discapacitat, orientació sexual i religió o creences més enllà
del lloc de treball.

2.3.3 Legislació estatal

Espanya forma part de la UE des del 1986 i, per tant, ha de tenir en compte i
incorporar les directives marcades des de la Comissió Europea en tots els àmbits.
Tot i així, l’afany per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins l’Estat
espanyol ja queda palès amb anterioritat en la carta magna del poble espanyol. En
els darrers anys, i a partir de la detecció de necessitats i arran de les recomanacions
d’acció de la UE, s’han decretat lleis específiques per la lluita de la igualtat de
gènere. Per exemple, la Llei orgànica 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de
l’organisme autònom Institut de la Dona i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Constitució espanyola

La promulgació de la Constitució espanyola, el 6 de desembre de 1978, va suposar
l’afirmació legal de la igualtat entre dones i homes i la no-discriminació per raons
de raça, sexe i religió, i el seu reconeixement com a principis inspiradors de
l’ordenament jurídic d’Espanya.

L’article 9.2 de la Constitució estableix que correspon als poders públics promoure
les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els
quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixen o
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dificulten la seva plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social.

A l’article 14 s’estableix que els espanyols i les espanyoles són iguals davant la
llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

Llei 16/1983, de 24 d’octubre, de creació de l’organisme autònom Institut de
la Dona

Per mitjà de la Llei 16/1983 es crea l’Institut de la Dona, com a organisme
autònom adscrit inicialment al Ministeri de Cultura i amb la finalitat primordial, en
compliment i desenvolupament dels principis constitucionals recollits als articles
9.2 i 14, de promoure i fomentar les condicions que possibiliten la igualtat
social d’ambdós sexes i la participació de les dones en la vida política, cultural,
econòmica i social.

Llei 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes

La Llei orgànica 3/2007 va ser un punt d’inflexió en les polítiques d’igualtat a Es-
panya, ja que radica en la prevenció de conductes discriminatòries i en la previsió
de polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat. Aquest principi s’aplica
a diversos àmbits de la realitat social i, per tant, la seva dimensió és transversal.
Això va fer que moltes lleis es veiessin afectades i, com a conseqüència, haguessin
de ser modificades amb l’establiment de criteris d’actuació i pautes afavoridores
de la igualtat. Polítiques com l’educativa, la sanitària, l’artística i cultural, de la
societat de la informació, de desenvolupament rural o d’habitatge, esport, cultura,
ordenació del territori o de cooperació internacional per al desenvolupament es
van veure afectades.

Gràcies a aquesta llei es van incorporar modificacions en la igualtat de tracte entre
homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció
professionals, a les condicions de treball i en l’accés a béns i serveis i el seu
subministrament. També es van crear instruments bàsics com un pla estratègic
d’igualtat d’oportunitats, la creació d’una comissió interministerial d’igualtat, els
informes d’impacte de gènere i les avaluacions periòdiques sobre l’efectivitat del
principi d’igualtat.

2.3.4 Legislació autonòmica

A Catalunya, per la seva banda, amb l’interès de completar la normativa relativa
a la paritat es va promulgar la Llei orgànica 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.

L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer
efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits,

La Llei 16/1983 va ser
modificada per l’article 17.1
de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització
del sector públic i altres
mesures de reforma
administrativa. Entre les
modificacions hi ha el canvi
de nom de l’Institut de la
Dona per Institut de la Dona
i per la Igualtat
d’Oportunitats.
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etapes i circumstàncies de la vida. En aquest sentit, es proposa la creació de plans
d’igualtat amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de
tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe
amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció
professional i a la resta de condicions de treball.

2.4 Organismes i recursos promotors de la igualtat

Entre els principals objectius de les entitats i administracions públiques que
treballen en pro de la igualtat entre dones i homes hi ha els de dur a terme
actuacions com la creació d’organismes i recursos especialitzats en igualtat de
gènere. La majoria van dirigits a la ciutadania i tenen la funció de lluitar per
l’eliminació de la discriminació i facilitar l’accés a la informació de tots els temes
relacionats amb la promoció de la igualtat de gènere des de l’àmbit internacional
fins a l’àmbit municipal.

2.4.1 Àmbit internacional

L’Organització de les Nacions Unides és el principal organisme internacional
encarregat de prendre mesures per afrontar els problemes de la humanitat en
el segle XXI. Actualment 193 estats estan representats en el seu òrgan més
decisiu, l’Assemblea General. Aconseguir la igualtat de gènere és un dels seus
objectius prioritaris. En aquest sentit advoca per un treball específic tant des
de dins d’òrgans i programes principals com des de la creació d’organitzacions
específiques.

Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona

El Consell Econòmic i Social (ECOSOC) forma part del nucli del sistema de
l’ONU i té l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible. Lligat a aquest
òrgan hi ha la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW). La
tasca que desenvolupa aquesta comissió va dirigida principalment a avaluar els
progressos i a formular recomanacions addicionals per accelerar la implementació
de la Plataforma d’Acció.

Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra les Dones

Aquesta comissió, també integrada dins de la ONU, està formada per un cos
de 23 experts independents de l’organització. És l’encarregada de supervisar
la implementació de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona. D’una banda, els estats que la van ratificar estan
obligats a presentar informes periòdics sobre com estan aplicant els drets i, de
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l’altra, el comitè aborda les seves preocupacions i formula recomanacions i
suggeriments.

El comitè pot rebre reclamacions de violacions de drets protegits per la convenció,
tant de particulars com de grups d’individus, i està obligat a iniciar consultes en
el cas que es detectin situacions de violacions greus o sistemàtiques dels drets de
les dones. Només ho pot fer en els estats membres que ho hagin acceptat.

ONU Dones

El juliol de 2010 l’Assemblea General de les Nacions Unides va crear un organisme
independent de l’ONU exclusivament dirigit a promoure la igualtat de gènere i
l’apoderament de les dones. A partir de la tasca desenvolupada des de diferents
organismes independents, com la Divisió per l’Avançament de la Dona (DAM),
l’Institut Internacional d’Investigacions i Capacitació per a la Promoció de la Dona
(INSTRAW), l’Oficina de l’Assessor Especial en Qüestions de Gènere i Progrés
de la Dona (OSAGI) i el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a
la Dona (UNIFEM), unifica els esforços i els concentra en un sola organització.

Principalment treballa en àrees prioritàries per la igualtat de les dones i que
promouen el progrés de manera generalitzada. Aquestes àrees són: lideratge i
participació política, apoderament econòmic, violència contra les dones, pau i
seguretat, acció humanitària, joves, governança i planificació nacional, desenvolu-
pament sostenible i VIH i sida.

En aquest organisme la Divisió de Polítiques i Programes elabora una sèrie de
publicacions. N’hi ha dues que destaquen per la seva rellevància en l’àmbit:

• El progreso de las mujeres en el mundo. Sèrie dirigida principalment
a persones encarregades de dissenyar polítiques i personal d’investigació,
pretén ser un document marc per a temes de gènere i de drets de les dones.
Recull al llarg de les seves set edicions –la primera de l’any 2000– la situació
de la dona a tot el món.

• Estudio mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo. Estudi publicat
cada cinc anys que gira entorn a qüestions econòmiques i financeres des
d’una perspectiva de gènere. Per exemple, l’edició del 2014 feia referència
a la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible.

La secció d’Investigació i Dades, per la seva banda, també publica una sèrie de
documents de discussió que inclouen investigacions originals des de la perspectiva
de diferents contextos nacionals i regionals.

2.4.2 Àmbit europeu

En el context de la Unió Europea hi ha tres grans organitzacions encarregades de
procurar que es respectin els drets d’homes i dones dins dels 28 països membres
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de la UE. Aquestes organitzacions són el Comitè dels Drets de les Dones i de la
Igualtat de Gènere (FEMM), l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea
(FRA) i l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) .

Comissió dels Drets de les Dones i de la Igualtat de Gènere

Els diputats del Parlament Europeu estan distribuïts en vint comissions perma-
nents especialitzades. Aquestes comissions es van crear amb la finalitat de desen-
volupar propostes legislatives mitjançant l’aprovació d’informes i la presentació
d’esmenes per tal que es considerin en el Ple. La Comissió dels Drets de les Dones
i de la Igualtat de Gènere és una d’aquestes comissions. La FEMM publica tots
el informes, opinions, esmenes i projectes que emet, a més d’un butlletí mensual
en què s’informa sobre tots els apartats tractats en la reunió ordinària i els acords
i mesures als quals s’ha arribat.

Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea

L’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA, per les sigles en
anglès), tal com el seu nom indica, és el centre especialitzat en drets fonamentals
de la UE. Va néixer amb l’objectiu de protegir tots els ciutadans europeus i garantir
els seus drets. En aquest sentit, fa tasques d’assessorament en aquesta matèria a les
institucions de la UE i als estats membres. La igualtat de gènere constitueix una
de les àrees de recerca temàtica de la FRA, ja que, tot i el reconeixement per part
de la Unió Europea que és un principi fonamental, encara es detecten desigualtats
i discriminacions per raó de sexe dins del territori europeu.

La FRA també ha assumit el lideratge en qüestió de violència contra la dona. En
aquesta línia, va ser la impulsora de l’enquesta més gran fins ara realitzada a la
UE sobre les experiències de violència de les dones. L’informe dels resultats és
especialment detallat pel que fa a la metodologia, la mostra i el treball de camp
realitzat.

Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere

L’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE, per les sigles en anglès) és
un òrgan autònom de la UE creat l’any 2006, per contribuir a la promoció de
la igualtat de gènere, i reforçar-la, inclosa la transversalitat de gènere en totes
les polítiques de la UE i les polítiques nacionals resultants i la lluita contra la
discriminació basada en sexe, així com per sensibilitzar els ciutadans de la UE
sobre la igualtat de gènere. Té com a principal missió convertir-se en el centre
europeu de coneixement sobre qüestions d’igualtat de gènere.
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2.4.3 Àmbit estatal

A Espanya el Reial decret 1887/2011 estableix, com a òrgan directiu del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i
Igualtat, de la qual depèn la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats. Però
l’organisme referent en qüestió d’igualtat entre dones i homes és l’Institut de la
Dona i per la Igualtat d’Oportunitats (IMIO). Tanmateix, per lluitar contra la
violència de gènere com a mesura de protecció integral es crea una delegació de
govern específica, la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats

L’IMIO és un organisme autònom adscrit a l’actual Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat. La seva finalitat és la promoció i el foment de les condicions
que possibiliten la igualtat social d’ambdós sexes i la participació de la dona en
la vida política, cultural, econòmica i social, així com la prevenció i eliminació
de tota classe de discriminació de les persones per raó de naixement, sexe, origen
racial o ètnic, religió o ideologia, orientació o identitat sexual, edat, discapacitat
o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

De les seves primeres actuacions dirigides a impulsar la creació de serveis
d’informació i d’atenció en destaquen les campanyes d’informació sobre els drets
de les dones per difondre els canvis en l’ordenament jurídic i els estudis sobre els
maltractaments, que van ajudar a la visibilització de la situació d’aquest problema
a Espanya.

A través dels plans per a la igualtat d’oportunitats de les dones (PIOM)
encaminats a eliminar les diferències per raons de sexe i a afavorir que les dones no
siguin discriminades en la societat espanyola, es fomenta la creació de polítiques
per a la igualtat d’oportunitats des de l’Administració. Els plans d’igualtat ajuden
a crear un marc de referència pel que fa als objectius que es volen assolir, les
mesures i actuacions que cal seguir i demanen un seguiment i una avaluació del
grau d’assoliment.

L’IMIO disposa d’un dels centres de documentació especialitzats més gran d’Espa-
nya, amb més de 25.000 documents de tot tipus: llibres, fullets, revistes, materials
audiovisuals (cartells, fotografies i audiogravacions) i documents electrònics.
L’accés a aquest fons documental és públic.

Tota la informació relativa a les polítiques transversals sobre igualtat de gènere
duta a terme des dels diferents departaments ministerials, organismes autònoms i
altres entitats públiques i privades és analitzada, avaluada i difosa pels observato-
ris d’igualtat. L’IMIO s’encarrega de la gestió de dos d’ells: l’Observatori de la
Igualtat d’Oportunitats i l’Observatori de la Imatge de les Dones.
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Delegació del Govern per a la Violència de Gènere

A la delegació del Govern específica li correspon proposar polítiques de govern
contra les diferents formes de violència de gènere i impulsar, coordinar i assessorar
en totes les mesures que es duguin a terme en aquesta matèria.

La delegació està dividida en dos òrgans:

• Subdirecció General de Sensibilització, Prevenció i Coneixement de la
Violència de Gènere, encarregada, entre altres tasques, de la sensibilització
ciutadana i la prevenció de totes les formes de violència contra la dona
mitjançant la realització, promoció i difusió d’informes, estudis i investi-
gacions sobre qüestions relacionades amb les diferents formes de violència
de gènere.

• Subdirecció General de Coordinació Interinstitucional en Violència de
Gènere, amb funcions com l’impuls de l’aplicació del principi de transver-
salitat de les mesures destinades a la lluita contra les diferents formes de vio-
lència de gènere o el foment de la formació i especialització dels col·lectius
professionals que intervenen en el procés de prevenció, informació, atenció
i protecció a les víctimes.

2.4.4 Àmbit autonòmic

Les comunitats autònomes tenen delegades moltes competències pel que fa a
temes d’igualtat de gènere.

A Catalunya, la Direcció General d’Igualtat en relació amb aquest àmbit té les
següents funcions:

• Promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques
públiques.

• Promoure i avaluar les polítiques d’igualtat efectiva en matèria d’accés al
treball i formació ocupacional i formació no reglada.

• Promoure i impulsar les polítiques que permetin una plena igualtat de la
ciutadania en matèria d’alfabetització digital.

• Planificar i implementar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-
discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexu-
als (LGBTI), així com contra la discriminació per raó de l’orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere de les persones.

• Actuar com a òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de la pers-
pectiva de gènere en la planificació, la gestió i l’avaluació de les polítiques
departamentals, mitjançant l’exercici de les funcions que estableix l’article
8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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• Col·laborar amb altres departaments, institucions o entitats en programes,
projectes o iniciatives que tinguin per objectiu la igualtat.

• Establir i mantenir relacions amb la Unió Europea i les comissions inter-
nacionals per a la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, l’intercanvi
d’experiències i el desenvolupament de la transversalitat de gènere.

Aquesta llibertat de moviments permet la creació d’organismes de Govern com
l’Institut Català de les Dones (ICD).

Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques
per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, a partir
de les competències exclusives que atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
S’encarrega de vehicular altres serveis i òrgans:

• Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). El CNDC és l’òrgan
col·legiat de participació i consulta de l’ICD que integra les representacions
de les entitats que treballen en programes a favor de la igualtat i la promoció
de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a
les qüestions vinculades al pla de Govern en matèria de polítiques de dones
en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu. Entre les seves
funcions promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva
el treball en xarxa, i fa propostes a l’ICD sobre qüestions que afecten les
dones i l’equitat de gènere.

• Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca (CDJAIR). Per tal
de poder desenvolupar tasques de promoció i afavoriment de l’estudi i
la investigació sobre les dones, l’ICD ofereix un servei de consulta bi-
bliogràfica i documental obert a tothom. Aquest servei és el Centre de
Documentació Joaquima Alemany i Roca, adscrit a la Xarxa de Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa de Centres de
Documentació i Biblioteques de Dones.

2.5 Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere

Malgrat que la igualtat entre dones i homes és un dret universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans i tot que hi ha un reconeixement
de la igualtat formal davant la llei, molts indicadors encara mostren greuges
comparatius evidents. La dificultat de l’erradicació rau en el fet que moltes
desigualtats tenen un caràcter d’invisibilitat i es consideren normals.

Partint de la base que la nostra societat és androcèntrica i que els rols de gènere han
permès la discriminació contra les dones, és necessari repensar tota intervenció
social per tal que les accions que es duguin a terme puguin reconèixer la diferència
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entre sexes però a la vegada oferir igualtat, en el sentit de reconèixer els mateixos
drets i deures, les mateixes oportunitats i les mateixes possibilitats per accedir als
recursos.

El camí per assolir aquest objectiu passa per la incorporació de la perspectiva de
gènere a totes les actuacions. Aquesta estratègia parteix de la presa de consciència
de les diferències entre dones i homes en cada àmbit per, després, fer l’anàlisi, la
planificació, el disseny i l’execució de la intervenció, tenint en compte la manera
en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten tant dones com
homes. La perspectiva de gènere permet visualitzar dones i homes en la seva
dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet trobar
línies de reflexió i actuació per erradicar les desigualtats.

2.5.1 Transversalitat i apoderament

La incorporació de la perspectiva de gènere ha de facilitar les condicions neces-
sàries perquè hi hagi una participació efectiva de les dones en la vida política,
cultural, econòmica i social, i ha de ser un dels objectius prioritaris en qualsevol
intervenció social. Incloure i tenir en compte la perspectiva de gènere, en concret
en l’anàlisi de la realitat, ajuda a considerar les diferències entre homes i dones
i permet reflexionar sobre les similituds i diferències i actuar-hi en conseqüència.
Aplicar la perspectiva de gènere significa promoure’n la incorporació en qualsevol
acció que es realitzi i impulsar la transversalitat de gènere o transversalització
de gènere (gender mainstreaming), que significa integrar la perspectiva de gènere
en tots els àmbits de la investigació. Es tracta de prestar atenció a la realitat
diferenciada de les dones i els homes i dissenyar actuacions que s’hi adaptin o
hi donin resposta.

La transversalitat de gènere no vol dir implementar accions específicament
adreçades a les dones, sinó dissenyar i avaluar el conjunt de les accions sota
el criteri d’identificar i preveure les repercussions diferenciades en homes
i dones.

Un altre concepte molt lligat a la igualtat de gènere és l’apoderament, en concret
l’apoderament de la dona. Aquest concepte fa referència al procés pel qual la dona
augmenta la confiança en ella mateixa sent conscient de les seves fortaleses, per
poder afrontar qualsevol situació de desigualtat o vulnerabilitat i impulsar canvis
per a aconseguir una transformació. Dins d’aquest procés es busca que la dona
aconsegueixi ser la protagonista de la seva pròpia història, des del canvi individual
fins a l’acció col·lectiva.
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2.6 Perspectiva de gènere en el disseny d’instruments d’anàlisi de la
realitat

Tenint en compte el context social, la investigació té el repte de produir coneixe-
ment amb la finalitat d’afavorir la reducció de les discriminacions i de les seves
causes, així com de donar suport a una transformació social equitativa. Això
presenta una gran dificultat: les investigacions com a acció realitzada per l’ésser
humà no estan excloses de la influència cultural. Per això moltes investigacions
tenen un caràcter androcèntric i sexista. La invisibilitat i desatenció cap a les
experiències i els interessos de les dones i la desigualtat de gènere en els processos
de producció de coneixement han estat una constant al llarg de les últimes dècades.

En aquest sentit, en el Pla d’acció de Beijing es proposen objectius estratègics
i accions a prendre per part de governs, organitzacions intergovernamentals,
institucions acadèmiques i de recerca i del sector privat.

Dona i pobresa

Objectiu estratègic:

Desenvolupar metodologies de gènere i realitzar investigacions per fer front a la
feminització de la pobresa.

Accions:

• Desenvolupar metodologies conceptuals i pràctiques per incorporar perspectives de gènere
en tots els aspectes de la formulació de polítiques econòmiques, inclosos els plans i
programes d’ajustament estructural.

• Aplicar aquestes metodologies en la realització d’anàlisis d’impacte de gènere de totes les
polítiques i programes, inclosos els programes d’ajustament estructural, i difondre els resultats
de la recerca.

• Recopilar dades sobre desigualtat de gènere i edat, sobre la pobresa i tots els aspectes de
l’activitat econòmica i desenvolupar indicadors estadístics qualitatius i quantitatius per facilitar
l’avaluació del rendiment econòmic des d’una perspectiva de gènere.

• Escriure mitjans estadístics adequats per reconèixer i fer visible les desigualtats de gènere.

Font: Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing

Dona i salut

Objectiu estratègic:

Promoure la investigació i difondre sobre la salut de la dona.

Accions:

• Impartir formació als investigadors i introduir sistemes que permetin l’ús de les dades
recollides, analitzades i desglossades, entre altres aspectes, per sexe i edat i altres criteris
demogràfics establerts i variables socioeconòmiques, en la determinació de polítiques,
segons convingui, la planificació, supervisió i avaluació.

• Promoure investigacions, tractaments i tecnologies que tinguin en compte el gènere i que
se centrin en les dones, i vincular els coneixements tradicionals i indígenes com la medicina
moderna, posant la informació a disposició de les dones per permetre’ls prendre decisions
informades i responsables.
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Font: Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing

Mecanismes institucionals per al progrés del diagnòstic de la dona

Objectiu estratègic:

Generar i difondre dades i informacions desglossades per sexe per a la planificació i
l’avaluació.

Accions:

• Assegurar-se que les estadístiques relacionades amb les persones són recollides,
compilades, analitzades i presentades per sexe i edat i reflecteixen problemes i qüestions
relacionades amb dones i homes en la societat.

• Recopilar, compilar, analitzar i presentar de manera periòdica dades desglossades per
edat, sexe, socioeconòmiques i altres indicadors rellevants, inclosos el nombre de persones
dependents, per a la seva utilització en la planificació i implementació de polítiques i
programes.

• Involucrar centres d’estudis de dones i organitzacions de recerca en el desenvolupament i la
prova d’indicadors i metodologies d’investigació adequades per reforçar l’anàlisi de gènere,
així com en el seguiment i avaluació de la implementació dels objectius de la Plataforma
d’Acció.

• Designar o nomenar personal per enfortir els programes d’estadístiques de gènere i garantir
la coordinació, el seguiment i la vinculació a tots els camps del treball estadístic i preparar
resultats que integrin estadístiques de les diferents àrees temàtiques.

• Millorar la recopilació de dades sobre la contribució íntegra de dones i homes a l’economia,
inclosa la seva participació en el sector informal.

• Desenvolupar un coneixement més complet de totes les formes de treball i ocupació.

• Desenvolupar una classificació internacional d’activitats per a estadístiques d’ús del temps
que sigui sensible a les diferències entre dones i homes en feines remunerades i no
remunerades i recopilar dades desglossades per sexe.

• Millorar els conceptes i mètodes de recopilació de dades sobre el mesurament de la pobresa
entre dones i homes, inclòs el seu accés als recursos.

• Reforçar els sistemes estadístics vitals i incorporar l’anàlisi de gènere en publicacions i
investigacions; donar prioritat a les diferències de gènere en el disseny de la recerca i en
la recollida i anàlisi de dades per tal de millorar les dades sobre la morbiditat; i millorar la
recopilació de dades sobre l’accés als serveis de salut, inclòs l’accés a serveis integrals de
salut sexual i reproductiva, atenció maternal i planificació familiar, amb especial prioritat per a
mares adolescents i per a la cura de persones grans.

• Desenvolupar dades millorades sobre la víctima i els autors de totes les formes de violència
contra les dones, com ara la violència domèstica, l’assetjament sexual, la violació, l’incest i
els abusos sexuals, i el tràfic de dones i nenes, així com sobre la violència per part d’agents
de l’Estat.

• Millorar els conceptes i mètodes de recopilació de dades sobre la participació de dones i
homes amb discapacitat, inclòs el seu accés als recursos.

Font: Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing

Accions com la creació d’equips d’investigació mixtos i la reivindicació de les
dones com a objecte d’estudi afavoreixen una major diversitat i sensibilitat de
gènere en la investigació i obren la porta a tractar nous temes d’investigació. Si
s’aconsegueix reduir els biaixos de gènere la validesa dels estudis augmenta, ja
que s’eviten generalitzacions a partir de dades parcials, i s’incrementa la utilitat i
l’impacte equitatiu i no discriminatori de les recerques.
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2.6.1 Instruments d’anàlisi de la realitat

Incloure i valorar la perspectiva de gènere en l’elecció de les fonts d’informació,
la creació dels instruments de recollida i la posterior anàlisi de dades, és el primer
pas per entendre la realitat des de la diversitat, a més de permetre el disseny
d’intervencions que ofereixen igualtat d’oportunitat.

En la recopilació documental cal descartar aquells documents que en la seva
elaboració no tenen en compte la perspectiva de gènere, ja que les conclusions
o interpretacions de la informació presentada poden contenir un biaix de gènere.
D’altra banda, és recomanable escollir les investigacions que posin de manifest el
gènere en els resultats de la recerca. Cal recollir dades, informació i estadístiques
sobre si el rols o estereotips de gènere o el sexe afecten l’àmbit d’investigació, i si
és així saber en quin sentit ho fan.

Per escollir el marc mostral en observacions, entrevistes i enquestes, s’ha de
valorar la quantitat de persones de cada sexe que inclou, exceptuant casos en què
s’estudiï valorar exclusivament un sexe. En la recollida d’informació, l’anàlisi de
dades i la presentació de l’informe final és necessari diferenciar per sexes.

Tant en la redacció d’indicadors o preguntes en la construcció d’instruments com
en l’exposició de resultats a través d’informes s’ha de redactar, en la mesura
del possible, utilitzant un llenguatge no sexista. Algunes organitzacions han
publicat protocols per tal d’eliminar expressions, girs o paraules que comporten un
llenguatge sexista i discriminatori dins de les seves organitzacions i publicacions.

Protocols sobre llenguatge sexista

L’IMIO té publicat un recurs anomenat Guías para el uso no sexista del lenguaje on fa una
recopilació de protocols i guies que ofereixen pautes sobre com utilitzar un lenguatge no
sexista.

Les guies estan classificades en dotze àmbits d’actuació: acadèmia, administració,
comunicació i publicitat, esports i cultura, discapacitat, educació, ocupació i relacions
laborals, sensibilització general i recursos web, jurídic, salut, societat civil, i ciència,
tecnologia i medi ambient.

La UNESCO, com a exemple d’organisme internacional, amb l’afany d’“assegurar
el respecte universal a la justícia, a la llei, als drets humans i a les llibertats
fonamentals [...] sense distinció de raça, idioma o religió...” tal com menciona
en l’article I de la seva Constitució, té un recull de pautes o recomanacions per a
l’ús d’un llenguatge no sexista en la redacció de tots els seus documents de treball
i dels seus estats membres.

Entre les recomanacions destaca:

• Evitar, en la mesura del possible, l’ús de termes que facin referència
explícita o implícita a un sol sexe, sobretot si aquest té flexió de gènere,
llevat que es vulgui fer referència a aquell sexe. Així doncs, es recomana
substituir, per exemple, el mot “entrevistat” per “persona entrevistada”.
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• Utilitzar, en el cas dels plurals, l’ús de les dues categories o, si existeix,
d’un nom col·lectiu. Per tant, és menys sexista parlar del poble gitano o de
la comunitat gitana que dels gitanos.



El projecte d'intervenció social
Juan Miguel García Nogueroles
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Introducció

Entendre la necessitat de planificar i de tenir les eines teòriques bàsiques que
permetin iniciar el procés planificador són l’objectiu d’aquesta unitat. Així,
l’alumne pot comprendre no únicament quines són les formes bàsiques que
aquesta planificació pot prendre, sinó també les justificacions argumentals que
les suporten.

Aquesta unitat tracta dos aspectes de la gestió i elaboració de projectes que ara
descriurem de manera àgil per a, al llarg dels continguts, passar a desenvolupar
més àmpliament.

El primer d’aquests aspectes es tracta a l’apartat “La planificació de projectes
d’intervenció social”. Aquest apartat té una fonamentació principalment teòrica
i té a veure amb la necessitat, per part de qualsevol acció de programació dins
l’àmbit social, d’estar suportada per alguna perspectiva teòrica que dirigeixi la
intervenció. Es revisen diferents models teòrics dins de la intervenció social i
s’examinen les seves característiques. La tria d’un d’aquests models teòrics a la
força condiciona la tasca posterior de programació ja que, en darrera instància, un
model teòric d’intervenció es base en la naturalesa de la relació entre aquells que
intervenen en la realitat social i aquells (usuaris) que en seran beneficiaris.

Les accions de programació no es donen en el buit. Generalment les accions poden
organitzar-se entre elles seguint uns nivells de programació que van des d’allò
més general fins allò concret. Tots els nivells de programació són necessaris però
cadascun presenta unes característiques bàsiques que cal conèixer i, de la mateixa
manera, ajuden a plantejar el nivell en què es treballa de manera més intensa: el
nivell operatiu, que és aquell que es correspon amb el document del projecte.

El segon aspecte es tracta a l’apartat “El projecte d’intervenció social”. Té una
dimensió més pràctica i té a veure, precisament, amb l’elaboració de projectes.
S’estudien les parts de què es compon un projecte així com algunes tècniques per
completar-lo. Fa especial èmfasi en les quatre fases de l’elaboració de projectes:
diagnòstic, planificació, aplicació i avaluació. Respecte a l’avaluació només es
fa una petita revisió introductòria ja que tots aquesta continguts són objecte de la
propera unitat. Es tracta també el paper del projecte com a eix de la intervenció
del tècnic, fent especial èmfasi en aspectes deontològics i especificant les eines
per tal d’acomplir satisfactòriament la seva funció així com els rols que pot o ha
d’assumir al llarg de tot el procés de treball.

Aquesta unitat és d’una utilitat fonamental. S’espera de l’alumne que sigui
capaç de fer servir de manera raonada els continguts teòrics a l’hora de preparar
documents de planificació així com en el moment d’analitzar la realitat que
l’envolta, que al cap i a la fi és l’escenari de la seva intervenció.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d’intervenció social, relacio-
nant els seus elements amb els diferents models de planificació.

• Compara diversos models teòrics d’intervenció social.

• Compara diferents models de planificació.

• Identifica els diferents nivells de planificació en la intervenció social.

• Descriu les fases del procés de planificació.

• Identifica els elements fonamentals de la planificació.

• Sistematitza el procés de planificació.

2. Determina els elements que constitueixen un projecte d’intervenció social,
relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d’intervenció.

• Justifica la necessitat de fonamentar els projectes d’intervenció social.

• Identifica les necessitats que justifiquen el disseny del projecte d’intervenció
social.

• Delimita el problema que s’abordarà des del projecte d’intervenció.

• Redacta els objectius del projecte d’intervenció social seguint els criteris
establerts de redacció, coherència i participació.

• Descriu activitats per a la consecució dels objectius establerts en el projecte
d’intervenció.

• Seqüència les activitats ordenades en funció dels objectius del projecte
d’intervenció.

• Selecciona mètodes i tècniques socioeducatives aplicables en la intervenció
social.

• Identifica els recursos humans, materials i econòmics per al desenvolupa-
ment del projecte d’intervenció.

• Introdueix mecanismes de col·laboració amb l’equip de treball i amb altres
professionals.

• Incorpora tècniques de treball en equip en el procés de disseny del projecte
d’intervenció.
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1. La planificació de projectes d’intervenció social

És important intervenir en la realitat per tal de transformar aquelles coses que no
ens agraden o que ens resulten injustes, però està clar que no es pot intervenir
de qualsevol manera. Abans de començar amb el desenvolupament teòric i els
continguts, és molt important assenyalar que la bona fe i les bones intencions són
condicions necessàries però no suficients per dur a terme un projecte d’intervenció
social. Quan un equip professional encapçala o participa en qualsevol projecte
d’intervenció social es pressuposen diverses coses.

La primera és que, amb independència de la ideologia, les nostres creences o
altres elements espuris, la motivació és la de millorar el context social on s’intervé,
principalment reduint les desigualtats i generant efectes positius en les condicions
de vida de les persones amb les quals es treballa, sempre en col·laboració amb
aquestes persones i col·lectius. La segona és que l’equip d’intervenció sap com
fer-ho. En aquest sentit, no són acceptables les ocurrències ni els experiments.
Tampoc és acceptable que el projecte ideat vagi en la línia de resoldre problemes
propis (dels mateixos professionals) en volta dels problemes dels col·lectius
d’intervenció. En darrer terme, s’espera una serietat màxima en l’elaboració,
l’execució i l’avaluació dels projectes ja que el pas per una comunitat o per un
col·lectiu ha de resultar sempre en una millora de les condicions de vida de
les persones. Sense voler resultar alarmistes, una errada en la feina pot acabar
provocant majors desigualtats o pot despertar problemes que, fins aleshores, o
eren latents o ni tan sols eren significatius.

Ara bé, per descomptat que es poden cometre errades i, de fet, sempre se’n
cometen al llarg de l’experiència professional. Les pàgines que segueixen busquen
formar l’alumnat del cicle formatiu de grau superior en Integració social perquè
aquestes errades siguin el menys nombroses possible, puguin ser identificades al
més aviat possible i, en definitiva, puguin ser corregides també amb agilitat.

El treball en integració social és una tasca d’una gran responsabilitat (es treballa
amb persones, en moltes ocasions molt vulnerables) i d’una gran complexitat.
Per això que cal fer-lo també amb molta cura, seguint uns procediments clars i
establerts, cercant l’acompliment d’uns objectius marcats amb antelació i buscant
la màxima qualitat possible.

1.1 Caracterització del procés de planificació

No és suficient amb la bona fe per dissenyar projectes d’intervenció social, és
necessari algun tipus de coneixement o destreses teoricopràctiques en l’elaboració
d’aquests projectes.
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El primer coneixement necessari és la comprensió de la necessitat de planificar.
Una intervenció social no pot fer-se a la babalà ni confiant en la sort o en la
capacitat d’improvisació. Davant de la pregunta, benintencionada en moltes
ocasions, de si cal improvisar la resposta és un no rotund. No vol dir que la
creativitat o la imaginació siguin valors no necessaris o problemàtics, ans al
contrari: un bon professional ha de ser capaç d’incorporar aquesta creativitat
i aquesta imaginació al procés de planificació, ha de poder incloure elements
creatius en els projectes per tal de generar una major capacitat de transformació
social. Però sempre han d’estar previstos i han de quedar subjectes a necessitats
específiques del projecte d’intervenció.

La flexibilitat, la capacitat d’adaptació a situacions imprevistes i/o difícils. és un
valor, per descomptat, però més important que aquesta capacitat de ser flexible
(necessària en alguna ocasió) és la capacitat de preveure les possibles dificultats
amb antelació i de programar alternatives que ajudin a resoldre els problemes i
assolir els objectius.

1.2 Models teòrics en la intervenció social

Un model d’intervenció en l’àmbit social (Viscarret, 2009) és un conjunt de
principis d’acció referits a unes circumstàncies determinades en les quals es vol
intervenir. El model no existeix a la realitat (no pertany al món dels objectes, és
simbòlic), però tampoc és una entelèquia en el sentit que el model acaba resultant
en la planificació, i posterior execució, d’accions concretes en el món real. El
model com a explicació de la realitat assenyala el problema i els tipus de problemes
sobre els quals es vol intervenir i, igualment, assenyala els mètodes i les tècniques
adients. El model no s’esgota en l’explicació teòrica de la realitat problematitzada,
sinó que acaba proposant solucions a aquesta problemàtica.

Es pressuposa l’existència de diversos models (diverses explicacions de la realitat
que necessiten accions diverses inclús per intervenir en un mateix problema),
fet que fa entendre que els models accepten també una mirada crítica i, a més,
que poden estar carregats ideològicament o ser conseqüència d’una manera molt
concreta d’observar la realitat. En aquest sentit, adoptar un model o altre
d’intervenció depèn de les necessitats i preferències, però també de l’anàlisi i
el diagnòstic d’una situació, dels antecedents (de l’equip professional i/o dels
col·lectius d’intervenció) i dels principis d’intervenció.

Un model, en definitiva, parla de la metodologia a emprar, de la temporització a
seguir, del lloc on intervenir i de les raons últimes per les quals s’ha d’acomplir
aquesta intervenció, regint inclús la forma de redactar els objectius d’intervenció.
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1.2.1 Model psicodinàmic

El model psicodinàmic es basa en el propi individu, en les seves capacitats i en
les seves problemàtiques concretes. Més que tractar d’esbrinar les condicions
de base social en les quals es troba un individu o col·lectiu, s’intenta veure què
pot fer aquest individu (o col·lectiu) d’acord amb les seves habilitats, les seves
problemàtiques psicològiques o la seva situació emocional. Es posa l’èmfasi
en la condició humana i s’intenten definir patrons sans de comportament i
desenvolupament.

Des d’aquest punt de vista, la intervenció ha de basar-se a donar eines als individus
per tal que puguin superar les seves dificultats que, eminentment, són internes.
És un model interessant ja que diposita una part important de la responsabilitat
en l’individu, fet que pressuposa que la solució, quan s’aconsegueix, és també
responsabilitat seva. En aquest sentit, Woods i Hollis (Contreras, 2006) parlen
de model psicosocial i creuen que per entendre i ajudar els éssers humans és
imprescindible una comprensió global de les seves relacions, no únicament amb
altres persones sinó també amb el seu context, pres aquest de manera general.

No hi ha una única intervenció per a una problemàtica i cada persona pot necessitar
accions diferents ja que, en definitiva, unes mateixes dificultats poden tenir causes
diverses segons variables personals i psicosocials. Hi ha diversos mètodes que
poden aplicar-se des d’aquesta perspectiva.

Els mètodes directes es dirigeixen a l’individu o al grup concret d’intervenció.

• Tècniques de suport: el professional crea o reforça actituds positives en
l’usuari per tal que aquest s’involucri activament en el seu procés de canvi.

• Tècniques d’influència directa: el professional, a través de l’autoritat,
dirigeix determinades decisions de l’usuari si considera que aquest està tan
afectat que té compromeses algunes capacitats que el permetin ajudar-se a
si mateix.

• Tècniques de discussió reflexiva: el professional apel·la a aspectes de la
cognició de l’usuari i a la seva capacitat per explicar i explicar-se la realitat
sense distorsions.

Els mètodes indirectes es basen en la manipulació i el control d’aspectes externs
a l’individu assistit, principalment persones rellevants i contextos socials propers.

• Referència: el professional pot actuar de mediador amb altres recursos de
l’entorn de l’usuari si preveu que no és capaç de gestionar-los adequada-
ment.

• Ajuda material: cal tenir en compte que aquesta ajuda sempre s’ha d’en-
tregar sense menystenir la dignitat de l’usuari i sense crear una relació de
dependència.



Metodologia de la intervenció social 12 El projecte d'intervenció social

• Control de l’ambient: el professional intervé en el context de l’usuari per
facilitar algun o alguns elements dificultadors de l’adaptació de l’individu
o del grup.

1.2.2 Model de modificació de la conducta

Segons Juan Jesús Viscarret (Viscarret, 2009), modificar la conducta (actes
observables d’un individu) pot ser una manera relativament simple d’eliminar
els problemes d’integració social o de facilitar la seva convivència amb els altres.
Normalment quan es parla d’una problemàtica social es tracta dels inconvenients
que determinats patrons de conducta provoquen en alguns individus. Més enllà
de les causes d’aquests patrons de conducta, el fet que una conducta inadaptada
sigui visible és el que provoca les conseqüències directes sobre la vida dels usuaris.
Des d’un punt de vista conductista, s’intenta analitzar i comprendre la conducta
observable més que analitzar i comprendre la consciència de l’individu. A més,
se suposa que si canvia la conducta també podria canviar, a través de determinats
mecanismes, la forma com l’individu pensa i sent.

El model de modificació de la conducta pressuposa que la conducta (qualsevol
conducta, incloent les problemàtiques però també les que no ho són) ha estat
apresa a partir del que anomena processos de condicionament, que no són altra
cosa que els efectes que els estímuls ambientals operen en l’individu. El model
busca modificar conductes inadaptades substituint-les per altres d’adaptades. És
una intervenció que es basa no tant en les causes de la conducta com en els factors
que la mantenen i, per tant, busca aplicar reforços (o càstigs) que afavoreixin les
conductes desitjades i evitin les indesitjades. En aquest model el professional té un
rol de lideratge ja que és qui proposa els distints aspectes del canvi de l’usuari. Tot i
així, la participació de l’usuari també és fonamental ja que sense el seu compromís
no pot arribar-se a una situació d’autonomia.

1.2.3 Model d’intervenció en crisi

Seguint de nou Juan Jesús Viscarret (Viscarret, 2009), el model d’intervenció en
crisi parteix de la idea que qualsevol persona o grup pateix alguna o diverses
crisis al llarg de la seva vida i, en el mateix sentit, participa en les crisis dels
altres. Les crisis, tot i ser normals, són viscudes com intenses situacions d’estrès
i solen requerir atenció immediata. No tots els individus que pateixen alguna
crisi cerquen ajuda especialitzada (caldria reflexionar al voltant de qui ho fa i
per què), però quan aquesta ajuda professional és requerida és imprescindible
que tant l’usuari com el professional trobin algun mecanisme per alleugerir les
dificultats i les problemàtiques ja que, en cas contrari, poden aparèixer sentiments
d’impotència o incompetència.

És necessari assenyalar algunes característiques de les crisis. Les crisis són
normals en la vida dels individus. El desencadenant de la crisi pot ser un fet
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(o uns fets) més o menys greu, però allò realment rellevant, més que la gravetat
objectiva, és com l’individu es percep afectat per aquest fet. Pot donar-se el cas
que la crisi estigui relacionada amb altres elements del passat de l’individu i, a més,
pot donar-se el cas que la crisi se solucioni o superi d’una manera inadaptada, fet
que pot provocar altres crisis en el futur. Ara bé, la crisi és també una oportunitat,
ja que si se soluciona de forma correcta (i la solució depèn més de com s’actuï en
el present que d’altres elements arrelats en el passat de l’individu) dota l’usuari
d’aprenentatges molt rellevants de cara a altres moments de la seva vida.

El model d’intervenció en crisi pressuposa que el professional intervé de forma
activa i dirigida en la vida dels individus, centrant-se en el present i en la necessitat,
per part de l’usuari, d’arribar a una situació estable i confortable al més aviat
possible. Per la mateixa natura de les crisis, que són esdeveniments breus en la
vida dels individus, la intervenció també ha de ser breu i ràpida, fet que implica un
important compromís per part del professional que, a més, s’ajuda de l’especial
situació de l’usuari, que durant un breu període de temps està molt predisposat a
rebre suport, consell i direcció.

1.2.4 Model centrat en la tasca

Maria Angélica Contreras (Contreras, 2006) sosté que, igual que el model d’inter-
venció en crisi, aquest és un model que es basa en intervencions de durada breu.
Té un pes molt important d’aspectes cognitius i pressuposa que l’usuari és capaç
d’examinar correctament la pròpia situació i proposar els canvis que vol assolir.
El protagonista és l’usuari o el grup d’usuaris, que es comprometen a treballar
activament a favor d’un canvi definit per un mateix. Aquest model d’intervenció
tracta de donar a l’usuari les eines necessàries per determinar què necessita i com
ho vol aconseguir, de manera que el rol del professional és el d’acompanyant en
el procés de canvi. Tot i així, el professional ha d’aportar el seu punt de vista i
la seva experiència professional a l’hora de fer obvis problemes o dificultats que
poden ser ocultats pel mateix usuari o per la seva situació.

El model centrat en la tasca és un procés d’intervenció en diverses etapes:

1. Especificació del problema. Etapa en la qual tant el professional com
l’usuari han d’arribar a un acord sobre quin és el problema que vol abordar-
se.

2. Contracte. Etapa en què s’arriba a un acord entre el professional i l’usuari
respecte els objectius de la intervenció i el que l’usuari ha de fer per assolir-
los. Aquest contracte és d’obligat compliment, però està obert a una possible
renegociació si apareixen noves dificultats o hi ha, al llarg del procés, una
reformulació del problema.

3. Plantejament de la tasca. Etapa d‘especificació de l’acció o accions que
l’usuari ha de dur a terme per tal de solucionar o millorar la seva situació
actual.
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Una intervenció humanista
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4. Establiment d’incentius. Etapa molt relacionada amb l’anterior, és el
moment en el qual han de fer-se obvis els beneficis per a l’usuari si
s’acompleixen els objectius marcats.

5. Anàlisi i resolució d’obstacles. Etapa en la qual es fa un exercici de
prospectiva per tal de valorar les possibles dificultats que l’usuari pot trobar
en el seu procés de transformació i la manera d’abordar-les.

6. Simulació i pràctica guiada. Etapa en què a partir de dramatitzacions o
assajos el professional comprova el grau de destresa de l’usuari i el seu
repertori de conductes.

7. Revisió de la tasca. En diverses sessions s’examina amb l‘usuari el grau
de compliment de les tasques encomanades així com els beneficis d’haver
seguit endavant amb el procés de transformació i on poden proposar-se
tasques noves, si així ho acorden el professional i l’usuari.

8. Finalització. Etapa de revisió dels assoliments i tancament de la intervenció
si els objectius han estat assolits.

1.2.5 Model humanista

Segons Juan Jesús Viscarret (Viscarret, 2009), més que un determinat catàleg de
tècniques i mètodes d’intervenció, el model humanista se centra en una filosofia
de la intervenció basada en el respecte total cap a la persona o grup amb el qual es
treballa, així com en la no-imposició del procés d’intervenció, que en la mesura del
possible ha de ser consensuat amb l’usuari, que hi ha de donar el seu consentiment.

El model humanista considera la persona d’una manera holística, que vol dir
que la considera com un tot en el qual són igualment importants els factors
físics, psicològics, emocionals, ideològics, espirituals, cognitius, etc. El model
humanista no pren aquests factors de manera aïllada ni els considera com la causa
d’un problema, sinó que pren l’usuari en la seva totalitat i el defineix com un
ésser complet que, dins de les seves capacitats, té la possibilitat de desenvolupar-
se correctament. Les causes dels problemes que experimenta un ésser humà tenen
veure amb les contradiccions internes que poden relacionar-se amb potencialitats
no desenvolupades.

En aquest sentit l’usuari té la possibilitat de ser moltes coses i de desenvolupar
moltes potencialitats. La tasca del professional es basa a assegurar-se que
l’usuari trobi aquestes potencialitats i les exploti de manera correcta. L’usuari
es converteix en la part central del procés d’intervenció i, a més, és tractat sempre
de manera respectuosa.
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1.2.6 Model crític o radical

Juan José Viscarret (Viscarret, 2009) defensa que el model crític és un model basat
en teories marxistes i en l’obra de teòrics de l’educació com Paulo Freire. Des
d’aquest punt de vista, s’allunya els usuaris (individus o grups) de la culpabilitat
sobre les situacions que viuen. Les causes són les circumstàncies contextuals, que
molt sovint estan relacionades amb injustícies, desigualtats o asimetria pel que fa
a la distribució del poder.

Si el context social de l’individu és hostil a aquest individu, és un frau suposar que
la perspna o el grup del qual forma part és qui ha de modificar el seu comportament.
Per molt que el subjecte d’intervenció es plegui a les demandes de canvi de
comportament, la seva situació serà sempre subalterna dins d’un context hostil.
Des d’aquest punt de vista el protagonista del canvi és l’usuari, però no en la
línia d’haver d’adaptar el seu comportament a un context que és injust, sinó en
el sentit d’esdevenir agent de transformació del seu medi social i cultural. Els
usuaris han de transitar per un procés de presa de consciència que, finalment, els
porti a ser protagonistes del canvi social i, a partir d’aquest canvi, a millorar les
seves condicions materials de vida.

Els processos comunitaris que afecten comunitats i grups heterogenis de persones
es converteixen en processos certament importants. Es parteix de la base que
hi ha problemes estructurals que són els que generen les dificultats d’integració i
que impliquen desequilibris de poder o relacions de dominació. El model radical o
crític se centra a denunciar aquestes relacions de dominació i a oferir als usuaris les
eines per tal que analitzin la situació, proposin les solucions adients i s’organitzin
per dur-les a terme.

En el model crític o radical hi ha quatre conceptes bàsics a tenir en compte:

1. Les teories socials crítiques busquen explicar l‘ordre social. Per fer això es
basen en la idea que la societat funciona com un tot globalitzador (l’estruc-
tura social condiciona les relacions entre els membres d’una societat) i que,
a més, els problemes locals (o individuals) troben la seva causa en aspectes
globals.

2. El conflicte és etern i estructural donat que estructuralment hi ha diferències
de poder entre les persones i els col·lectius. Hi ha opressors i oprimits en
conflicte mentre no s’acabi aquesta relació de domini entre uns i altres.

3. L’autoconsciència racional és la precursora del canvi. Per assolir aquesta
autoconsciència, individus i grups han de reflexionar al voltant de les
seves condicions de vida i les ideologies (i pràctiques concretes) que les
provoquen. Els oprimits, després de la presa d’aquesta autoconsciència,
tenen la possibilitat d’alliberar-se triant una nova forma d’organització
social més justa que satisfaci les pròpies necessitats.

4. Els oprimits han de participar en el procés de canvi. Els individus han de
prendre el control de la seva consciència, i també de la seva situació. No
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pot haver-hi canvi si aquest canvi no parteix des dels usuaris. Així s’acaba
amb qualsevol forma de tutela.

El model crític és un model que té una forta càrrega de compromís de profes-
sional i usuaris. De la mateixa manera s’intenten esborrar les diferències entre
professionals i usuaris i dotar de valor els coneixements previs d’aquests usuaris.
Es considera que ha d’existir un aprenentatge mutu en totes les fases del procés
d’intervenció que, a la força, ha de ser col·legiat. Així, l’experiència de l‘usuari
es converteix en un valor fonamental i és imprescindible incloure-la en qualsevol
solució proposada.

1.2.7 Model de gestió de casos

De nou d’acord amb el punt de vista de Juan Jesús Viscarret (Viscarret, 2009),
el model de gestió de casos és un model que tracta de donar resposta a possibles
ineficiències en la intervenció social, eliminant duplicitats i millorant els temps
d’atenció als usuaris. Suposa que cada usuari és únic, i això implica que cada
usuari (cada cas) té una constel·lació de problemàtiques i de causes diferent. El
professional intenta arribar a la solució del cas concret posant en marxa tots els
dispositius necessaris, tenint en compte que els dispositius en un moment concret
poden no ser útils en una altra ocasió.

El model de gestió de casos és especialment útil amb usuaris o grups que
necessiten una atenció perllongada en el temps. El nivell d’intensitat i el tipus
de serveis a implementar varia al llarg del procés d’intervenció, sempre segons
les necessitats dels usuaris. El professional ha de facilitar les solucions a l’usuari
segons aquest vagi enfrontant els problemes. Des d’aquest punt de vista és bàsica
una correcta planificació, ja que el grau d’atenció a l’usuari ha de ser exactament
el que necessiti (ni més ni menys) i les necessitats de l’usuari poden variar al llarg
del temps.

En cada moment el professional ha d’assegurar-se que l’usuari s’implica en totes
les fases de la intervenció i que cap li resulta aliena o inútil. Hi ha una recerca
final de l’autonomia de l’usuari en el sentit que ha de ser capaç d’implicar-se
en la identificació de les necessitats i en la presa de decisions, compartint la
responsabilitat amb el professional.

1.2.8 Model ecològic

Seguint Maria Angélica Contreras (Contreras, 2006), l’ecologia és la ciència que
tracta de la relació entre els organismes vius i els elements del seu ambient: com
assoleixen l‘equilibri i per què de vegades fracassen a l’hora d’assolir aquest
equilibri.
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Els éssers humans viuen en constant interacció amb el seu entorn, amb el qual
se suposa que estan en equilibri. Si hi ha inadaptacions, problemes d’integració,
dificultats individuals o grupals..., aquestes poden ser degudes a alguna mena de
desequilibri ecològic.

Des d’aquest model, quan es formula un problema s’examinen tres àrees d’influ-
ència:

1. Atributs personals de la persona que rep l’assistència: edat, gènere,
condicions físiques i de salut, experiències acumulades, classe social...
Tots aquests atributs es manifesten en la interacció de la persona amb
el seu ambient. També són la identitat, la manera d’establir relacions,
les competències (i les competències que no té), però també les seves
possibilitats d’autonomia.

2. Qualitats de l’ambient: aspectes polítics, econòmics, culturals i, també,
aquells que tenen a veure amb la salubritat i la contaminació (relacionats,
per descomptat, amb els anteriors).

3. Relacions entre la persona i els seus atributs i el context on viu. Aquesta es
l’àrea principal del model sistèmic o ecològic, perquè és a partir de la natura
de les relacions entre les dues àrees anteriors com es modela a l‘individu i
es fan òbvies les dificultats que pot patir. Les dificultats apareixen quan
l’ambient no li dona a l’ésser humà allò que aquest necessita, quan hi ha
discrepàncies entre les necessitats de l’ésser humà i el que l’ambient li pot
oferir.

1.2.9 Model sistèmic

Un sistema és un conjunt d’elements que interactuen els uns amb els altres, ja que
en un sistema els seus elements estan units per algun tipus de dependència més
o menys formal. Els components del sistema formen part d’un tot superior a les
seves parts i, en el mateix sentit, una modificació en algun element del sistema pot
acabar provocant la modificació dels altres.

Per a Juan José Viscarret (Viscarret, 2009) el model sistèmic presta atenció a la
forma com els elements del sistema es relacionen, fan intercanvis, interactuen,
etc. Així, allò més important en una intervenció sistèmica són les relacions que
s’estableixen entre els seus elements. Relacions que són, tenint en compte que
estem parlant d’intervencions socials, relacions socials.

La intervenció social pren la forma d’un procés, però és un procés planificat. Si
bé el model sí que descriu l’existència de fases en la intervenció, aquestes no
són tan rellevants com en altres models atès que no es considera l‘existència de
l’usuari com a subjecte problematitzat i, per tant, la intervenció no es fa centrant-
se en les seves característiques pròpies sinó en la totalitat del sistema. Quan hi
ha una situació problemàtica en la qual es vol intervenir, el professional ha de
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posar-se en contacte amb tots aquells que estan interactuant per tal de resoldre
satisfactòriament el problema.

El principal propòsit del professional té a veure amb la millora de les comunicaci-
ons i de les interaccions entre persones i/o institucions implicades en un problema.
També es preocupa per tal de millorar la capacitat dels usuaris per resoldre els
problemes plantejats en les interaccions socials significatives. Els usuaris han
d’estar en contacte amb sistemes que els puguin oferir recursos interessants i han
de ser, igualment, capaços de donar feedback a aquests sistemes. La relació entre
usuari i professional pren característiques semblants i es pressuposa una relació
bidireccional en la qual ambdós estan en un procés d’aprenentatge i transformació.

En general el model fuig d’explicacions simples i deterministes sobre la conducta
dels individus i sobre els fenòmens socials. No concep els problemes com atributs
de les persones, sinó fruit de les relacions socials existents. El procés d’intervenció
pren la forma d’un contínuum d’accions que van sent constantment avaluades per
tal de veure si ha canviat (i en quina mesura) la qualitat de les relacions socials de
l’usuari, enteses d’una manera àmplia.

1.3 Planificació en la intervenció social

En general, qualsevol acció de transformació del medi (no referit únicament a allò
social) necessita una tasca prèvia de planificació. La fabricació d’una maquinària,
la confecció d’un menú de restaurant, qualsevol tasca professional o qualsevol
altra acció, si té associades unes finalitats, per prosaiques que siguin, tenen al
darrere una planificació. Aquesta planificació pot ser formal o no, però, en última
instància, existeix. És complicat assolir uns objectius determinats si no estan
suportats per una mínima preocupació previsora, o si no s’ha fet abans alguna
tasca prèvia que prepari les accions ulteriors.

Si això és cert per a qualsevol acció humana amb la pretensió d’assolir uns
objectius determinats, és més cert encara per a les tasques d’intervenció social en
les quals es treballa amb altres éssers humans que, a més, poden estar en situació
de vulnerabilitat i necessitar atencions complexes que posen en joc multitud de
recursos. La planificació en la intervenció social parteix de la mateixa filosofia
que en qualsevol altra disciplina: organitzar i descriure els mitjans per tal d’assolir
unes metes concretades abans. Però també presenta unes especificitats que cal
tenir en compte.

Les ciències socials, que segueixen el mètode científic, són una ciència probabilís-
tica. Els esdeveniments socials són de difícil predicció, i molt sovint els científics
socials tenen la possibilitat d’explicar els fets una vegada ja formen part del passat,
cosa que tot i ser un exercici acadèmic de gran valor no serveix per protegir els
col·lectius que pateixen els efectes d’aquests esdeveniments. En primer lloc, cal
acceptar aquesta realitat i entendre que la capacitat de predicció (el fet que les
previsions s’acompleixin) és limitada.
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Amb Vilar (Vilar, 1996) coincidim a assenyalar les dificultats existents a l’hora
d’analitzar els contextos socials. És molt complicat fer previsions significatives.
En intervenció social cal tenir en compte que la realitat social pot ser contradictòria
i paradoxal. La planificació no es fa sobre una realitat tancada i estàtica, sinó
sobre un entramat en constant moviment i que, fins i tot quan hi ha equilibri, té
un equilibri precari que pot ser modificat per qualsevol factor. Planificar, per tant,
redueix allò indeterminat, però no és capaç d’eliminar-ho per complet. Planificar
és la forma que té el planificador de dir-se a si mateix que controla la realitat,

“Planificar és l’acció consistent a utilitzar un conjunt de procediments mitjançant els
quals s’introdueix una major racionalitat i organització en un conjunt d’activitats i accions
articulades entre si que, previstes anticipadament, tenen el propòsit d’influir en el curs de
determinats esdeveniments, amb la finalitat d’assolir una situació elegida com a desitjable,
mitjançant l’ús eficient de recursos escassos o limitats.”

E. Ander-Egg (1982). Metodología de trabajo social.

A partir de la definició d’E. Ander-Egg es desgranen diversos aspectes que han de
regir una bona acció planificadora:

• Major racionalitat en les accions. La racionalitat no ha de ser entesa des
del punt de vista d’un economicisme buit de contingut. Tan evident és que
cal estalviar recursos com que, si és necessari, en determinades ocasions cal
mobilitzar tots els recursos. La racionalitat parla de la necessitat d’ajustar
els objectius predeterminats a les accions per assolir-los però, igualment,
parla de la necessitat de marcar objectius realistes i raonables que puguin
ser assolits amb els mitjans disponibles. La racionalitat és fer possible allò
que realment és possible, sense excedir-se però també sense quedar-se curt.

• Articulació de les accions. En moltes ocasions la intervenció social pot
prendre la forma d’accions benintencionades però aïllades entre si. L’acció
social, en darrera instància, pren la forma d’un contacte entre éssers humans.
Aquest contacte entre professionals i usuaris (individuals o col·lectius)
pot venir marcat per la urgència o la necessitat. En aquest context és
possible, tot i que no desitjable, que les accions acabin prenent la forma de
“guerra de guerrilles” i que, en conseqüència, es perdi la unitat d’acció. És
tremendament important que això no succeeixi en tant que es poden duplicar
accions o atendre problemes aparents en lloc de problemes que tenen causes
més profundes i efectes més perjudicials.

• Assoliment d’objectius en el futur. Les accions estan marcades anticipada-
ment per dur-les a terme en algun moment del futur on, també, s’assoliran
els objectius. Des d’aquest punt de vista, la planificació funciona com una
màquina del temps ja que permet fer la previsió d’allò que esdevindrà alhora
que explica com ho farà.

• Ús eficient de recursos limitats o escassos. Si l’eficàcia és la capacitat d’as-
solir uns objectius determinats i l‘eficiència és la capacitat d’assolir-los amb
la mínima despesa possible de recursos, és necessari que les intervencions
socials estiguin planificades de tal forma que els objectius marcats siguin
assolits de manera eficient. Amb freqüència hi ha dificultats a l’hora de
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mobilitzar recursos (especialment econòmics), ja que la intervenció social,
excepte en casos molt concrets, no disposa de potents vies de finançament.
En general és una tasca considerada (erròniament) més com un centre de
costos que com una inversió rendible, fet que dificulta l‘entrada d’actius
econòmics. En aquest context és imprescindible aprofitar els recursos de la
millor manera possible per tal d’obtenir els millors resultats amb la menor
despesa econòmica o d’altres recursos.

1.3.1 Elements i principis del procés de planificació

La planificació presenta uns trets que la fan característica. En general planificar
implica la voluntarietat de l’equip de planificació, que deliberadament pensa i
ordena unes determinades accions que més endavant s’executen tal com han estat
disposades. Com que no n’hi ha prou amb la voluntat per completar correctament
una intervenció social exitosa, la planifiació també pot ser considerada com la
forma de dotar d’aspectes racionals l’expressió d’un desig, fent més probable
l’assoliment d’aquest desig.

Els elements que caracteritzen la planificació (Ander–Egg, 1989) són:

• Planificar com a procés. La planificació pot semblar una acció que es du a
terme en un moment determinat, però com que l’aplicació de la planificació
(les accions) s’allarga en el temps, la planificació ha de ser entesa també
com les accions de revisió d’allò planificat. Per tant, és molt important
que es despleguin dispositius de revisió de les accions en execucció i que
permetin reajustar les accions a la realitat, que pot ser canviant, d’acord
amb els recursos existents. Improvisar no és desitjable: cal incloure en
la planificació els elements necessaris per fer front als imprevistos de la
manera més eficaç possible, sense arribar a desnaturalitzar el projecte
d’intervenció.

• Planificar com a element preparatori. En la planificació es preparen els
mitjans, es mobilitzen els recursos, es formen tècnics i professionals i es
copsa la realitat de les persones usuàries de les activitats d’intervenció.
La planificació és el primer pas de molts altres que han de conduir a
l’assoliment dels objectius.

• Planificar com a interrelació d’un conjunt de decisions. La planificació
també és l’eina que posa en ordre un conjunt d’accions per evitar que
siguin disperses o incoherents. Per tant, planificar és prendre un conjunt
de decisions entre les quals és important mantenir una visió global del
problema que permeti plantejar solucions veritables i duradores.

• Planificar com a mirada al futur. La planificació pretén crear les condi-
cions adequades per tal que succeeixin uns fets predeterminats pels agents
planificadors.
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• Planificar com a eina dirigida a l’assoliment d’uns objectius. Aquest és
un dels elements fonamentals de la tasca planificadora i està relacionat amb
l’anterior. Quan hi ha una intervenció social s’intervé perquè hi ha alguna
cosa que no agrada de la realitat social. Cal marcar la situació desitjable,
però com que la realitat social és un ens que no depèn d’un únic factor sinó
que està relacionat amb un complex embolic de variables interdependents
entre si, cal reduir les transformacions a un nombre limitat de proposicions
adequadament mesurables i controlables: els objectius.

• Planificar com a elecció de mitjans preferibles. Entre tots els mitjans
disponibles s’han de triar els que d’una manera més adequada i eficient
serveixin per assolir els objectius. De vegades l’elecció d’uns o altres
mitjans té a veure amb la disponibilitat (o amb el preu) d’aquests mitjans.
Altres vegades, però, hi ha diferents mitjans i la tria condiciona la marxa
del procés d’intervenció. La tria no és neutra i cal estar convençuts que
s’adequa a la filosofia d’intervenció (que respon al model d’intervenció i
que marca, per tant, la metodologia).

En definitiva, la planificació en intervenció social ha d’estar guiada per diferents
elements o principis (Lafourcade, 1974):

• Coherència. Els elements que integren la planificació han de relacionar-se
de manera orgànica, tenint en compte els nexes entre ells i les relacions que
s’estableixen. Les accions planificades sempre van en relació amb els objec-
tius determinats i cal posar cura perquè no hi hagi accions contradictòries
entre si. Això és també imprescindible en l’elaboració d’objectius.

• Funcionalitat. Sigui quin sigui el producte de la planificació, s’ha de fer
pensant les persones o els grups destinataris de la intervenció. Per tant, allò
programat ha de ser funcional (ha de complir una funció) per als destinataris
de l’acció.

• Equilibri. S’han de destinar els majors esforços als objectius més comple-
xos. Els recursos i les accions han d’anar dirigits allà on sigui necessari,
sense deixar cap espai sense cobrir, però, igualment, sense multiplicar la
presència allà on ja hi ha accions reparadores que funcionen.

• Flexibilitat. La flexibilitat permet introduir modificacions i adaptar-se a una
realitat dinàmica sense haver de desvirtuar allò planificat. La intervenció
social a la força ha de ser flexible i, igualment, a la força ha de continuar fidel
a allò que marca les raons de l’acció: una situació d’injustícia, vulnerabilitat
o desigualtat que vol revertir-se buscant l’acompliment d’uns objectius
prefixats.

• Pertinença. Les accions planificades són pertinents si són les més útils per
assolir els objectius marcats. No cal fer només allò que sigui útil, sinó que
entre diverses opcions cal escollir la més útil en comparació amb les altres
possibilitats.

• Economia. El principi d’economia ha de regir tota l’actuació i està
relacionat amb la recerca d’eficiència.
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1.3.2 Nivells de planificació

La planificació en intervenció social no s’esgota en un únic moment ni es refereix a
un context determinat anticipadament. Tant en la seva dimensió temporal com en
la seva dimensió territorial, s’hauria de parlar, en plural, de planificacions (formes
de planificar) més que d’una única forma de planificar. En el mateix sentit, la
planificació és un procés que es du a terme al llarg del temps i en aquest procés no
sempre succeeixen les mateixes coses i no sempre han d’acomplir-se les mateixes
tasques.

Hi ha nivells de planificació basats en les distintes possibilitats que ofereix
l’activitat planificadora. No és el mateix pensar en erradicar la pobresa a Catalunya
que pensar en com reduir les agressions físiques i verbals entre els alumnes d’un
centre educatiu concret. Ambdues propostes poden ser objecte de la intervenció
social en qualsevol de les seves formes, però sembla evident que no poden tractar-
se de la mateixa manera. La planificació de les accions a realitzar en una o altra
intervenció pateix substancials diferències.

Els nivells de planificació permeten acotar, en diverses dimensions, l’objecte de la
intervenció i, alhora, definir realment on i quan cal intervenir. Les competències
professionals del títol d’integració social parlen exclusivament de la presència
del professional en l’elaboració i en la implementació de projectes d’intervenció
social. Aquesta unitat se centra en aquest nivell de planificació (el nivell operatiu,
referit al document conegut com a projecte) però, en tot cas, és necessari conèixer
els nivells superiors de planificació per tal de tenir una visió general de la realitat
del procés planificador.

A nivell canònic, se suposa l’existència de tres nivells de planificació. Tot i així,
aquí s’esmenten quatre nivells de planificació, i altres autors (Mille, 2002; Ander-
Egg, 1989) parlen fins i tot d’un cinquè nivell. Els tres grans nivells són: estratègic,
tàctic i operatiu. Hi afegim l’executiu (activitats) i, més enllà, també es pot parlar
de les tasques com a unitat mínima que pot planificar-se. D’acord amb José
Manuel Mille (Mille, 2002), vegeu la taula 1.1.

Taula 1.1. Nivells de planificació

Nivell de planificació Document resultant Objectius o finalitats

Estratègic Pla Objectius de nivell genèric

Tàctic Programa Objectius de nivell mitjà

Operatiu Projecte Objectius de nivell concret

Executiu Activitat Resultats tangibles

Actuacions immediates Tasca Accions concretes

Tant el pla, com el programa i el projecte són documents escrits on hi ha reflectida
la planificació establerta. El fet que siguin documents escrits no implica que
siguin documents tancats. Ja s’ha parlat de la natura dinàmica de la realitat social,
amb la qual cosa els documents escrits no poden barrar la possibilitat d’adaptar i
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flexibilitzar les accions si això és necessari. L’elaboració del document escrit no
és la finalitat del procés de planificació; la finalitat del procés de planificació és
dur a terme allò definit com a necessari, amb la qual cosa no pot considerar-se
acabat ni esgotat el procés de planificació amb la presentació del document.

Les activitats no necessàriament prenen la materialització d’un document escrit,
tot i que es treballa la manera per sistematitzar-les de tal forma que hi hagi una
producció tangible que pugui guiar les accions d’intervenció: la fitxa d’activitat.
Les tasques queden incloses dins la producció escrita (el document, la fitxa) de
l’activitat.

Nivell estratègic

El nivell estratègic és el nivell màxim de planificació i es correspon amb el que es
coneix com a pla. El pla indica els objectius generals d’un procés d’intervenció i,
a més, sol fer referència a un àmbit geogràfic extens. La durada és, normalment,
també extensa.

Els plans solen tenir una intencionalitat política (i, per tant, ideològica) i són
generalment elaborats per institucions, associacions i/o persones que tenen la
capacitat de considerar canvis a llarg termini. En un pla hi ha també la necessitat
d’establir les previsions pressupostàries i les estratègies a seguir.

En els plans s’inclouen els programes i els projectes que els han de desenvolupar,
però un pla és més que el conjunt dels programes i projectes (Ander-Egg, 1989),
ja que la seva formulació deriva d’objectius més amplis (tot i que, per descomptat,
estan relacionats i no poden estar en contradicció) que els que tenen la suma
dels objectius de programes i projectes per si sols. El pla és la definició primera
sobre com afrontar un problema significatiu, tenint en compte els objectius a llarg
termini i els recursos, també generals, per acomplir aquests objectius (Espinoza,
1986).

En resum, el nivell estratègic és el nivell de planificació capaç d’incloure tota la
resta de nivells. És el nivell de planificació en el qual es plantegen els objectius
generals i els que tenen un contingut més polític i/o ideològic. Des d’aquest punt
de vista, en el nivell estratègic de planificació es presenten les línies generals
d’actuació que marcaran els límits dels següents nivells de planificació, inclosos
els pressupostaris.

Exemple de pla: Pla nacional sobre drogues

El Pla nacional sobre drogues del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social és una
intervenció dins dels plans ja que té una extensió territorial àmplia (estatal, en aquest cas)
i uns objectius a llarg termini. Els objectius són generals perquè són capaços d’incloure
altres objectius més específics, el compliment dels quals marcarà el grau d’assoliment dels
generals.
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Nivell tàctic

El nivell tàctic és un nivell intermedi de planificació, es correspon amb el
programa i té característiques menys generals que l’anterior nivell de planificació.
Hi ha un intent de concretar els objectius de manera que els objectius plantejats
en els programes són sempre i necessàriament més específics que els plantejats en
el pla.

En un programa hi ha la necessitat d’ordenar els recursos existents i d’establir
determinades prioritats que afecten de forma concreta l’organització de la provisió
de serveis i béns. Un programa és un conjunt organitzat d’activitats, serveis o
processos que, al seu torn, poden expressar-se en un conjunt de projectes que els
desenvolupen (Ander-Egg, 1989).

El programa és l’operacionalització del pla. Un programa es pot definir com
un conjunt de projectes organitzats per a l’assoliment d’un o diversos objectius
concrets. Els programes que tenen semblances estratègiques i/o conceptuals
poden estar organitzats sota un pla (planificació estratègica) que serveix d’entitat
comuna. El nivell de planificació tàctica es troba a mig camí entre el pla i el
projecte.

Un dels elements importants del nivell tàctic és que aquest tactisme pot estar
organitzat (operacionalitzat, seguint el concepte esmentat) d’acord amb diversos
vectors. Un dels vectors té a veure amb l’àmbit geogràfic: des d’aquest punt de
vista es pot considerar que si el pla afecta un territori raonablement ampli (per
exemple, un estat o una comunitat autònoma), el programa pot concretar aquesta
afectació territorial i referir-se, per exemple, a una regió, una província o comarca.

No és aquesta l’única forma de concretar els objectius que s’han plantejat en el
nivell de planificació estratègica. Una altra forma de fer-ho és sectorialment, fet
que implica tractar en un programa específicament algun o alguns dels objectius
generals definits en el pla. Un programa se centra en aspectes més concrets que
un pla i pot desenvolupar accions concretes per solucionar problemes que en el
nivell estratègic sols s’havien pogut plantejar.

Un darrer vector de concreció i/o organització té a veure amb el temps. El nivell
tàctic abraça períodes de temps inferiors als del nivell estratègic, cosa que vol dir
que necessàriament ha d’obtenir resultats més concrets i parcials. Són resultats
més específics, que es basen en els objectius definits en els programes i que, en
dimensió temporal, no haurien d’incloure més de dos o tres anys.

Exemples de programa

Un exemple del nivell de planificació tàctica relacionat amb el Pla nacional sobre drogues
són els plans autonòmics. Tot i que es denominen plans (i això pot tractar-se d’un nivell
estratègic de planificació), la realitat és que funcionen com un nivell tàctic de planificació
ja que concreten els objectius generals del pla en objectius específics que afecten només
una comunitat autònoma.

Un exemple, amb el nom de programa, és el Programa Menors i alcohol del País Basc, que
busca propiciar un canvi cultural i conductual al voltant del consum d’alcohol entre menors
d’edat, així com incrementar els hàbits saludables entre el col·lectiu de joves.
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Seguint el mateix exemple, les activitats del Pla nacional sobre drogues organitzades sota
l’epígraf de “control de l’oferta” funcionen també des de la filosofia d’un nivell tàctic de
programació, ja que sectorialment limiten la vigència de les activitats del pla a uns objectius
concrets (en aquest cas, referits al control de la venda de substàncies addictives).

També dins del Pla nacional sobre drogues hi ha tota una diversitat de programes
(programa d’intervenció dedicat a la reducció del consum de drogues, programa de
formació dirigit als professionals de la prevenció i atenció a les drogodependències,
programa destinat a evitar la conducció de vehicles sota els efectes de l’alcohol) que limiten
sectorialment els objectius a tractar i que, a més, poden estar també limitats en el temps i
en algun àmbit territorial.

Nivell operatiu

El nivell operatiu és el nivell inferior de planificació on es produeix el contacte
directe i real amb l’usuari. Això no vol dir que en els altres nivells de planificació
l’usuari no tingui importància, però a partir del nivell de planificació operatiu
és quan es produeix la provisió de béns i serveis que acabaran provocant la
transformació d’individus i col·lectius.

El nivell de planificació operatiu es correspon amb el projecte. Un projecte és un
conjunt concret d’activitats interrelacionades entre si o que s’organitzen al voltant
d’una mateixa lògica i que acaben proveint a la població diana de béns i serveis
per satisfer necessitats o resoldre problemes (Ander-Egg, 1989).

El projecte, en tot cas, és únicament un document escrit. El projecte no pot
funcionar si no es veu concretat per les activitats (el nivell de planificació executiu)
amb les quals s’ha de desenvolupar. Des d’aquest punt de vista, el projecte i les
activitats es troben més íntimament lligats que la resta de nivells de planificació,
ja que un projecte sense activitats és, per definició, impossible i una activitat que
no està sota la coordinació d’un projecte no pot assegurar la transformació social,
sinó que, més aviat i en el millor dels casos, és mostra de la bona voluntat de qui
la porta a terme.

En el nivell de planificació operatiu és possible seleccionar de manera concreta els
objectius a assolir, així com determinar a partir de quines activitats serà possible.
És el moment de relacionar recursos concrets amb objectius concrets per a un
període concret i, per tant, en aquest nivell els pressupostos i les temporitzacions
han de dissenyar-se amb el menor marge d’error. En la planificació operativa es
treballa en el curt termini (normalment un projecte no hauria de durar més d’un
any). Això implica que els processos d’avaluació també han d’estar preparats per
mesurar els progressos en espais reduïts de temps.

Altres formes de concreció respecte al nivell de planificació tàctic tenen a veure
amb dimensions temporals, geogràfiques o sectorials. Els projectes s’allarguen
menys en el temps que els programes i no haurien de superar l’any de durada;
tenen un àmbit geogràfic més reduït (en moltes ocasions és el barri, el municipi o
la comarca, però també àmbits menors com un centre educatiu); aborden aspectes
de la realitat molt concrets, de tal manera que sectorialment només poden fer-se
càrrec de problemàtiques ben definides. Aquest darrer tret és imprescindible, ja
que la necessitat d’obtenir evidències mesurables de la transformació social i que
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aquesta transformació sigui viable obliga a acotar les problemàtiques tractades a
un projecte.

Un projecte d’intervenció social també s’entén com una metodologia de treball,
útil per si mateixa (Mille, 2015). En aquest sentit, un projecte pot arribar a ser
considerat de manera autònoma (és a dir, sense estar inclòs dins d’un programa ni
vertebrat a través d’un pla) com la manera d’articular les accions per assolir uns
objectius determinats. Això implica que si s’elabora un projecte hi ha la intenció
de portar-lo a la pràctica i, per tant, ha de ser viable.

Més concretament: un projecte tanca les accions que han de realitzar-se en un
període de temps determinat i que permetran assolir uns objectius definits amb
anterioritat. Aquests objectius (els resultats del projecte) s’expressen en termes
d’una o diverses transformacions de la realitat que han de poder ser mesurades. Si
el projecte és realista, els objectius també ho han de ser. I la manera de mesurar
l’acompliment o no d’aquests objectius ha de quedar igualment fixada, sempre
dins d’allò possible i raonable.

Exemples de projecte

Alguns exemples de nivell de planificació operatiu, seguint l’exemple del Pla nacional sobre
drogues, són:

• Projectes d’intervenció locals, que tracten d’implementar mesures de detecció precoç i
intervenció breu en els serveis d’urgències mèdiques.

• Projectes d’identificació de les zones i els barris on hi ha un major consum de drogues.

• Projectes concrets dirigits a joves en situacions especials de vulnerabilitat social.

Nivell executiu

El nivell executiu és el nivell de planificació relacionat amb les activitats. Les
activitats formen el nucli dels projectes i són la seva part essencial. El projecte
no pot funcionar sota cap circumstància si no és amb les activitats que el
desenvolupen. Durant el projecte es du a terme el contacte directe amb l’usuari,
però al cap i a la fi el projecte no és més que un document escrit. Que el projecte
pugui transcendir la seva naturalesa com a document per passar a ser l’instrument
essencial de transformació social succeeix gràcies a les activitats.

L’activitat és el mitjà d’intervenció sobre la realitat a través de la realització
seqüencial de diferents accions (les tasques) que permeten assolir les finalitats
d’un projecte. Les activitats han de quedar reflectides al projecte en forma de
fitxes d’activitat i compten amb una estructura concreta que cal respectar. L’àmbit
temporal i sectorial de l’activitat ha de ser a la força més concret (o igual) que el
del projecte, tot i que cal tenir en compte que aparentment algun dels objectius de
l’activitat pot estar apartat dels objectius del projecte sempre que aquests objectius
no entrin en contradicció amb els del projecte. Això no és greu, sempre que
aquest objectiu aparentment apartat no entri en contradicció amb els objectius
del projecte i vagi acompanyat d’altres objectiu que sí que coincideixin amb els
enumerats en el projecte.



Metodologia de la intervenció social 27 El projecte d'intervenció social

Exemples d’activitat

Una xerrada sobre els perills de la marihuana entre alumnes d’educació secundària
obligatòria o una activitat de role-playing per a addictes a opiacis que busca posar en
joc les habilitats socials dels addictes per tal d’avaluar-les són mostres d’activitats del Pla
nacional sobre drogues.

1.3.3 Fases de la planificació

Seguint la classificació d’Ander-Egg (1989), es diferencien diferents fases de
planificació.

• Moment analític/explicatiu

• Moment normatiu

• Moment estratègic

• Moment tàctic/operacional

Moment analític/explicatiu

La fase o el moment analític són les preguntes sobre què està succeint en l’àmbit
d’intervenció: la situació inicial des de la qual cal partir. És molt important tenir
en compte que les intervencions socials tenen com a principal objectiu reparar una
situació d’injustícia o desigualtat, millorar la qualitat de vida de les persones (sigui
quin sigui el punt inicial) i afavorir el fet que la població diana pugui desenvolupar
totes les seves capacitats humanes, individualment o en grup.

Aquests objectius nomes poden dur-se a terme de forma adequada si es demostra
un important coneixement de la situació de partida: no únicament un coneixe-
ment descriptiu (també imprescindible), sinó també un coneixement que permeti
explicar el perquè d’una situació donada.

Cal fer un treball de diagnòstic. Però no val qualsevol tipus de diagnòstic, sinó
que el diagnòstic ha d’abocar els aspectes bàsics de la situació en la qual cal
intervenir des de quatre perspectives:

1. Descripció de la situació i factors que han contribuït a provocar-la, assajant
una primera explicació de la causalitat.

2. Prognosi o prediccions respecte al futur.

3. Judici de valor al voltant de la situació, tenint en compte que cal donar una
explicació sobre per què la situació ha pres una forma determinada.

4. Descripció i anàlisi dels actors socials i dels factors que influeixen en la
situació.
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Per a aquest treball analític/explicatiu és necessari descriure correctament els
antecedents de la situació, així com el context actual en el qual es troba l’individu
o grup. També cal explicitar el problema principal que vol abordar-se, fent èmfasi
en les seves característiques i en els elements que el fan rellevant i, en darrer terme,
investigar els probables escenaris futurs al llarg del procés d’intervenció.

Moment normatiu

El moment normatiu és la fase en la qual es defineix la norma, és a dir, allò que es
vol que succeeixi. Fa referència al punt on es vol arribar, cosa que implica definir
els objectius. El moment normatiu és, per tant, un marc referencial que orienta
l’acció i que marca els objectius concrets a assolir.

Moment estratègic

El moment estratègic és la fase en la qual es decideixen les accions més eficaces
per assolir els objectius. A partir de les dues fases anteriors i de la informació
recollida o elaborada, el planificador ha d’efectuar la tria sobre com han d’assolir-
se els objectius. Aquí es veu la importància d’haver efectuat un bon diagnòstic
en el moment analític i d’haver establert uns objectius raonables al moment
normatiu. En el moment analític cal haver fet un bon treball perquè, en cas
contrari, les accions que es determinen poden no correspondre a les necessitats
reals d’individus o col·lectius. Pel que fa al moment normatiu, és necessari
haver establert correctament objectius factibles i mesurables que puguin orientar
correctament les accions a dur a terme.

En el moment estratègic és quan cal preguntar-se per la viabilitat d’allò que es
planifica: si és viable des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic,
des del punt de vista organitzatiu, ecològic i ètic... La viabilitat parla de la
possibilitat de dur a terme allò planificat i d’assolir-ho amb èxit, i també de la
possibilitat de mantenir els resultats positius una vegada assolits, ja que de poc
serveix assolir uns determinats resultats si després és impossible mantenir-los en
el temps.

La qüestió fonamental d’aquesta fase és saber quin camí cal fer per transformar la
situació inicial d’acord amb els canvis que cal realitzar per arribar a la situació-
objectiu que es pretén assolir (Ander-Egg, 1989) o, des d’un altre punt de vista,
com superar els obstacles i les restriccions que dificulten la realització de les
operacions i activitats proposades.

Moment tàctic/operacional

El moment tàctic és la fase en què es decideix com treballar per arribar als objec-
tius, fet que suposa contestar determinats dubtes metodològics. És el moment en
què es donen els fets i les operacions que provocaran el canvi situacional. És el
moment en què s’executa allò que s’ha planificat i, per tant, cal instrumentalitzar
i implementar el moment normatiu. Això vol dir que és el moment de fer que
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allò qualificat com a desitjable passi a la realitat. És el moment, també, en què es
trien els mitjans a partir dels quals assolir els objectius i es defineixen els cursos
d’acció. Cal, en definitiva, buscar la coherència, la compatibilitat, la consistència,
l’operativitat i la integralitat de les diferents accions.

Sigui com sigui, cal recordar que el procés de planificació no és un procés que hagi
d’implementar-se de manera seqüencial. Evidentment hi ha fases (o moments) que
per força han de dur-se a terme abans que d’altres, però la línia d’acció accepta
múltiples excepcions i, a més, necessita contínues revisions i adaptacions. Les
fases s’interrelacionen, i això vol dir que unes depenen de les altres, inclús de
manera retroactiva. Tot i que el diagnòstic hagi de realitzar-se a l’inici del procés,
és necessari prestar atenció a les possibles modificacions del context, que poden
tenir conseqüències directes sobre la utilitat o inutilitat de les accions.

En el mateix sentit, la planificació de determinades accions o la utilització de
determinats recursos pot variar d’acord amb la variació dels elements que han
definit la metodologia d’intervenció o allò acceptat com a normatiu en un moment
donat. Així, els moments o les fases de planificació han de servir com a orientació
del que cal fer, acceptant l’adaptació a situacions concretes que necessitin altres
fases o moments.
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2. El projecte d’intervenció social

La naturalesa transformadora del projecte d’intervenció social permet que sigui
possible elaborar-lo responent a preguntes significatives i rellevants sobre aquesta
pretesa transformació social. Cada pregunta qüestiona una part concreta del
document que cal elaborar.

Les qüestions són:

• Què es vol fer? Aquesta pregunta qüestiona la naturalesa del projecte, el
seu objectiu iniciàtic i, d’alguna manera, serveix per resoldre el primer punt
del projecte: la introducció.

• Per què es vol fer? La resposta a aquesta pregunta és l’epígraf de
justificació. Qualsevol projecte necessita un apartat en el qual es justifica
la seva utilitat. La justificació té una doble dimensió: per un costat, precisa
elements teòrics, fet que implica que cal controlar la bibliografia principal
al voltant del tema o temes, i, per altra banda, necessita un coneixement
concret de l’objecte d’intervenció, que només pot assolir-se a partir d’un
cert grau de treball de camp i diagnòstic.

• A qui va dirigit? La resposta són els destinataris. Cal fer una descripció
de les seves característiques i, relacionat amb l’anterior punt, justificar per
què pot ser útil o rellevant intervenir en aquest grup o individu.

• Per a què es vol fer? La resposta a aquesta pregunta són els objectius del
projecte d’intervenció, tant els generals com els específics.

• Com es vol fer? Aquesta pregunta tracta l’apartat de metodologia. La
metodologia és l’esperit del projecte, ja que és la que marca la relació amb
els usuaris i les activitats.

• Quins són els continguts del projecte? Són les activitats, que haurien de
desenvolupar-se en forma de fitxa i incloure’s en el document del projecte.

• On es farà? Aquesta pregunta dona la ubicació del projecte.

• Quan es farà? La resposta facilita la temporització del projecte o els
recursos temporals.

• Qui ho farà? Aquesta pregunta es refereix als recursos humans.

• Amb què es farà? Aquesta pregunta es refereix als recursos materials i
financers.

• Com es donarà a conèixer el projecte i els seus resultats? La resposta a
aquesta pregunta és l’apartat de difusió.
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• Com sabrem que s’han assolit els objectius? Aquesta pregunta fa referèn-
cia al procés d’avaluació, i tracta d’especificar-lo al màxim i determinar qui
avaluarà, com ho farà, quan ho farà i amb quins recursos.

El document del projecte està format pels següents punts:

1. Introducció

2. Justificació

3. Destinataris

4. Objectius

5. Metodologia

6. Activitats

7. Ubicació

8. Recursos

• Temporals (o temporització)

• Humans

• Materials

• Financers

9. Difusió

10. Avaluació

2.1 Tècniques de programació

La intervenció social busca deliberadament la millora de les condicions de vida de
la població o de les poblacions on intervé. Assolir aquestes millores demanaa un
ordre i una coordinació en les seves actuacions que assegurin que la intervenció
es du a terme seguint protocols clars i eficaços.

Algunes de les tècniques usades són, en realitat, tècniques de presa de decisions
que permeten identificar problemes i causes i determinar on actuar. Altres
d’aquestes tècniques són pròpiament tècniques de programació que ajuden a
ordenar millor les activitats i a estalviar temps i recursos econòmics.

Les tècniques són: el diagrama d’Ishikawa o d’espina de peix, l’anàlisi DAFO, el
diagrama de Gantt, l’anàlisi PERT i l’anàlisi CPM.
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2.1.1 Diagrama d’Ishikawa o d’espina de peix

El diagrama d’Ishikawa té la finalitat d’organitzar grans quantitats d’informació
de tal forma que ajuda a la identificació, d’entre múltiples factors, d’aquells que
es comporten com a causes i d’aquells que són efectes (Romero; Díaz, 2010).

Per a l’àmbit social el diagrama d’espina de peix és una eina importantíssima per
conèixer l’origen d’alguna problemàtica o per tenir clares les relacions de causa-
litat existents en una constel·lació de fenòmens socials rellevants. Si existeixen
idees predeterminades sobre les causes i els efectes d’aquestes constel·lacions de
fenòmens, el diagrama d’Ishikawa permet organitzar-les jeràrquicament i, a més,
reflexionar al voltant d’altres alternatives que no siguin les que fins al moment
s’han donat com a vàlides.

El diagrama d’Ishikawa és una eina concebuda en l’àmbit de la indústria per
l’enginyer japonès Kaoru Ishikawa l’any 1943 per facilitar l’anàlisi dels problemes.
Consisteix en una representació gràfica de les múltiples relacions de causa-efecte
entre les diverses variables que intervenen en un procés. Una de les grans
utilitats del diagrama d’Ishikawa té a veure amb el seu grafisme senzill i intuïtiu.
D’una manera àgil fa comprendre les causes d’un problema determinat, però
també permet identificar les relacions existents entre el problema i les causes i,
en conseqüència, classificar-les d’acord amb la seva jerarquia explicativa. Un
aspecte molt important d’aquesta tècnica és que admet modificacions a mesura
que s’utilitza en un problema concret i, per tant, van coneixent-se més les relacions
entre els factors.

El procediment per elaborar-lo és el següent:

1. Determinar el problema o fet del qual es volen conèixer les causes. Aquest
problema o fet es dibuixa dins d’un diagrama que representa el cap del peix
(el diagrama d’Ishikawa és anomenat també diagrama d’espina de peix ja
que, una vegada finalitzat, el resultat gràfic és molt semblant a una espina
de peix).

2. Afegir els diferents contribuïdors al diagrama a partir d’una pluja d’idees
o gràcies als resultats d’un treball de diagnòstic. Cada contribuïdor (causa)
se situa al llarg d’una línia recta que acaba desembocant en el problema
analitzat, prenent la forma de columna vertebral del peix. Els contribuïdors
es dibuixen recolzats en línies verticals i, per tant, prenen la forma d’espines
que van a parar a la línia horitzontal. Els diferents contribuïdors accepten
també altres subcauses o subcontribuïdors que han de consignar-se igual-
ment al diagrama. Les causes més importants poden col·locar-se més a prop
de l’efecte (el cap del peix).

Vegeu a figura 2.1 com en un diagrama de peix la combinació de les distintes
causes provoca l’efecte descrit:
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Figura 2.1. Diagrama d’Ishikawa o d’espina de peix

El diagrama d’Ishikawa té algunes limitacions que cal considerar. En primer
lloc, és una tècnica que ajuda a determinar aspectes de causalitat que ajuden a
entendre un problema determinat, però no permet identificar el problema en una
fase molt primerenca de la intervenció. El diagrama d’Ishikawa té més utilitat una
vegada s’ha fet un diagnòstic acurat de la situació d’un col·lectiu o un individu i
identificada la seva problemàtica principal (o aquella sobre la que s’ha d’actuar).

En segon lloc, l’Ishikawa no és una intervenció en si mateixa, sinó que és
una eina que permet entendre millor el problema, però resoldre correctament la
casuística no resol el problema. Per tant, el diagrama d’Ishikawa sempre ha d’anar
acompanyat d’altres tècniques i/o actuacions.
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2.1.2 Anàlisi DAFO

En l’àmbit social les anàlisis DAFO són una eina insubstituïble. L’anàlisi DAFO
s’inicia normalment a partir d’una sèrie de qüestions a experts que permeten iniciar
el pensament estratègic, per fer-se una idea de la situació de sortida (Sisamón,
2012). Inicalment la DAFO permet analitzar el comportament o les perspectives
d’una organització o institució, però és prou flexible per resultar una eina útil
d’anàlisi de diferents fenòmens socials i/o col·lectius.

És un mètode de planificació estratègica per avaluar les debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats d’un projecte. Consisteix en una anàlisi de factors interns i
de factors externs. Es tracta d’especificar l’objectiu d’un projecte i la identificació
dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest
objectiu. La tècnica s’atribueix a Albert Humphrey, de la Universitat d’Stanford,
els anys 1960 i 1970.

L’anàlisi DAFO pren el seu nom dels conceptes esmentats en el seu acrònim i
és, per tant, una reflexió al voltant de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i
les oportunitats de les organitzacions, institucions, grups i col·lectius o fenòmens
socials. Cal tenir en compte que l’anàlisi DAFO conjuga aspectes externs i interns
del grup o fenomen. Les debilitats i les fortaleses són criteris interns mentre
que les amenaces i les oportunitats són factors externs, cosa que vol dir que es
corresponen al context en el qual està inserit l’objecte d’intervenció.

Des del punt de vista social es consideren:

• Debilitats: aspectes disfuncionals de l’objecte d’intervenció i que el fan
vulnerable, almenys en comparació amb altres objectes que no presen-
ten aquestes febleses en determinats aspectes. Poden referir-se a hàbits,
formació, situació laboral, coneixements, capacitats diverses, problemes
de participació o dependències... En tot cas, aquestes debilitats han de
controlar-se i superar-se.

• Amenaces: aspectes externs, però que tenen efectes directes sobre l’ob-
jecte d’intervenció i dificulten el seu desenvolupament normal, generant
també situacions de vulnerabilitat. Són factors del context com la manca
d’oportunitats laborals, la deficient comunicació o la manca d’oportunitats
de formació. En les amenaces és més complicat realitzar intervencions
d’èxit, ja que en moltes ocasions no depèn dels nostres esforços. En tot
cas, cal conèixer-les i, en la mesura del possible, controlar-les. Si també
s’ha realitzat una bona anàlisi d’Ishikawa, aquestes amenaces poden figurar
entre les causes del problema, i això pot donar la mesura de la importància
del factor.

• Fortaleses: elements funcionals per a l’objecte d’intervenció que el fan
fort i competent davant de la dinàmica social. Poden ser, per exemple, la
bona salut, la disponibilitat de temps, l’autonomia, els recursos materials i
immaterials, les habilitats de tot tipus (incloent les socials). Les fortaleses
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són avantatges comparatius que l’objecte d’intervenció té respecte d’altres
grups, col·lectius o institucions i, per tant, han de ser aprofitades.

• Oportunitats: són un altre factor extern, en aquest cas favorable. Les
oportunitats afecten l’objecte d’intervenció de manera positiva. Per si soles
no impliquen cap tipus d’avantatge ja que han de ser identificades pels
usuaris, fet que pot dificultar en alguns casos que siguin aprofitades. Sigui
com sigui, l’existència d’aquestes oportunitats és una molt bona notícia per
a la intervenció social, ja que ofereix una ruta d’acció. Posar en valor
les oportunitats pot resoldre algun o alguns dels problemes de l’objecte
d’intervenció.

Per realitzar una DAFO cal comptar, en primer lloc, amb una matriu DAFO
emplenada per als participants en l’anàlisi. Vegeu a figura 2.2 com la matriu
DAFO és una excel·lent manera d’ordenar informació rellevant:

Figura 2.2. DAFO

És important assenyalar que tot i que l’anàlisi DAFO pot realitzar-se de manera
individual, és desitjable que sigui una tècnica de programació (o d’ajuda a la
programació, en aquest cas) elaborada en grup. En primer lloc, cal definir l’objecte
d’estudi (objecte d’intervenció). Així, la DAFO és també una tècnica que ha de
fer-se servir en moments inicials de la programació, una vegada ja es coneix algun
(o tots, això seria desitjable) dels resultats del diagnòstic.

El procediment de realització inclou reunions en equip o en grup d’experts
per emplenar els diferents apartats de la matriu DAFO. Després cal definir les
estratègies que, d’una manera lògica, es deriven d’aquesta matriu. És molt
important assenyalar que l’anàlisi DAFO no acaba amb l’elaboració de la matriu.
Definir les estratègies que se’n deriven és el veritable objectiu de la tècnica DAFO i
és el que la justifica des d’un punt de vista operatiu. A partir d’aquestes estratègies
es poden definir activitats concretes. Les estratègies són el resultat de conjugar dos
dels apartats de la matriu DAFO.

• Estratègies ofensives, de potenciació o de creixement. Són les estratègies
en les quals es conjuguen els dos elements positius de la matriu: les
fortaleses i les oportunitats. Accepten accions per posar en contacte
aquestes fortaleses i aquestes oportunitats per tal de fer aparèixer noves
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fortaleses o traure tot el profit a les ja existents. En el mateix sentit, s’intenta
fer òbvies les oportunitats que, per definició, poden estar amagades, no ser
encara visibles o resultar neutres per a les fortaleses.

• Estratègies defensives o reactives. Són les estratègies que s’obtenen
després de conjugar les fortaleses i les amenaces. Són defensives perquè
tracten de recolzar-se en les fortaleses, que al cap i a la fi són característiques
internes del grup o col·lectiu intervingut, per minimitzar les amenaces o fer
que no puguin intervenir en els resultats finals.

• Estratègies adaptatives o de reorientació. S’obtenen després de rela-
cionar les oportunitats amb les febleses. El que s’intenta amb aquestes
estratègies és superar les febleses gràcies a aquells elements contextuals
que són positius per al grup o col·lectiu en el qual s’intervé. Aquestes
oportunitats han de fer-se visibles i ha de ser possible utilitzar-les per
solucionar les febleses, fet que no sempre és possible.

• Estratègies de supervivència. Relacionen els elements negatius interns i
externs (amenaces i febleses), de tal manera que són estratègies molt útils
per anticipar-se a possibles problemes en el futur, fruit d’aquesta conjunció.
Són estratègies d’una gran utilitat ja que ajuden a fer hipòtesis sobre com
superar situacions complicades així com a identificar-les.

Realitzar una DAFO és una tasca aparentment senzilla que fomenta la participació
i el treball en equip (Martínez Agut, 2009). Un altre dels punts forts de la tècnica
DAFO és que, a banda de permetre elaborar estratègies d’acció, és una tècnica
que admet igualment la participació d’altres tècniques que la complementin i
l’enriqueixin. Els punts febles de la tècnica DAFO tenen a veure amb les possibles
confusions conceptuals i/o metodològiques. És molt important classificar correc-
tament els factors dins de la seva categoria corresponent, tractant en la mesura
d’allò possible de transcendir la subjectivitat de les persones que l’elaboren (és
important treballar en equips multidisciplinars, d’aquesta manera les subjectivitats
i els punts de vista particulars dels membres de l’equip poden compensar-se) i
sent molt acurats en la definició de les característiques dels factors. En el mateix
sentit, cal llistar exhaustivament els factors que influeixen ja que un oblit pot acabar
afectant la comprensió del fenomen i les estratègies derivades de la matriu DAFO.

2.1.3 Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt és una tècnica de programació molt rellevant. En realitat és
una eina gràfica que permet organitzar les tasques i activitats que han de dur-se a
terme en un projecte i ordenar-les acuradament (Froufe, 1994). Permet també fer
el seguiment de les tasques i les accions per veure el progrés del projecte i marcar
si les fites estan acomplint-se o no. El diagrama de Gantt no indica, almenys en les
seves versions més simples, les relacions entre les fases o etapes del projecte, però
sí que és possible entendre, a partir del diagrama de Gantt, determinades relacions
de causalitat entre tasques (per exemple, es pot marcar que una no pot començar



Metodologia de la intervenció social 38 El projecte d'intervenció social

fins que no acabi altra o marcar que dues tasques han de començar al mateix temps
o assenyalar que dues tasques han d’acabar alhora).

El diagrama de Gantt és molt útil per elaborar temporitzacions i per dissenyar i
planificar projectes simples. Alhora és una excel·lent tècnica de síntesi, en el sentit
que és possible mostrar de manera gràfica les principals fases d’un projecte i la
seva extensió en el temps. Per elaborar projectes complexos són més útils altres
tècniques de programació com el PERT o el CPM.

En gestió i elaboració de projectes el diagrama de Gantt consisteix en un eix
vertical en el qual s’ordenen les activitats i tasques i un eix horitzontal on es marca
la durada de les tasques (Froude, 1994). En principi les que comencen abans es
col·loquen a la part de dalt del gràfic mentre que la part de baix queda reservada
per a les que comencen més tard, tot i que poden haver-hi excepcions a aquesta
norma. En l’eix horitzontal es marca la durada de les tasques (les dates d’inici
i final), de manera que la representació gràfica resultant és un conjunt de barres
horitzontals que són més o menys curtes d’acord a la durada de la tasca en qüestió.
Vegeu a figura 2.3 com el diagrama de Gantt és una eina que permet comprovar
amb un cop d’ull la temporització del projecte:

Figura 2.3. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt mostra l’origen i el final de les unitats mínimes de treball
(UMT). Les UMT són accions i/o tasques que ja no poden reduir-se més. Aquest és
un concepte importantíssim donat que, en general, qualsevol acció és susceptible
de reduir-se fins a l’infinit (i fins a l’absurd). Per exemple, en el cas d’una activitat
que consisteix a preparar un taller sobre els perjudicis del consum de tabac es pot
considerar que l’activitat és el mateix taller que té una durada de dues hores, però
es pot reduir el taller a les quatre parts de què es compon (introducció, explicació
teòrica, activitat pràctica, avaluació) i assignar a cada part una durada determinada.
També es pot reduir cadascuna d’aquestes parts a les seves subparts fins obtenir
una subtasca que sigui “fer que els assistents ocupin el seu lloc”, que, seguint
l’exemple, té una durada estimada de dos minuts. El diagrama de Gantt, per
descomptat, accepta aquesta compartimentació extrema, però cal resoldre si és
operativa i, per tant, evitar caure en aquestes reduccions a l’absurd.
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El diagrama de Gantt accepta reformulacions al mig del projecte, cosa que vol dir
que funciona no només com a guia de treball sinó també com a mètode d’avaluació
(permet veure si els terminis es compleixen) i com a eina d’adaptació del projecte
a la realitat.

El procediment per crear un diagrama de Gantt és força simple quan es té una
comprensió clara del projecte. Així, és imprescindible tenir tota la informació
sobre les activitats, les fases i les tasques per tal de poder concretar les dates d’inici
i final. En darrera instància, cal generar les relacions de dependència entre les
principals tasques i és important ordenar correctament les tasques i les fases per
poder organitzar els recursos i evitar duplicitats o temps morts.

Els punts forts del diagrama de Gantt tenen a veure amb la seva capacitat per
resumir i comunicar, alhora que ajuda a la determinació de terminis realistes i
concrets. Per altra banda, els desavantatges van en la mateixa direcció: com que és
una tècnica mot útil per sintetitzar informació, un dels seus defectes principals és
que aquesta síntesi pot deixar fora elements que són molt rellevants. La llargària
de les barres (de les tasques) només mostra el temps que dura una tasca, no la
quantitat de feina necessària per acomplir-la, de manera que el diagrama de Gantt
pot resultar cec per a la utilització de recursos.

2.1.4 Anàlisi PERT

PERT és l’acrònim de program evaluation and review tecnique. L’anàlisi PERT
és una tècnica que permet planificar projectes en els quals cal coordinar un gran
nombre d’activitats. És un dels anomenats mètodes de la ruta crítica i es tracta
d’una eina que permet optimitzar el desenvolupament i l’execució d’un projecte
complex a través d’una anàlisi prèvia de les activitats i tasques que el comprenen,
tasques i activitats interrelacionades temporalment (Piñeiro, 1995). L’anàlisi
PERT té també una producció gràfica que facilita la lectura dels resultats, però
a diferència del diagrama de Gantt, on no necessàriament cal marcar les relacions
de dependència entre tasques i activitats, en el cas del PERT sí que és necessari
posar de manifest aquestes relacions de dependència entre activitats.

En el PERT es revela l’existència d’una ruta crítica (que l’emparenta amb el
mètode CPM) que es pretén minimitzar, cosa que implica que el temps de
realització del projecte es redueix. Tot i així, el PERT (i també el CPM) no es
limita únicament a la recerca de l’alternativa que més temps estalvia, sinó que
també té en compte altres factors (els recursos assignats i el seu cost principalment)
molt rellevants en l’elaboració de projectes. Una ruta crítica és la ruta més llarga
a través de la xarxa (el gràfic creat en les anàlisis PERT i CPM) i, per tant, la ruta
crítica determina la durada del projecte. En tots els projectes hi ha almenys una
ruta crítica, tot i que n’hi pot haver més.

Seguint Piñeiro (1995), les etapes en l’elaboració d’una anàlisis PERT són:
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1. Ordenació del conjunt d’activitats amb l’elaboració corresponent del gràfic.
En el gràfic cada cercle representa un node (situació de final d’una o diverses
tasques i d’inici d’altres) mentre que les fletxes representen les activitats.

2. Estudi del temps d’execució de cada tasca o activitat. Cal determinar
el temps més optimista per realitzar una activitat o tasca, el temps més
probable i el temps més pessimista.

3. Qualificació de les activitats i determinació de la ruta crítica. La ruta
crítica marca el temps màxim d’elaboració del projecte, que es calcula amb
la suma del temps de totes les activitats.

4. Determinació de les formes d’execució de cada activitat. Cal buscar la
utilització més racional possible dels recursos.

En l’anàlisi PERT es fan estimacions conservadores, probables i optimistes de la
durada de les tasques que queden enregistrades en la producció gràfica. Vegeu-ho
a figura 2.4:

Figura 2.4. Anàlisi PERT

2.1.5 Anàlisi CPM

L’anàlisi CPM (critical path metod) és molt similar al PERT i gràficament aboca
resultats semblants. La principal diferència és que en les anàlisis PERT no es
coneixen els temps de les tasques (es fa una estimació) mentre que en el cas de
l’anàlisi CPM els temps ja estan determinats amb antel·lació.

A l’anàlisi CPM hi ha una manera de fer variar els temps d’execució del projecte:
variant el pes dels recursos o la quantitat de recursos per activitat. De fet, una
vegada el projecte està en marxa, es permet la reassignació de recursos per tal
d’accelerar la marxa del projecte si a causa d’un imprevist s’han acumulat retards.

El CPM, i també l’anàlisi PERT, permet respondre les següents preguntes:

• L’evolució del projecte va segons allò previst? S’avança o, pel contrari,
acumula retards?

• El projecte s’ajusta al pressupost determinat?

• Hi ha suficients recursos per acabar el projecte a temps?
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• En cas que, per exigències externes, s’hagi d’acabar el projecte en menys
temps: quina és la forma d’acabar el projecte minimitzant l’ús de recursos
extra?

2.2 El procés de planificació

S’han de tenir clars els principals condicionants de la planificació de projectes
d’intervenció social. Es contemplen dues grans dimensions del procés de pla-
nificació: la dimensió material i la dimensió formal (Pérez Serrano, 1993). La
dimensió material tracta de respondre la pregunta de “què fer” en un supòsit
determinat o davant d’un context concret i, per tant, és una pregunta sobre les raons
de la intervenció i la forma general que ha de prendre el projecte d’intervenció.
La dimensió formal, tanmateix, es pregunta sobre els aspectes tècnics d’aquest
projecte i, per tant, sobre la forma concreta de la intervenció, responent les
preguntes sobre la metodologia, la ubicació, la temporització i els recursos de
tot tipus.

Tot procés de planificació ha de complir unes característiques determinades:

• Flexibilitat: sense caure en la improvisació, allò planificat ha de ser capaç
d’adaptar-se al context on ha d’intervenir. La planificació ha de ser oberta
en el sentit que ha de ser possible incloure elements nous quan el procés
d’intervenció ja s’ha posat en marxa. Ha de ser possible rectificar o reajustar
allò que, sigui per la raó que sigui, no funciona.

• Descentralització: les persones o els col·lectius destinataris de les accions
d’intervenció han de tenir la possibilitat de participar en el disseny del
projecte d’intervenció. La raó és molt senzilla: qui està patint una situació
determinada és qui coneix de manera més profunda les característiques i
conseqüències de la seva situació. Es pot matisar aquesta afirmació, però
el cert és que la descentralització permet que els usuaris (o els tècnics
que treballen al territori d’intervenció) prenguin decisions i que aquestes
decisions no siguin preses per buròcrates allunyats de la problemàtica real.

• Participació: és necessari comptar amb la participació de la població diana
o dels seus representants. És complicat treballar en intervenció social
si es fa d’esquena als col·lectius als quals es vol ajudar. Un dels més
importants predictors respecte a l’èxit o el fracàs d’un projecte d’intervenció
té a veure precisament amb la inclusió dels destinataris en l’elaboració i la
implementació de les accions de les quals han de ser beneficiaris, arribant
en la mesura d’allò possible a l’autogestió.

• Interdisciplinarietat: normalment un projecte d’intervenció, per molt
simple o concret que sigui, implica més d’una àrea de coneixement. L’exis-
tència de diversos professionals provinents de diverses àrees aporta multitud
de perspectives teòriques i models d’acció, tot i que en algunes ocasions
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pot ser difícil de gestionar. Això és un valor positiu per a un projecte
d’intervenció.

També cal parlar dels principis de planificació definits per Laffourcade (1974) com
a principis de la planificació en general (estratègica, tàctica i operativa) ja que
tenen significat per a la planificació de projectes d’intervenció (Pérez Serrano,
1993).

• Coherència: els elements que integren la planificació d’un projecte han de
relacionar-se de manera orgànica, fet que implica que no poden incloure
contradiccions intrínseques. Qualsevol acció ha d’estar dirigida a acomplir
els objectius proposats i, de la mateixa manera, les accions han de poder
reforçar-se entre si.

• Funcionalitat: allò planificat ha de resultar d’utilitat per a qui va dirigit.
Això que sembla una obvietat no ho és tant quan es posa en funcionament
el projecte d’intervenció. Sigui per desconeixement de la realitat concreta
o per altres qüestions (entre les quals pot haver-hi la vanitat o l’egoisme de
qui porta a terme el procés de planificació), de vegades poden proposar-se
accions que no són d’utilitat o que, enfront a altres alternatives més eficaces,
són de menor utilitat. Els col·lectius d’intervenció són primordials en la
tasca de transformació i cal centrar-s’hi. Abans de prendre una decisió
respecte a la implementació o la programació d’una activitat, cal respondre
afirmativament a la pregunta sobre si és realment útil per a qui va dirigida.

• Equilibri: l’equilibri no vol dir donar a totes les parts de la planificació
la mateixa importància. Vol dir donar a cada part el pes necessari quant a
recursos, temps, etc. Mantenir l’equilibri implica conèixer bé els resultats
que s’esperen i els recursos amb els quals es compta. A més, cal que hi hagi
també equilibri entre els participants en l’elaboració del projecte, ja que
grans desequilibris de poder poden acabar desincentivant la participació
d’aquells que hi estan implicats. Els individus i grups implicats en la
intervenció han de sentir-se part d’aquest procés i tenir eines per expressar
les seves opinions i materialitzar les seves propostes.

• Flexibilitat: la flexibilitat és útil en el sentit de poder incloure modificacions
i adaptacions al llarg del procés de planificació (i també al llarg del procés
d’intervenció) sense que s’alteri l’operativitat d’allò planificat.

• Pertinença: només cal dur a terme les accions que serveixin per assolir
els objectius. Aquest principi està molt relacionat amb el principi de
funcionalitat i, també, amb el d’economia. L’organització d’una tasca o
activitat és la millor alternativa que pugui ser aplicada.

• Economia: el principi d’economia suposa una utilització eficient de tots els
recursos. Aquest criteri és importantíssim en l’elaboració i implementació
de qualsevol tipus de projecte, però pel que fa als projectes socials és
bàsic donat que en moltes ocasions s’intervé en contextos amb recursos
econòmics o temporals molt limitats.
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Segons Ander-Egg (1989), hi ha uns criteris i unes pautes bàsics per a la
programació:

1. Definir i enunciar clarament els objectius i les metes. Si els objectius
són els propòsits (els resultats) a assolir en un període de temps determinat
gràcies a les accions i activitats dissenyades, aquests objectius han de ser el
més fàcilment comprensibles per ajudar que siguin acomplerts: difícilment
es pot completar allò que no s’arriba a comprendre.

2. Proposar objectius i metes realistes, viables, pertinents i acceptables.
Directament relacionat amb l’anterior punt, els objectius plantejats han de
poder-se dur a terme. Així, s’ha de circumscriure molt bé l’àmbit d’acció i
els temps de cada acció.

3. Establir una jerarquització dels objectius. Cal veure els objectius
prioritaris i/o més importants i els que poden esperar. Hi ha una doble
motivació per establir aquesta jerarquia. La primera és seguint un criteri
politicoideològic, on els objectius prioritaris són els que d’una manera més
àgil aconsegueixen la millora en els termes que s’hagin definit de la situació
inicial. Tenen a veure amb la tasca de normativització (establir allò normal
i allò que no) que, per definició, té sempre components subjectius. La
segona motivació segueix criteris tècnics: allò més eficient i eficaç, què
pot realitzar-se i què no amb els mitjans dels quals es disposa o quins són
els resultats si es fa ús de determinats procediments. Allò desitjable és que
els criteris tècnics i politicoideològics estiguin íntimament lligats.

4. Fer eleccions compatibles i complementàries entre objectius. Cal valorar
si el fet d’assolir un objectiu ajuda al compliment dels altres. Si s’és massa
ambiciós, hi ha objectius que poden no arribar a assolir-se adequadament.
S’ha de fer una tria perquè els objectius reflectits en el projecte siguin
aquells que poden treballar-se i que tenen garanties d’acomplir-se.

5. Articular coherentment els aspectes del projecte. A partir dels resultats
de la fase de diagnòstic, han d’engegar-se les accions per ajudar a assolir els
objectius, però aquestes accions han de ser coherents des d’un triple punt
de vista. En primer lloc, la relació entre les metes proposades i els recursos
materials ha de ser coherent; en segon lloc, ha d’haver-hi coherència amb
els recursos humans adequats a cada moment, amb la formació correcta
i necessària i, en tercer lloc, ha d’haver-hi coherència amb els recursos
financers, especialment tenint en compte que en l’àmbit social els recursos
financers poden ser escassos.

6. Determinar els recursos disponibles i assignar-los en quantitat i temps
oportú a cada part del projecte. En aquest punt les tècniques de programa-
ció són molt útils. No n’hi ha prou amb llistar els recursos disponibles, sinó
que han d’entrar en relació amb les accions concretes programades ja que
cal veure si en algun moment pot haver-hi problemes de sobreexplotació
(fer servir un recurs en més d’un lloc a la vegada, que és materialment
impossible) o d’infrautilització (tenir i pagar per recursos immòbils).
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Vegeu el diagnòstic a la
unitat “Diagnòstic i anàlisi

de la realitat”.

Vegeu el procés
d’avaluació desenvolupat

a la unitat “L’avaluació
dels projectes

d’intervenció social”.

7. Establir el temps i el ritme del programa: Amb l’ajuda de tècniques
de programació, cal determinar els temps que han de regir el ritme de la
intervenció. En aquest punt és rellevant deixar clar les activitats rígides,
quant al temps, i les flexibles. En el mateix sentit, cal preveure les accions
que poden accelerar-se si hi ha més recursos disponibles o si se’ls destinen
més recursos i les que no.

2.3 Fases en el disseny d’un projecte

Hi ha quatre fases principals en l’elaboració de qualsevol projecte: el diagnòstic,
la planificació, l’execució i l’avaluació.

Cal reflexionar sobre com introduir el producte de les activitats de diagnòstic
dins de la programació general del projecte d’intervenció i com fonamentar
teòricament aquesta intervenció.

2.3.1 Diagnòstic

La fase de diagnòstic és aquella en la qual es defineixen les problemàtiques socials
on es vol intervenir.

Se segueixen els passos següents:

• Detecció de necessitats

• Establiment de prioritats

• Fonamentació del projecte

• Delimitació del problema

Detecció de necessitats

D’acord amb Álvarez Rojo i altres investigadors (Álvarez Rojo, 2002), una
necessitat és la diferència entre la situació real actual (per exemple, un context
social determinat) i la situació esperada. És la diferència entre els desitjos i les
preferències dels individus i el que realment esdevé o la carència d’alguna cosa
que es considera necessària.

Si es vol intervenir en un context social concret o amb uns col·lectius determinats
és perquè s’ha detectat alguna necessitat que ha de ser coberta. Aquesta detecció
pot ser conscient o inconscient i pot estar formulada en un llenguatge tècnic o
únicament en termes vagues, però el cert és que ha d’existir ja que, en cas contrari,
la intervenció es revela inútil. En la fase de diagnòstic és necessari objectivitzar
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aquesta o aquestes necessitats, fer-les òbvies als ulls de professionals i usuaris.
Es tracta de traduir les necessitats de la mera impressió a conceptes mesurables i
intel·ligibles que defineixin exactament la situació en la qual es troben individus
o col·lectius.

Per tant, el treball de detectar les necessitats té elements tècnics, però també
ideològics. Aquesta detecció de les necessitats també depèn d’aspectes ideològics,
i cal ser conscients d’aquesta subjectivitat perquè la intervenció sigui el més
acurada possible. De nou es posa sobre la taula la necessitat de comptar amb
un equip multidisciplinar que ajudi a matisar els punts de vista propis. De nou es
posa sobre la taula la necessitat de la participació dels usuaris o afectats per tal
de donar una visió coherent i aferrada a la realitat dels problemes i les necessitats.

Les necessitats també depenen dels criteris tinguts en compte per tal de formular-
les. Es poden establir les necessitats d’acord amb la referència a una norma
social existent, suposant que si no s’està complint aquesta norma (no entesa
únicament des del punt de vista de la legislació, sinó des de la comprensió d’allò
que és normal o no ho és en un context determinat) cal realitzar alguna intervenció.
Es poden establir les necessitats des de la percepció dels subjectes, de tal forma
que la valoració dels subjectes d’intervenció és la que determina si hi ha una
necessitat o no. Una altra forma de determinar necessitats és la comparació amb
altres situacions o grups: en aquest cas es parla d’una necessitat comparativa i
es posa èmfasi en possibles situacions de desigualtat o injustícia en què diferents
grups socials pateixen diferents condicions de vida.

La perspectiva des de la qual es formula una necessitat pot ser també un criteri
per definir-la i, així, no és el mateix una necessitat formulada per un expert o per
un tècnic que una necessitat formulada pel subjecte d’intervenció. Les primeres
són necessitats expertes mentre que les segones són necessitats consensuades
o sentides. El context també juga un paper fonamental en la definició de les
necessitats, ja que acaba definint la forma com un individu o grup es desenvolupa.
Passa igual amb el moment de la intervenció, que és altre criteri que pot acabar
donant forma a l’expressió de les necessitats. Finalment, les necessitats també
es defineixen d’acord amb la jerarquia quant a la importància de les necessitats
i el binomi col·lectivitat-individu, ja que pot haver-hi necessitats individuals i
necessitats que afecten tot el col·lectiu.

La detecció de les necessitats s’inicia perquè es busca obtenir la informació
suficient sobre les carències existents en un context determinat i les possibilitats
d’intervenció (Álvarez Rojo, 2002): sobre els objectius a perseguir i el tipus
d’acció, sobre destinataris, usuaris i professionals necessaris per a la intervenció,
i sobre aspectes per justificar aquesta intervenció davant de responsables instituci-
onals, polítics, econòmics o altres.

Els requisits per iniciar aquesta detecció de necessitats són:

• Legitimitat: una detecció de necessitats és legítima quan en la recerca
s’asseguren els drets de les persones investigades. Per exemple, el dret a la
intimitat, la privacitat o l’anonimat. La intervenció també és legítima quan
és èticament acceptable, fet que implica que cal detectar necessitats en la

Els elements tècnics per
detectar necessitats es
tracten a la unitat
Diagnòstic i anàlisi de la
realitat.
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línia de superar situacions d’injustícia o reparar desigualtats. No s’investiga
quines són, per exemple, les necessitats de les persones adinerades per
acumular més riquesa.

• Utilitat: les necessitats detectades han de servir per obtenir un benefici so-
cial i/o individual; especialment si es tracta d’atendre persones o col·lectius
vulnerables.

• Viabilitat: ha de ser possible avaluar aquestes necessitats amb els recursos
pressupostats i, a més, ha de ser possible actuar en aquestes necessitats. No
es considera viable una detecció de necessitats si, una vegada establertes,
no s’hi pot actuar.

Establiment de prioritats

La mateixa definició del concepte necessitat du aparellada una característica
bàsica: no totes tenen la mateixa importància. Entre les necessitats d’un col·lectiu
o individu algunes són urgents i, a més, imprescindibles per poder avançar en la
satisfacció de necessitats ulteriors mentre que d’altres poden ser accessòries.

Establir les prioritats d’acció és, per tant, un pas necessari per a l’elaboració de la
programació. En algunes ocasions s’ha esmentat que fer un projecte d’intervenció
té elements que tenen a veure amb la voluntat o amb la ideologia de qui el du a
terme i/ el projecta. Precisament són aquests punts de vista individuals (o les
perspectives sobre què significa l’acció social) els que poden portar a qualificar
com a prioritari o com a no prioritari un element d’intervenció. En algunes
ocasions es pot prestar atenció a elements subjectius, però això no pot ser la norma
de l’actuació: cal seguir els principis d’intervenció, i això fa que sigui necessària
una manera el més objectiva possible de definir les prioritats.

Per entendre les necessitats prioritàries cal fer una adequada anàlisi diagnòstica,
però entre totes les tècniques interessants n’hi ha una que està especialment
indicada per obtenir indicadors rellevants respecte on s’ha d’actuar: l’anàlisi de
Pareto. Gràcies a l’elaboració d’un diagrama de Pareto (UNIT, 2009), s’obté
una jerarquia de causes i es poden prendre decisions al voltant d’on i quan ha
de realitzar-se la intervenció. Un diagrama de Pareto no és altra cosa que una
representació gràfica en la qual es mostren les dades rellevants sobre un problema
determinat. Es parteix de la base que en qualsevol problema la distribució
de les causes segueix una llei tal que provoca que un petit nombre de causes
(quantificades en un 20%) produeix el major nombre de problemes (quantificats
en un 80%). Això s’anomena principi de Pareto i es resumeix dient que els pocs
són vitals i els molts són trivials. Es tracta d’actuar damunt d’aquestes poques
causes molt seleccionades, ja que amb aquesta actuació probablement se solucioni
la major part de les problemàtiques.

Exemple d’anàlisi de conflictes en un grup de segon d’ESO

En un grup d’alumnes de segon d’ESO hi ha hagut un total de 40 expulsions en un
trimestre. D’aquestes expulsions, 21 tenen el seu motiu per parlar amb els companys quan
el professor explica la matèria, 9 són per mirar el mòbil, 2 són per insultar un company, 2
són per contestar al professor, 1 és per agredir un company, 1 és per cantar en classe, 1
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és per llançar una cadira contra la porta de l’aula, i la darrera és per sortir de classe sense
el permís del professor.

Els resultats queden així:

Taula 2.1.

Causa de l’expulsió Nombre de vegades %

parlar 21 52,5%

mirar mòbil 11 27,5%

insultar companys 2 5%

contestar professor 2 5%

agredir company 1 5%

cantar 1 2,5%

llançar cadira 1 2,5%

sortir de la classe 1 2,5%

Aproximadament el 80% de les expulsions són causades perquè els alumnes parlen entre
ells o perquè fan servir el mòbil a classe. En l’exemple aquestes dues causes impliquen
exactament el 80% de les expulsions. No és necessari que s’arribi a quantificacions
exactes, però sí que és necessari que un petit nombre de causes acumuli un important
pes quant als efectes.

Si es vol actuar damunt les principals causes de desordre o expulsions en aquesta classe,
cal proposar mesures en la línia de controlar l’ús del mòbil i/o de gestionar millor com i quan
els alumnes parlen entre ells.

Una anàlisi de Pareto no nega la importància de les altres causes, però sí que posa
l’èmfasi en la necessitat d’economitzar els esforços en el sentit de resoldre el major
nombre de problemes amb accions concretes i localitzades. En el mateix sentit, i
seguint l’exemple proposat, es parteix de la idea que si es controlen les expulsions
degudes a les principals causes, disminuiran també la resta de les expulsions. Per
un costat, millorarà l’ambient general de la classe i, per tant, hi haurà menys
oportunitats per a altres conductes més disruptives i, per l’altre costat, hi haurà
disponibles més recursos per mantenir l’ordre que previndran l’aparició de les
conductes més agressives i irrespectuoses.

En definitiva, sigui a partir d’una anàlisi estadística seguint el principi de Pareto o a
partir d’una altra anàlisi més qualitativa en la qual es tenen en compte les visions
del públic diana, els experts o membres de l’equip d’intervenció o les pròpies
preferències, l’establiment de prioritats d’intervenció no pot anar en contra dels
objectius d’aquesta intervenció ni de la naturalesa metodològica, per exemple. En
altres paraules, l’establiment de les prioritats han de ser conseqüent amb el principi
de coherència.

Fonamentació del projecte

La fonamentació del projecte es tracta de dotar el projecte dels antecedents teòrics
que li són propis. En moltes ocasions en la intervenció social es parteix de
la impressió que no s’ha fet res en el camp d’intervenció, i això sol ser fals.
Fonamentar el projecte és conèixer aquelles iniciatives semblants que s’han dut
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Isaac Newton, parafrasejant
al filòsof Bernard de

Chartres, explicava que si
ell havia aconseguit fer

grans progressos en les
àrees de la ciència que li
eren pròpies era perquè

havia anat “a les espatlles
de gegants”. Fonamentar

els projectes és exactament
això: reconèixer el treball

d’aquells, gegants o no, que
hi han treballat abans.

a terme en altres contextos i valorar els seus resultats. Triar-ne unes o altres
com a model implica també un treball de selecció que, de nou, no és neutre
ideològicament parlant. Implica, a més, un respecte per allò que ja s’ha fet i per
qui ha treballat abans en l’àmbit d’intervenció.

Cal conèixer les iniciatives d’intervenció i els seus resultats. S’han de discutir,
s’ha de buscar què aprofitar i què no i per què, però també cal conèixer les
perspectives teòriques que les impulsen, els autors i les escoles clau que han
treballat les matèries d’intervenció i les formes com s’han abordat al llarg del
temps. És evident que un projecte d’intervenció no és una recerca acadèmica
i demostrar un coneixement enciclopèdic al voltant d’una temàtica concreta no
millora necessàriament la intervenció, però ignorar deliberadament unes o altres
perspectives teòriques i unes o altres iniciatives d’intervenció prèvies és el mateix
que llançar-se a l’exploració d’un territori desconegut sense les més bàsiques eines
d’orientació.

És important fer una correcta selecció de la teoria o del model d’actuació (Álvarez
Rojo, 2002). L’elecció d’un model teòric és rellevant perquè posa a disposició
dels responsables de la intervenció una explicació sobre els factors que originen
les conductes que volen modificar-se (o sobre el perquè d’un context social
determinat), de tal manera que és possible seleccionar els factors en els quals el
programa d’intervenció vol incidir. Però la teoria explicativa és també útil en el
moment de l’avaluació, ja que permet interpretar els resultats. Des d’aquest punt
de vista, la fonamentació de la intervenció i la conseqüent selecció d’un model
teòric és un dels principals fets distintius d’un projecte respecte d’un conjunt
d’activitats aïllades: el conjunt d’activitats, sense cap fonamentació teòrica que la
suporti, no és capaç de produir resultats interpretables a la llum d’una estructura
explicativa.

La fonamentació del projecte consisteix en la justificació de la intervenció a la
llum de les teories i dels models considerats vàlids, argumentant per què es tria
una possibilitat i exemplificant, en la mesura del possible, els beneficis de la tria.
És necessari un cert treball de biblioteca així com de recerca acadèmica, però
també és necessari conèixer l’àmbit i/o els informadors clau que poden apropar
les fonts.

Delimitació del problema

És molt necessari deixar clar el subjecte d’intervenció. No únicament des del
punt de vista dels col·lectius d’intervenció, sinó també pel que fa a les àrees
d’intervenció. En l’elaboració dels objectius, aquesta delimitació del problema ja
ha de ser un fet atès que, en cas contrari, els objectius seran difícilment avaluables
o assolibles.

S’ha sistematitzat la manera com delimitar el problema de recerca o intervenció
(Chaverri, 2017). En primer lloc, ja des del títol s’ha d’intentar deixar clar el sub-
jecte de recerca o intervenció. Les raons són òbvies: un títol amb un enfocament
erroni pot apartar persones responsables de la intervenció dels objectius. Una
altra de les formes d’efectuar aquesta delimitació té a veure amb la delimitació
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poblacional: sigui de manera geogràfica, a partir de cohorts demogràfiques o
d’altres característiques significatives de la població d’intervenció (ètnia, situació
ocupacional, nivell d’escolaritat, zona de residència...), centrar adequadament el
subjecte d’intervenció ajuda a no diluir els esforços. Enfocar el treball en cap cas
suposa fer-lo més curt o més simple, ans al contrari, és l’oportunitat d’aprofundir
en alguns escenaris o sobre certs aspectes.

També es parla de la delimitació conceptual, que és la delimitació en el sentit de
tancar els temes d’intervenció als conceptes que preocupen realment, però també
a l’hora de deixar clars els conceptes d’intervenció, treball per al qual torna a ser
necessari un marc teòric complex que ajudi a tancar els conceptes i a explicar
com han d’interpretar-se. Aquest esforç d’articulació genera congruència entre
els diferents segments d’una investigació o d’una proposta d’intervenció.

La pregunta bàsica que suporta la intervenció s’ha de poder respondre de manera
senzilla ja que aquesta pregunta bàsica (“què es vol fer” o la que es qüestiona
per la naturalesa del projecte) ha de recollir totes les delimitacions establertes i
aconseguir una jerarquia dels problemes a tractar assegurant l’existència d’altres
preguntes o subqüestions que puguin respondre’s a partir d’una contrastació
empírica i/o del treball amb el subjecte d’intervenció.

2.3.2 Planificació: objectius, metodologia, temporització i recursos

Hi ha aspectes metodològics importants en el projecte d’intervenció. Són l’ànima
del projecte d’intervenció, ja que són aspectes que assenyalen en general la manera
de treballar. Cal definir les fites a assolir (els objectius), la metodologia i també
altres aspectes que, tot i no ser centrals des d’un punt de vista purament teòric, són
bàsics per a l’operativitat del projecte: els recursos humans, materials o temporals.

Objectius

La redacció dels objectius és un dels moments centrals de qualsevol projecte
d’intervenció. Al cap i a la fi, els objectius són allò a aconseguir i, per tant,
són l’expressió de les transformacions proposades a un individu, grup o context
determinat. Els objectius no poden redactar-se de qualsevol manera. És important
no sols quant als continguts, sinó també quant a la forma. Per exemple, en
un casament cal complir amb unes normes d’etiqueta (vestir d’una determinada
manera, tenir un comportament determinat) que encara que puguin semblar
arcaiques o innecessàries socialment tenen el paper d’estandarditzar la conducta i
fer intel·ligibles determinats aspectes del ritual. D’una manera semblant, adreçar-
se a les administracions públiques, per exemple, per sol·licitar una ajuda social
o per presentar un recurs administratiu s’ha de fer amb un llenguatge determinat
i seguint unes estructures marcades pel costum i per la funcionalitat. Parlant de
manera col·loquial, difícilment es fan servir les formes idiomàtiques d’aquestes
comunicacions, però estem obligats a fer-ho per afavirir la comprensió i per acotar
el significat.
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En el cas de la redacció d’objectius d’un projecte d’intervenció passa quelcom
semblant: no només s’han de redactar uns bons objectius que serveixin per tirar
endavant la intervenció d’acord amb els criteris tècnics, sinó que, a més, han de
tenir una estructura formal concreta i complir unes determinades normes (Mille,
2015).

1. Objectius coherents. Han d’anar d’acord amb la missió i les finalitats de
l’entitat d’on surt el projecte. Han de ser, a més, coherents entre ells, de tal
manera que els distints objectius no entrin en contradicció tot i que siguin
de diferents nivells de concreció.

2. Objectius viables i realistes. Han de poder-se dur a terme. Sembla una
obvietat, però en moltes ocasions en l’àmbit socialun es deixa portar per
bones intencions o per un optimisme infundat. El treball en l’àmbit social
és complex i demana grans dosis de realisme. Redactar uns objectius que
segueixin el criteri de realisme és, per tant, fonamental.

3. Objectius motivadors. No únicament des del punt de vista que puguin
il·lusionar tècnics i/o usuaris, sinó també des del punt de vista que han
d’estar oberts a una acció real i pràctica. Els objectius han de comportar
una conseqüència directa: l’acció. L’acció en l’àmbit social ha de poder
concretar-se en activitats desenvolupades i aprofitades pels individus i
col·lectius usuaris.

4. Objectius avaluables. Implica que s’han de redactar de tal forma que
pugui comprovar-se si s’han acomplert o no. És necessari poder mesurar
determinats indicadors de la realitat, a partir les puntuacions, per resoldre
si els objectius han estat assolits o no. La redacció dels objectius ha de
deixar clars els indicadors a mesurar i, en objectius expressats en termes
quantitatius, els valors concrets que han d’assolir-se per parlar d’èxit o
fracàs. Sigui com sigui, aquesta dimensió de l’avaluabiliat dels objectius
és molt rellevant, ja que objectius ben formulats però que, per exemple, per
qüestions de dificultat o d’impossibilitat tècnica no són avaluables o no ho
són de forma fiable no serveixen.

Pel que fa a aspectes tècnics i lingüístics els objectius sempre s’han de redactar
començant amb un verb en infinitiu que indiqui l’acció. En la mesura del possible
s’utilitzen verbs simples abans que verbs compostos (per exemple, “realitzar” és
millor que “saber realitzar”) i cal cuidar que en la redacció final aparegui un únic
verb, ja que en cas contrari pot ser que s’introdueixin dos objectius dins un mateix
enunciat. Vegeu els exemples de la taula 2.2.
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Taula 2.2. Exemples de redacció d’objectius

Recomanat/correcte No recomanat/incorrecte Comentaris

Objectiu 1. Assolir una correcta comprensió de
la realitat.

Objectiu 1. Poder assolir una correcta
comprensió de la realitat.

És millor usar verbs simples que compostos.

Objectiu 1. Classificar els distints elements que
provoquen violència.
Objectiu 2. Interpretar els distints elements que
provoquen violència.

Objectiu 1. Classificar i interpretar els distints
elements que provoquen violència.

Fer servir un únic verb d’acció per a cada
objectiu.

Una altra qüestió tècnica a tenir en compte en la formulació dels objectius es
la forma concreta i final de la frase: un objectiu pren la forma d’una oració
enunciativa simple. Generalment ha de tenir els següents elements: verb en
infinitiu, complement directe i complement circumstancial. El complement
directe és allò que concreta i limita el significat del verb de tal forma que en
l’objectiu aquest complement directe serveix per delimitar l’objecte de l’acció
marcada pel verb. El complement circumstancial expressa o informa sobre alguna
circumstància (de lloc, de mode, de temps, de quantitat, de causa) en la qual es
desenvolupa l’acció marcada pel verb, de tal manera que encara concreta més el
significat de l’acció proposada en l’objectiu. Qualsevol forma en la composició
de l’objectiu que sobrepassi aquesta estructura pot ser més complexa del que seria
acceptable. Vegeu els exemples de la figura 2.3:

Taula 2.3. Més exemples de redacció d’objectius

Recomanat/correcte No recomanat/incorrecte Comentaris

Objectiu 1. Identificar els problemes de relació
entre els companys de l’Institut Severo Ochoa
d’Esplugues de Llobregat.

Identificar els problemes de relació i les
mesures correctives entre els companys de
l’institut Severo Ochoa d’Esplugues de
Llobregat, sempre que no tinguin més de setze
anys, edat límit per cursar l’educació obligatòria.

Redaccions massa complexes fan que es perdi
l’operativitat en els objectius proposats.

Objectiu 1. Abandonar el consum de tòxics en
els moments d’oci.

Abandonar el consum de tòxics que siguin
maliciosos per a la salut social de l’individu, tant
en l’àmbit d’oci com en l’àmbit escolar, tenint en
compte que en l’àmbit escolar poden produir un
empitjorament dels resultats acadèmics.

La redacció dels objectius no és el moment de
demostrar els coneixements acadèmics sobre el
tema d’intervenció. En l’apartat de
fonamentació han d’haver-se desenvolupat els
distints aspectes del fenomen on es vol
intervenir.

Els objectius poden referir-se a diferents nivells de concreció. En general per a
cada nivell de planificació els objectius són més generals (per exemple, per al
nivell estratègic) o més específics (per al nivell operatiu) i es refereixen a aspectes
de la realitat que són observables (i mesurables) de manera directa o no. Per al cas
del projecte d’intervenció (nivell operatiu de planificació) els objectius per força
han de ser molt específics. Tot i així, cal fer una distinció entre els objectius del
document del projecte d’intervenció: objectius del projecte (objectius generals) i
objectius d’activitats (específics i/o operatius).

La quantitat d’objectius a redactar per a un projecte no pot ser gaire elevada. Una
proposta merament orientativa parla de dos objectius generals i quatre objectius
específics. Si es programen també objectius operatius, el seu nombre tampoc pot
ser gaire alt tot i que, com que aquests objectius es refereixen a accions concretes,
se’n poden programar un o diversos per a cada activitat definida. En tot cas, el
consell és que no hi hagi un nombre excessiu d’objectius ja que, entre altres coses,
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cada objectiu ha de ser avaluat, i si hi ha massa objectius el treball d’avaluació
pot convertir-se en inviable. En el mateix sentit, massa objectius (massa fites per
assolir) poden provocar, si no estan adequadament relacionats i/o són incoherents,
una certa dispersió en els esforços d’intervenció.

Vegeu les diferències entre els tres tipus d’objectius i la seva organització jeràr-
quica. És important assenyalar que són sempre objectius del projecte i, per tant,
del nivell de planificació operatiu (o executiu, si són activitats del projecte). Per
tant, no s’apliquen els coneixements respecte als nivells de planificació estratègic
o tàctic.

• Els objectius generals es refereixen al propòsit central del projecte i
són una declaració d’intencions al voltant de què es vol aconseguir. La
recomanació és que no n’hi hagi més de dos o, com a molt, tres. En
cap cas indiquen resultats concrets (d’això se n’encarreguen els objectius
específics), sinó que parlen dels efectes generals que es volen aconseguir
amb el projecte. La manera de veure si s’han assolit o no és a partir
de comprovar l’assoliment dels objectius específics. No fan referència a
una acció mesurable directament per mitjà d’indicadors. De cada objectiu
general haurien d’aparèixer no més de dos o tres objectius específics.

• Els objectius específics del projecte es deriven dels objectius generals i han
de ser coherents. No haurien de ser més de dos o tres objectius específics per
cada objectiu general. Assenyalen els passos per assolir l’objectiu general, si
bé no són necessàriament un resum de les fases de les activitats. Expressen
un nivell més gran de concreció, però encara no expliciten conductes o
accions directament mesurables per mitjà d’indicadors. Els objectius han
d’estar referits als usuaris del projecte de tal manera que, per redactar-los, es
pot pensar a partir de la proposició: “L’usuari ha de ser capaç de...”. Vegeu
els exemples de la taula 2.4:

Taula 2.4. Exemples de redacció d’objectius específics

Recomanat/correcte No recomanat/incorrecte Comentaris

Objectiu específic 1: Assolir les competències
bàsiques comunicatives.

Objectiu específic 1: Ensenyar les
competències bàsiques comunicatives.

L’usuari assoleix aquestes competències
bàsiques. L’educador o l’integrador ensenya les
competències. Sempre que sigui possible la
redacció ha de centrar-se en l’objectiu en
l’usuari.

Objectiu 1. Específic 1: Condicionar l’espai de
jocs del centre cívic Mercè Rodoreda.

Objectiu específic 1: Dotar el centre cívic Mercè
Rodoreda d’un espai de jocs.

L’usuari pot condicionar l’espai (un espai utilitzat
per la comunitat que el rebi) i el verb fa
referència a una experiència participativa,
mentre que el verb “dotar” sembla donar a
entendre que algú extern facilita l’existència de
l’espai.

• Els objectius operatius es deriven dels objectius específics i són coherents
ja que els desenvolupen i concreten. Només admeten una interpretació, de
tal forma que la redacció final de l’objectiu ha de ser prou clara per espe-
cificar de manera excloent què és el que es pretén. Han de ser directament
avaluables a partir de l’observació de la realitat i de la mesura de diversos
indicadors i sempre s’adrecen a l’usuari. En alguns projectes, especialment
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els més simples, els objectius específics i els operatius poden confondre’s i,
de fet, ser els mateixos. Si això succeeix, no hi ha cap inconvenient: només
ha de quedar clar que els objectius de major nivell de concreció (els més
concrets, els més específics) sempre han de ser directament observables i
mesurables.

Una correcta organització dels objectius pot ser la de figura 2.5:

Figura 2.5. Objectius operatius

Projecte d’exemple: la convivència en un centre de secundària

Vegeu a la figura 2.6 l’organització d’objectius referida a un hipotètic projecte en un institut
de secundària, amb alumnes de segon d’ESO, on es busca millorar la convivència en el
centre.

Figura 2.6. Organització dels objectius
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Metodologia

L’apartat de metodologia d’un projecte és el que respon la pregunta de “com
farem la intervenció?”. Cal detenir-s’hi una estona per tal d’explicar les principals
línies d’intervenció, que es concretaran en les activitats. En algunes ocasions es
pot arribar a confondre la metodologia amb les activitats, ja que les activitats es
deriven de la metodologia. En tot cas, no es pot considerar metodologia i activitats
com a sinònims. Fent un paral·lelisme, la metodologia és l’esperit del projecte i,
per tant, és també l’esperit de les activitats. Així, metodologia i activitats també
han de ser coherents entre elles: si la metodologia és participativa no s’han de
proposar activitats dirigides o, almenys, no haurien de ser les més importants. Si
la metodologia és col·laborativa, les activitats no han de ser individuals.

La metodologia forma també part de les eleccions polítiques i ideològiques de
la intervenció social (Picardi, 2009). Com tantes altres coses, l’elecció d’una
metodologia per a la intervenció no és neutra. L’elecció de la metodologia a la
força està molt relacionada amb els models teòrics de la intervenció social, però,
de nou, metodologia i models teòrics no són sinònims tot i que el model teòric
d’intervenció condicioni la metodologia concreta.

Des d’aquest punt de vista, la metodologia consisteix en la presentació coherent
de les estratègies d’acció, les activitats, les metes o els objectius, els recursos
i els indicadors d’avaluació. La metodologia és, per tant, el relat que explica
com pretenen aconseguir-se els objectius a partir dels mitjans disponibles. Cal
aportar tota una sèrie d’adjectius o descriptors per qualificar l’acció d’acord amb
els principis teòrics i, en definitiva, cal prestar atenció a les dimensions de la
intervenció social que afecten o són afectades per la metodologia d’intervenció
(Gordillo, 2007).

Aquestes dimensions han d’especificar-se en l’apartat de metodologia, ja sigui
explícitament o implícitament:

• Dimensió operativa: operativització de les fases o de les etapes de la
intervenció, així com de les tècniques concretes.

• Dimensió contextual: acció concreta en el context d’intervenció. Una
metodologia que no faci referència explícita als condicionants d’aquest
context està buida de contingut.

• Dimensió epistemològica: es refereix a com es coneix el món i, per tant,
com s’ha efectuat el procés de diagnòstic. Específicament s’ha d’explicitar
si les aproximacions s’han fet de manera quantitativa, qualitativa o mixta
i reflexionar al voltant de si aquesta forma d’aproximació epistemològica
condiciona l’acció posterior.

• Dimensió ideològica: relació entre el model teòric d’intervenció amb la
metodologia concreta del projecte.

• Dimensió ètica: translació a la metodologia de la visió sobre la intervenció
social de qui s’encarrega de produir el projecte. Es basa fonamentalment en
el respecte pel subjecte d’intervenció.
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Recursos

Els recursos, incloent-hi el temps d’intervenció, són els mitjans per fer front a
les necessitats descrites per l’individu o grup definit com a subjecte d’intervenció.
Cada projecte d’intervenció disposa d’uns recursos determinats. Hi ha una petita
tipologia per deixar clar que en l’elaboració del projecte d’intervenció els recursos
presenten unes característiques concretes.

1. Recursos dirigits a satisfer necessitats. Això implica que es regeixen pel
principi d’economia: sols es fan servir recursos necessaris, en el nombre i
en la forma adequats. Són instruments que permeten interferir en la realitat
i modificar-la, han de ser funcionals. Els recursos mai són una finalitat en
si mateixos. Tot i que el recurs sigui molt sofisticat o escàs, l’aprofitament
d’un recurs no pot ser en cap cas la justificació per dur a terme un projecte
d’intervenció. Els recursos són un mitjà per al canvi.

2. Recursos dinàmics variables d’acord amb les necessitats de cada projecte.
També varien d’acord amb el moment o la fase de la intervenció. Cada
context, a més, és capaç de produir els seus recursos i aquests poden variar
tot i que les necessitats siguin semblants.

3. Recursos anticipats als problemes en la mesura del possible. Lamentable-
ment, en molts dels projectes d’intervenció l’acció es planteja a posteriori:
no hi ha la possibilitat de fer prevenció i, per tant, la intervenció és
reparadora i mobilitza els recursos quan el problema ja és un fet.

4. Recursos satisfactoris. Han de servir per produir benestar en el subjecte
d’intervenció.

Un criteri adequat per fer la classificació dels recursos és el criteri de naturalesa
(Kisnerman, 1986). En un projecte d’intervenció hem de ser capaços de llistar els
recursos seguint aquesta tipologia:

• Naturals, com l’alimentació o l’energia, si aquestes tenen una font natu-
ral. En general els recursos naturals formen part del context i, amb les
excepcions i matisacions pertinents, no haurien de representar cap cost. És
interessant llistar-los, especialment si representen algun avantatge o alguna
oportunitat que ha de ser aprofitada.

• Materials, que són els equipaments i les infraestructures necessaris. En
aquest cas, l’accés sí que pot estar mediatitzat o representar alguna despesa
econòmica o demanar alguna inversió prèvia.

• Tècnics, que són els instruments de treball. En aquest epígraf Kisnerman
inclou els recursos humans (professionals). És necessari que hi hagi un
apartat específic per als recursos humans, ja que en l’àmbit social, on
la relació entre persones pren una importància determinant, són del tot
decisius.
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• Financers, que són els mitjans econòmics, incloent els obtinguts d’acti-
vitats destinades a tal finalitat. Cal tenir en compte que l’accés a molts
dels altres recursos passa, precisament, pel fet de poder pagar-los. Els
recursos financers són essencials i en la presentació del projecte han de tenir
un apartat específic i destacat ja que, en darrera instància, la viabilitat del
projecte en depèn.

• Institucionals, que són les entitats, els centres o els serveis públics i/o de-
pendents de les administracions públiques o de serveis socials. Normalment
formen part dels dispositius de benestar vinculats als estats de benestar. A
diferència dels anteriors recursos, no solen dur aparellat un preu (tot i que
aquesta afirmació admet algun matís), però és necessari llistar-los ja que
formen part de la constel·lació de mitjans per satisfer les necessitats del
subjecte d’intervenció i són, a més, la mostra de la necessitat de treball en
xarxa i en equips multidisciplinars.

• Temporals. Kisnerman no els inclou a la seva classificació, però (sigui
en un epígraf diferent, amb el nom propi de temporització, o inclosos de la
manera adequada en l’epígraf de recursos) cal parlar del temps necessari per
a la intervenció. A les activitats (fitxes d’activitats) aquesta temporització
torna a ser un element cabdal. En general s’ha de reflectir de la manera més
curosa possible quant de temps s’invertirà en cada fase d’intervenció, tant
si són fases de contacte directe amb l’usuari com si no ho són.

2.3.3 Aplicació: desenvolupament, seguiment i control del projecte

La tasca avaluadora és una tasca d’inspiració globalitzadora, fet que implica que ha
d’avaluar-se tot el procés d’intervenció. Això inclou fer un control, un seguiment,
del seu desenvolupament.

L’aplicació i el desenvolupament del projecte suposa la implementació de les
activitats en l’ordre i la forma establerts, seguint la metodologia descrita i tenint
en compte les especificacions. No hi ha cap procés marcat que descrigui com ha
de ser el desenvolupament del projecte més enllà dels propis instruments creats ad
hoc per a cada projecte concret. Per exemple, els diagrames de Gantt o de PERT.

Quan el projecte comença a implementar-se una part molt important del treball
ja està completada i, per tant, els aspectes de la intervenció que queden a la
improvisació o a la incertesa són mínims o inexistents. El projecte es concreta
en les activitats i aquestes activitats suposen el contacte directe amb l’usuari o
grup d’usuaris.

Sense les activitats el projecte no és més que un exercici intel·lectual. Les activitats
li donen al projecte la seva capacitat transformadora, ja que són el moment en el
qual els professionals de la intervenció implementen les accions que han de proveir
de béns i serveis el públic diana. Les activitats, com qualsevol aspecte de l’àmbit
social, no poden quedar subjectes a la improvisació. És necessari enregistrar-les
de manera ordenada (codificar-les) a partir d’una fitxa d’activitat.
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La fitxa d’activitat ha de contenir uns determinats epígrafs, alguns són preceptius
i han d’aparèixer de manera obligada mentre que d’altres poden fusionar-se o, fins
i tot, obviar-se si no són procedents. És recomanable que apareguin tots els punts
per ordre. Si algun dels apartats es considera no pertinent, cal assenyalar aquesta
manca de pertinència a l’espai corresponent.

• Títol: el nom de l‘activitat ha de ser breu i coherent amb els continguts. Ha
de servir per identificar què es treballarà. Evidentment es poden fer servir
recursos lingüístics per embellir el nom o títol i/o per fer-lo més atractiu,
però en cap cas pot generar confusió o, directament, mentir o induir al frau
amb el nom.

• Responsable de l’activitat: només s’ha d’esmentar en el cas que hi hagi
una persona o professional assignat específicament a l’activitat. Normal-
ment el responsable de l‘activitat és l’entitat que la du a terme, però hi ha
casos en els quals es pot personalitzar o concretar ja que les característiques
de l’activitat demanen aquesta implicació.

• Durada: en una activitat d’una única sessió cal indicar el temps de durada
d’aquesta sessió (en hores i minuts). Si l’activitat té més sessions, cal
detallar el nombre de sessions i la durada en hores i minuts de cadascuna.
La durada ha de ser el més exacta possible (el temps també és un recurs),
ja que en moltes ocasions els càlculs de despeses econòmiques depenen
del temps de durada de l’activitat. En algunes ocasions potser no es poden
donar durades exactes i en aquest cas s’arrodoneix.

• Descripció de l‘activitat: cal resumir l’activitat en un espai de dues línies.
La descripció es redacta en futur, ja que ha de servir com a avançament.

• Objectius específics: els objectius específics de l’activitat estan relaci-
onats amb els objectius específics redactats per al projecte. En aquest
apartat almenys ha d’aparèixer un dels objectius específics del projecte.
És recomanable que es conservi el redactat d’aquest objectiu del projecte
de manera literal. És molt important assenyalar que en projectes amb
nombroses activitats pot haver-hi activitats que comparteixin un mateix
objectiu específic. És a dir, un mateix objectiu pot assolir-se des de diferents
vessants i, per tant, hi ha diverses activitats que poden anar en la direcció
de treballar-lo. És també convenient mantenir la codificació dels objectius
establerta prèviament: si un objectiu específic del projecte estava marcat,
per exemple, amb el codi 2.2, aquest codi numèric ha d’aparèixer també a
la fitxa d’activitat.

• Objectius operatius: el nombre dels objectius operatius no pot ser gaire
elevat. Cal ser realista en la confecció d’aquests objectius ja que tots els
objectius han de ser avaluats i, per tant, un excés d’ambició pot fer que
l’activitat perdi la seva utilitat. En general quan es planifica una activitat
els usuaris han de posar en joc múltiples habilitats. Per exemple, en una
activitat de torneig de futbol per a joves dins d’un projecte que vol fomentar
el respecte i la no-discriminació entre joves d’una determinada ciutat o barri
se suposa que els participants han de practicar l’esport, aconseguir marcar
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gols, dutxar-se després dels partits, aprendre a resoldre els conflictes de
manera assertiva i/o no violenta, etc. No poden interessar totes aquestes
habilitats tot i que siguin molt importants: si el projecte tracta, per exemple,
del respecte a la diversitat, els objectius operatius seran els que fomentin la
resolució dels conflictes de manera no agressiva i el respecte cap als altres.

Exemple: un projecte de futbol o un projecte de resolució de conflictes?

Treballem en un projecte d’intervenció social dirigit a joves i adolescents en situació de risc
d’exclusió social. El projecte té un eix central d’activitats relacionat amb la pràctica del
futbol, que actua com excusa per tal de treballar amb els joves altres dimensions de la seva
vida relacionades amb la resolució de conflictes.

La higiene i l’assoliment de l’autonomia i independència són elements importantíssims per
a la gent jove i s’ha de fomentar que els jugadors es dutxin i cuidin la seva salut, però això
no és el centre d’aquest projecte. Per tant, aquests no són els objectius de l’activitat. No
s’avaluaran i, per tant, no han d’aparèixer en el llistat d’objectius. No es pot dir si l’activitat
ha estat o no un èxit d’acord amb fets com la dutxa, la cura de la salut, els gols o altres,
sinó d’acord amb el nombre de conflictes, la forma de resoldre’ls, els aprenentatges quant
a les habilitats socials que els xavals participants han pogut assumir, etc.

Si futbolísticament el torneig ha resultat un fracàs perquè els participants són pèssims
jugadors, però han pogut posar en pràctica habilitats socials que els han permès solucionar
els problemes de forma no agressiva, l’activitat ha estat un èxit d’acord amb els objectius
operatius marcats.

• Tasques i responsables: això va relacionat amb l’apartat de recursos, ja que
es tracta de relacionar cada petita tasca d’una activitat amb allò necessari per
tal que es pugui complir, incloent la o les persones que han de dur-la a terme.
Una tasca és una acció concreta que, per si sola, no té cap significat. És
la concatenació organitzada de tasques la que dona coherència a l’activitat
i la que permet que aquesta produeixi la transformació programada. En
una activitat d’experimentació plàstica amb un col·lectiu de persones amb
diversitat funcional una de les tasques pot ser, per exemple, preparar el
material en grups i/o espais d’acord amb les característiques dels usuaris.
Aquesta preparació no és una tasca central (no és el moment d’interactuar
de manera directa amb l’usuari), però sense ella no es pot dur a terme
l’activitat. Aquesta puntualització no és intrascendent, ja que en les tasques
cal aconseguir fer una relació de totes aquelles (sense caure en la reducció a
l’absurd, com ja s’ha advertit en alguna ocasió) que compondran l’activitat
i a cadascuna assignar-li un o diversos responsables, així com els recursos
necessaris per dur-les a terme. Aquestes tasques inclouen no únicament les
que es produiran en presència dels usuaris sinó les anteriors (per exemple,
les de preparació) i les posteriors (per exemple, l’organització i recollida del
material).

• Desenvolupament de l’activitat: el principal criteri per elaborar aquest
apartat és que la descripció ha de ser prou completa per tal que qualsevol
tècnic (inclús un d’aliè al projecte) pugui dur a terme l’activitat de la manera
plantejada. Aquest apartat és, per tant, importantíssim i demana feina per
explicar de manera completa i extensa tot allò que resulti rellevant per
a l’activitat. En activitats de diverses sessions cal definir què passarà a
cadascuna de les sessions. Si hi ha sessions en les quals es treballa de la
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mateixa manera o es fan les mateixes accions, s’ha de deixar clar en aquest
apartat. En general cal especificar el màxim possible què ha de passar a les
sessions, sense por de resultar repetitiu. És necesari incorporar una petita
descripció del o els destinataris a qui va dirigida l’activitat, especialment
si tenen alguna característica que condicioni l’actuació dels tècnics o que,
sigui per la raó que sigui, resulti rellevant per al desenvolupament de
l’activitat. També és útil incorporar en el desenvolupament de l’activitat (o,
si es desitja, pel cas dels destinataris) una proposta d’adaptació de l’activitat
per si fos necessari ajustar-la a usuaris amb capacitats diferents d’aquells a
qui, en teoria, va dirigida. Això no és preceptiu (en el cas de la integració
scial molt sovint les activitats ja estan adaptades donat que es dirigeixen a
col·lectius específics), però en algunes ocasions pot ser útil o convenient.
El desenvolupament de l’activitat té tres subapartats que han de quedar
reflectits de manera explícita:

– Presentació: cal deixar clar com es gestionen els participants, com es
reben, com es donen les indicacions.

– Execució: centre de l’apartat de desenvolupament i s’indica què ha
de passar a l’activitat i, el més important, el paper dels professionals,
com es gestionarà el grup d’usuaris (o l’usuari, en cas d’una activitat
individual) i, en la mesura del possible, com s’actuarà davant dels
possibles escenaris que hagin pogut preveure’s.

– Tancament: cal descriure com es fa el sumari de la sessió, com es
disposa al grup o usuari, les tècniques (per exemple, de relaxació o
de reflexió i resum) que es faran servir i què es pretén obtenir amb
aquestes tècniques. En tots els casos cal especificar la temporització,
que ha de complir-se de manera escrupolosa.

• Recursos: cal fer un llistat dels recursos necessaris, incloent-hi els financers
i els recursos humans. És interessant mantenir la classificació dels recursos
(Kisnerman, 1986), però el més important és que aquesta relació de recursos
sigui coherent i coincideixi amb els recursos llistats en altres apartats de
l’activitat.

• Avaluació: tot i que és una obvietat, cal fer explícit que s’avaluen princi-
palment els objectius. Els objectius, saber si s’han acomplert o no, és el
que dóna sentit a l’activitat i, per tant, els esforços han d’anar en la direcció
de controlar-los. A l’apartat d’avaluació cal deixar clares les tècniques de
recollida de la informació utilitzades per saber si els objectius han estat
satisfets o no. L’activitat d’avaluació s’assembla molt a l’activitat de recerca:
cal recollir informació que descrigui la realitat i aquesta activitat es recull a
partir de diverses tècniques. Cal decidir si s’avalua de manera quantitativa
o qualitativa, si es fa a partir de l’observació o si es recullen dades a
partir d’algun formulari, si hi haurà una autoavaluació dels usuaris... Totes
aquestes concrecions cal especificar-les.

Un altre dels elements que cal especificar és l’instrument de recollida de dades
i d’avaluació. Hi ha una gran diversitat d’instruments d’avaluació i a la fitxa
d’activitat s’ha de poder comprovar que aquest instrument està efectivament referit
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als objectius de l‘activitat: ha de mesurar realment els indicadors definits i servir
per controlar si els objectius s’han acomplert o no. Si es tracta d’un instrument
d’avaluació de base quantitativa, també s’ha d’establir l’escala d’estimació (numè-
rica, categorial o gràfica, si es fa un llistat de control amb el qual observar si una
característica o fet és present o no, etc.). Si l’instrument és de base qualitativa,
centrat en el relat, cal especificar els ítems i han de coincidir amb elements
avaluables (indicadors que mostren si els objectius s’han acomplert o no).

Els indicadors són els fets observables significatius per decidir si està produint-
se un fet social concret o no. Els indicadors, per tant, indiquen l’existència o la
inexistència d’aquest fet i, els més sofisticats, el grau en què es produeix. Cada
objectiu té els seus propis indicadors, tot i que algun indicador pot ser útil per
mesurar més d’un objectiu. Normalment els indicadors es redacten en tercera
persona del present d’indicatiu, i és operatiu que siguin frases curtes i simples que
accepten una medició clara. Els indicadors han de poder mesurar-se de manera
directa ja que, en cas contrari, perden la seva utilitat.

Exemple d’objectius i indicadors

En l’hipotètic cas d’un objectiu “Millorar les pròpies habilitats socials comunicatives de
conversa” referit a una activitat inclosa en un projecte per a un col·lectiu amb diversitat
funcional, s’acceptaria com a indicador, si l’observació es fes de manera individualitzada,
“És capaç de fer-se entendre en l’àmbit del comerç”, amb una escala d’estimació ordinal
que podria anar del “sempre” al “mai” passant per diversos punts intermedis.

En l’apartat d’avaluació també es pot plantejar l’avaluació d’altres elements
diferents dels objectius si es considera que avaluar-los té algun tipus d’avantatge
o d’utilitat per a l’activitat o el projecte. Per exemple, avaluar la satisfacció del
professional, la satisfacció de la persona usuària, la satisfacció amb els recursos, si
aquests han estat suficients o no i, en definitiva, qualsevol altre element del procés
que tot i ser rellevant no afecti de manera directa al compliment dels objectius.
Vegeu a figura 2.7 la fitxa d’activitat com a eina de programació que permet
desenvolupar el nivell de planificació operatiu.
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Figura 2.7. Fitxa d’activitat

2.3.4 Avaluació: del diagnòstic, del procés i del final

Hi ha diversos dissenys d’avaluació d’acord amb què i quan es fa aquesta avaluació
(Álvarez Rojo, 2002). Allò que principalment cal avaluar són els objectius (els del
projecte i els de les activitats), però és necessari recordar que el procés avaluador
pot no esgotar-se en un control d’objectius. En general l’avaluació ha de ser no
únicament un procediment tècnic, sinó una actitud: necessita disposició a revisar
constantment si la tasca és correcta i si s’assoleixen els objectius marcats. Si
l’avaluació té aquesta dimensió actitudinal o de voluntat (de voler fer-la, d’estar
disposats a dedicar temps i esforços a comprovar que el projecte funciona de
manera adequada), qualsevol aspecte pot ser avaluat.

Cal fer una avaluació de les necessitats, una avaluació diagnòstica, en els
moments inicials de la programació. Per fer aquesta avaluació diagnòstica poden
servir tècniques d’enquesta, però també l’observació i la mesura de diversos
indicadors socials. S’usen tècniques quantitatives però també qualitatives, com
l’entrevista i l’entrevista de tipus Delphi, elaborar un DAFO o, en definitiva,
qualsevol acció que permeti saber l’estat de la qüestió. No és una avaluació típica
ja que encara no s’han definit els objectius del projecte d’intervenció (es definiran a
partir dels resultats d’aquest diagnòstic), però sí que fa servir tècniques clàssiques
d’avaluació i, a més, a partir dels seus resultats es prenen decisions condicionades.

Es pot fer també una avaluació del disseny d’intervenció, que suposa sotmetre
el disseny de la intervenció una vegada definit i incloent-hi propostes metodolò-
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giques concretes al judici dels membres de l’equip que l’ha dissenyat i d’altres
professionals externs. En general aquesta és una avaluació qualitativa, tot i que
poden fer-se servir algunes escales de valoració ordinals. L’objectiu d’aquesta
avaluació és comprovar si el disseny és realment operatiu abans de posar-lo en
marxa, moment en el qual els hipotètics defectes del model d’intervenció són més
difícilment reparables.

Un altre dels dissenys d’avaluació possible és l’avaluació de seguiment. Aquesta
avaluació de seguiment ha d’estar basada en els objectius, tot i que també
pot incloure aspectes procedimentals. Es tracta d’observar si els objectius van
acomplint-se correctament, però també de comprovar si el procés d’intervenció
avança de manera àgil, sense fractures ni friccions. Cal assenyalar que si aquesta
avaluació defineix que el procés d’intervenció està sent correcte però que els
objectius no s’estan assolint-se, denota que no s’estan aconseguint els propòsits
i cal efectuar algun tipus de modificació. Aquesta avaluació accepta anàlisis
qualitatives i quantitatives a partir d’observacions repartides al llarg del procés.

L’avaluació dels resultats i l’avaluació de l’impacte accepten tècniques similars,
ja siguin qualitatives o quantitatives. Són les formes d’avaluació clàssiques, ja
que s’encarreguen de comprovar si els objectius s’han acomplert o no. Resultats i
impacte fan referència a dos moments diferents de la implementació del projecte:
el resultat parla sobre el que s’ha produït (el bé o servei posat a disposició
del públic destinatari) i l’impacte parla sobre les transformacions concretes que
aquests resultats han provocat en el context d’intervenció i en el públic destinatari.
Generalment s’avaluen de forma conjunta ja que es pressuposa que un bon resultat
genera un impacte significatiu, però podria donar-se el cas que això no fos així.
És interessant veure per què un resultat correcte no produeix l’impacte esperat.
La gran diferència entre ambdues formes d’avaluació cal buscar-la en què una
avaluació de l’impacte ha de cercar la participació del subjecte d’intervenció: els
destinataris del projecte poden donar la clau sobre la raó per la qual hi ha un major
o menor aprofitament dels esforços de la intervenció i, en el cas que hi hagi una
incongruència entre l’avaluació dels resultats i la de l’impacte, els punts de vista
han de ser tinguts en compte de cara a futures intervencions.

2.4 La figura del tècnic en el procès d’intervenció

Els agents encarregats d’efectuar una intervenció juguen un paper fonamental. El
tècnic, així com l’equip professional i l’organització de la qual forma part, ha de
prendre decisions en tot moment al llarg del disseny. Són decisions preses tenint
en compte un marc de referència, una o unes perspectives teòriques en particular
i unes eines, estratègies i protocols per donar a la seva tasca el rigor necessari.

La sistematització d’experiències és la interpretació reflexiva i crítica d’una o
diverses experiències que, a partir del seu ordenament i reconstrucció, descobreix
o explicita el procés viscut, els factors que han intervingut en el procés, la relació
entre els diferents factors i els motius pels quals ha estat així. La sistematització
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és un exercici que es realitza entorn a experiències pràctiques que es proposen
canviar la realitat social.

Qualsevol tasca denominada social està estretament lligada a les persones que hi
intervenen i, per tant, condicionada i “pintada” del color del cristall a través del
qual miren. Això és la ideologia política, les creences, la formació acadèmica,
les seves vivències i experiències a nivell personal i professional, etc. És a
dir, la subjectivitat de les persones implicades en la intervenció social afecta
indubtablement no només el tarannà de les accions, sinó la naturalesa del projecte
en si, la determinació de les causes que provoquen la situació en la qual es
vol intervenir i, per tant, la delimitació del problema a tractar i les solucions
proposades.

Un exemple són les solucions en el marc del sistema educatiu al problema del
fracàs escolar. Són actuacions que amb la intenció d’atendre la diversitat de
l’alumnat als instituts acaben segregant el grup d’alumnes que té més dificultats
i, per tant, generant més desigualtats. Si s’identifica el problema focalitzant-lo
en l’alumnat amb dificultats, la solució anirà encaminada a treballar amb aquest
grup de manera aïllada, apartant-lo, i el problema tendirà a perpetuar-se, donat que
s’està abordant el problema de manera parcial. Si, pel contrari, els professionals
encarregats de dissenyar la proposta d’intervenció, durant la fase de diagnòstic
analitzen les causes del fracàs escolar de manera més àmplia i globalitzada, podran
dissenyar solucions que apuntin a generar canvis en el sistema educatiu, en el
model de les classes o en el model de relació mestre-alumnat, evitant la segregació
i apostant per canvis estructurals que aportin millores substancials.

Les situacions a les quals cal donar resposta són complexes i requereixen esforços
que van més enllà. L’objectiu principal ha de ser aconseguir generar canvis reals,
a llarg termini i que millorin les condicions de vida de tothom. El que és evident
és que les decisions dels professionals tenen un impacte en la vida de les persones
a les quals va dirigida la intervenció. Cal veure quines són les repercussions
d’aquest impacte.

És impossible l’objectivitat absoluta en allò social, perquè tota persona està
condicionada per la seva trajectòria vital. Això no ha de ser per força un aspecte
negatiu; ans al contrari, és un potencial en tant que aporta riquesa, heterogeneïtat
i diversitat de mirades, necessàries per al treball amb persones i col·lectius.
Cal dir que hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte que ajuden a mitigar la
possibilitat que la subjectivitat individual del tècnic afecti de manera negativa la
intervenció: les eines i els rols del professional.

2.4.1 Eines per a la intervenció

Durant el procés d’intervenció, la persona responsable de dur a terme la interven-
ció compta amb un seguit d’eines que nodreixen tota acció social de coherència,
qualitat i profunditat, en tant que permeten abordar la realitat d’una manera global
tenint en compte tant les diferents visions com les diverses situacions. Són
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maneres de treballar que se situen en la necessitat de comptar amb les relacions
humanes i aprofitar-les com a potencial transformador.

• Interdisciplinarietat. L’acció simultània entre diversos professionals en
la tasca social es converteix en quelcom imprescindible per enriquir de
distintes perspectives les intervencions. Només facilitant espais de comu-
nicació i intercanvi entre els diferents agents socials es poden donar les
respostes adequades a la complexa realitat social. Comptar amb sabers
diversos permet ampliar la mirada i arribar a posar llum en situacions
injustes que poden passar inadvertides i, per tant restar oblidades i cronificar-
se. És responsabilitat tant del professional com de l’organització propiciar
els canals de comunicació i trobada amb altres professionals durant tot el
procés d’intervenció.

• Participació. La participació consisteix a ser part i prendre part en la
comunitat i en els seus assumptes. Es troba, per tant, íntimament vinculada
amb la dimensió relacional, cívica i política de les persones. Són processos
vius i dinàmics que es desenvolupen en la interacció entre les persones, en
la seva reflexió conjunta, sobre allò que desitgen, que aspiren o necessiten o
sobre allò que fan. Aquests processos es donen sempre de forma col·lectiva
a través de l’intercanvi i el diàleg, tot relacionant teoria i pràctica. El
tècnic té una funció clara i cabdal a l’hora de promoure i facilitar espais
de trobada entre tots els participants, assegurar-se sempre que hi ha hagut
els temps i les condicions necessàries perquè les persones puguin aportar
la seva visió, dir la seva i implicar-se en la mesura que considerin oportuna.
El professional ha de vetllar perquè hi hagi els mínims obstacles possibles
per a la participació.

• Treball comunitari. El treball comunitari o en xarxa està del tot relacionat
amb els dos conceptes anteriors i té a veure amb la inclusió de tots els
agents que participen de la comunitat: població, entitats i administració,
des de l’inici del procés. Implica que, per exemple, en el treball amb
joves s’analitzin els seus interessos i les problemàtiques i es facin propostes
d’actuació conjuntament entre grups de joves, casals de joves, instituts
del barri, tècnics de joventut, serveis socials, entre d’altres. El treball en
xarxa o comunitari és una eina fonamental en la tasca social, és la manera
més efectiva i responsable d’abordar la realitat en tant que s’optimitzen els
recursos existents i es dissenyen intervencions significatives, coherents i
viables. Alhora aconsegueix exercir una funció preventiva, tot visibilitzant
situacions de risc d’exclusió tant individual com grupal. És necessari donar
prioritat als processos i no només als resultats. Els processos són quelcom
subtil que té lloc al llarg de tota una intervenció i on apareixen conflictes,
a vegades invisibles, i/o transformacions que necessiten algun temps per
deixar veure els canvis. La funció del tècnic en aquesta línia requereix
de bones dosis d’escolta activa, observació, intuïció i també paciència.
Treballar en equip no és una tasca fàcil i requereix un temps.

• Acompanyament. Acompanyar és fonamentalment l’acció de caminar al
costat d’una persona, compartint alguna part de la seva vida (Alonso i
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Funes, 2009). No es tracta de cap manera d’exercir de vigilant per impedir
les equivocacions del camí, no es tracta tampoc d’exercir de protector per
evitar l’aparició de riscos en el recorregut. La idea de l’acompanyament
és present en diferents marcs teòrics i en diferents pràctiques professionals
relacionats amb l’atenció a les persones, les relacions d’ajuda i l’educació.
En general es parla d’acompanyament per referir-se a unes formes de treball
amb persones autònomes o que han de convertir-se en autònomes i que es
troben inmerses en processos vitals de canvi.

• Conflicte. En tot procés col·lectiu existeix l’element del conflicte, entès
com a fet natural que travessa la vida de tot grup humà i que possibilita
arribar a entendre la realitat des d’altres perspectives i aprendre a relacionar-
se de formes noves. El professional que valora el conflicte com a quelcom
positiu acompanya els grups en el procés de resolució i ajuda a trobar les
necessitats comunes.

2.4.2 Rols del tècnic

El tècnic en intervenció social assumeix en la seva tasca diferents rols relacionats
entre si, però que es poden diferenciar (Grup de Treball de la CASC_CAT, 2017):

• Educador: s’estableix una relació on el que es busca es potenciar valors i
actituds que estimulin a l’acció i el canvi. Fomenta habilitats d’autonomia.

• Dinamitzador: dona protagonisme a la gent impulsant dinàmiques comu-
nitàries. Incentiva la implicació dels grups per a l’acció conjunta.

• Mediador: acompanya les persones i els grups, tot facilitant-los els mitjans
perquè puguin anar trobant per si mateixos les eines per resoldre les
dificultats.

El tècnic treballa en el marc d’una organització, associació, empresa o administra-
ció determinades, que també actua responent a un ideari o model d’intervenció
determinats. Per tant, cal esbrinar si les actuacions responen a intencions
transformadores o, pel contrari, es converteixen en eines de control social que
lluny de qüestionar l’ordre social establert el perpetuen. Tota intervenció social ve
marcada per un discurs polític en particular, amb unes intencions concretes. Cal
fer visibles aquestes intencions i l’impacte que tenen en la realitat en els col·lectius.
Cap intervenció és neutra.

Sovint la complexitat i la gravetat de determinades situacions socials porten a
actuar amb urgència, atenent problemàtiques individuals o de manera fragmentada
i perdent de vista el context més ampli. El tècnic ha de perseguir sempre
la transformació social, i per això ha de qüestionar-se contínuament sobre la
repercussió i el perquè de les seves actuacions, analitzant sempre la realitat des de
les seves múltiples dimensions. Apuntar cap a la transformació d’una societat que
genera desigualtats i malestar implica un posicionament a nivell polític i prendre
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consciència de les causes profundes que hi ha al darrere de les situacions injustes.
El resultat és el plantejament de respostes que condueixen a situacions noves, amb
unes millors i més justes condicions de vida.

“En termes estrictes, si bé existeixen ideologies socials sense una teoria cientificosocial, no
existeix una teoria cientificosocial sense una ideologia; mentre existeixi un univers escindit
en països amb imperi i països satel·litzats o colonitzats, o una societat esquinçada en
classes socials antagòniques. La ideologia de les nacions dominants o de les classes
dominants és la substància mistificadora que impedeix els països colonitzats, o les classes
socials sotmeses, veure i comprendre la realitat del món en el qual viuen.

El pensament humà és ideològic, i tota anàlisi i interpretació és per definició ideològica,
atès que la realitat l’abordem sempre des d’una constel·lació d’idees, mitjans i valors.”

E. Ander-Egg, Metodología de trabajo social, p. 38.

Hi ha diferents models teòrics en intervenció social: model psicodinàmic, model
sistèmic, model centrat en la tasca, etc. L’elecció d’un o altre model no és
aleatòria, sinó que ve condicionada per la ideologia, la formació o l’experiències
del professional. A trets generals, es distingeixen models d’intervenció social
(que no s’han de confondre amb els models teòrics d’intervenció, tot i que es
poden relacionar, associats a diferents discursos polítics o ideologies que porten
a delimitacions de problemes diferents i, per tant, al disseny d’intervencions ben
diferents segons el model.

En aquest cas la diferenciació ve determinada per la relació entre el tècnic i
l’usuari o els destinataris:

• Model assistencialista: s’estableix una relació vertical entre professional i
destinataris. El repartiment del poder és desigual i es diposita en la figura
del tècnic. Aquest adopta un rol paternalista, protector. Les intervencions
que dissenya consisteixen més a donar els peixos que no pas la canya de
pescar. Aquest tipus de model no facilita la transformació social, sinó que
perpetua les desigualtats. Pot culpabilitzar o victimitzar els grups per als
quals treballa.

• Model inclusiu/participatiu: la relació que s’estableix és horitzontal.
Destinataris i tècnic analitzen la realitat conjuntament i prenen les decisions
a partir de la reflexió i el consens. El mateix disseny de la intervenció es
converteix en una intervenció en si. El rol del tècnic és el d’acompanyar,
assessorar i posar en relació els diferents agents, així com facilitar l’accés als
recursos. Es responsabilitza i es dona el protagonisme als grups i col·lectius
amb els quals es treballa.

Es distingeix entre diferents models de programació segons els procediments
utilitzats pel tècnic (Ander-Egg, 1982):

• Planificació normativa. Ha estat la forma clàssica de programació. Im-
plica actuar sobre la realitat d’acord amb la decisió de la persona que la
planifica, sense comptar amb el debat interdisciplinar o d’equip. Actual-
ment aquest model, tot i que en alguns casos pot haver-hi certa tendència
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a conservar-lo, ha quedat obsolet donat que fonamenta les intervencions en
conviccions autocràtiques. És la persona responsable de la planificació la
que disposa del monopoli en la presa de decisions i directrius que s’han de
seguir. Aquesta persona planifica “des d’un despatx” i sovint la seva realitat
queda allunyada de la dels destinataris.

• Planificació estratègica. La programació resulta de la interacció entre els
diferents agents socials, fruit del debat continu i el consens per arribar a
formular respostes en pro del bé comú, sense la necessitat de coincidir ni en
estratègies d’actuació ni en objectius. L’agent responsable en aquest model
forma part de la realitat i comparteix situacions amb la resta d’actors socials.

Encara pot fer-se una tercera classificació segons la repercussió sobre el sistema
(Merino, 1997):

• Planificació racionalitzadora. És un model de planificació que no posa
en qüestió l’ordre institucional establert sinó que hi treballa per mantenir-lo.
Se centra en l’assignació racional de recursos per aconseguir uns resultats.

• Planificació innovadora. Consisteix en propostes participatives que pro-
mouen el disseny i la construcció de futur. Implica formular alternatives i
activitats que generin noves estructures quant al funcionament, la relació, la
gestió dels recursos, etc.

Alguns autors proposen una reformulació metodològica en la intervenció social:
la metodologia de la militància i el compromís (Ander-Egg, 1982). Se sintetitza
en la següent formulació:

“És la recerca d’un mètode de treball social que sigui capaç de conèixer i comprendre amb
la població, que faciliti la seva intervenció en les tasques de programació i avaluació i li
otorgui un rol protagònic en l’execució i realització de totes les activitats que l’afecten per
superar la situació-problema que confronta.”

E. Ander-Egg, Metodología de trabajo social.

L’autor parla de la inclusió dels participants en tot el procés de planificació, de
la participació com a eix de les intervencions i com a eina fonamental per a
l’apoderament individual i col.lectiu. L’apoderament és entès com a fet polític
en tant que suposa la presa de consciència de les pròpies capacitats i potencialitats,
i també de les limitacions i dificultats, de manera que es puguin anar trobant els
mitjans per superar-les alhora que es posen en qüestió les estructures de poder
dominants. Són necessaris una sèrie de supòsits des dels quals és possible abordar
la realitat partint d’aquesta perspectiva.

• Pensament crític. Tot diagnòstic d’una situació ha de fer-se a partir de la
crítica d’allò existent, com a resultat del qüestionament de determinades
formes de funcionament i de relació generades per l’ordre fàctic tal com es
dona en un moment determinat.

• Perspectiva utòpica. Cal estudiar, analitzar i investigar la realitat no només
per conèixer com és, allò que és, sinó poder imaginar i descobrir allò
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que pot ser. En paraules d’Ander Egg, no es tracta tant de pensar allò
irrealitzable, sinó un “inèdit viable” que té en compte la natura humana i
les lleis de l’evolució humana tal com es presenta en un moment determinat.
Entre allò que és i allò que pot arribar a ser existeix una distància que cal
superar.

• Caràcter no imparcial. És impossible observar i analitzar la realitat de
manera neutra.

El tècnic en intervenció social que acull aquesta metodologia de treball tradueix a
la seva pràctica diària el convenciment que l’èsser humà, convivint en una societat
justa i realment democràtica, pot i ha de gestionar els recursos que té a l’abast de
manera autònoma per tal de donar resposta a les seves necessitats i interessos. És
un tècnic convençut que la seva tasca està abocada a desaparèixer. La seva figura
com a tal, si és que ha procurat dissenyar actuacions orientades a l’emancipació
dels individus i els col·lectius, en un futur desitjable hauria de deixar d’existir per
donar pas a les accions autònomes i autogestionades del comú de la gent.

2.4.3 Deontologia de la intervenció social

La intervenció social es un procés dinàmic en el qual les qüestions ètiques
apareixen sobre la marxa. El fet de prendre part activa de la realitat, analitzar-
la, observar-la i avaluar-la amb l’objectiu de canviar-la implica una interacció
contínua entre l’investigador i el subjecte i entre els diferents actors que hi
intervenen. A més, les diverses situacions plantegen qüestions sobre les quals
s’han de prendre decisions i resoldre problemes a partir dels valors i principis de
les persones implicades.

Hi ha dos arguments bàsics que plantegen la necessitat de parlar d’ètica professi-
onal en el camp social (Vilar, 2001):

• Presència inevitable de les qüestions ideològiques i subjectives en l’àmbit
de la intervenció social.

• Afectació a l’equilibri emocional del tècnic el fet de veure’s obligat a
prendre decisions importants en situacions complexes.

Els dilemes ètics

Els problemes ètics que es presenten en la intervenció social no poden ser abordats
únicament des de la perspectiva teòrica o utilitzant criteris purament tecnocràtics,
sinó que cal una bona dosi de reflexió, debat, qüestionament i creativitat. És
necessari mantenir l’equilibri entre el respecte per la diversitat humana i els
seus drets i el compliment de protocols i requisits sistematitzats pel rigor de la
metodologia científica.

Per a Kimmel (Gutiérrez et al., 2005), els problemes ètics en la intervenció social
tenen unes característiques específiques:
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• Complexitat. es donen diverses qüestions ètiques en una sola investigació.

• Sensibilitat: és un component necessari per resoldre problemes ètics, però
es necessiten altres valors. La sensibilitat per si sola no és suficient davant
la presa de decisions en les qüestions ètiques.

• Valors controvertits

• Bidimensionalitat: tant les persones destinatàries de la intervenció com el
tècnic poden identificar-se amb la situació i veure’s afectades.

• Amplitud: cal abordar les problemàtiques amb amplitud de mirades i
valorar l’impacte dels resultats i les conseqüències de la investigació.

• Implicació d’aspectes personals i professionals

• Relativitat: els valors ètics no tenen un caràcter absolut, sinó que depenen
de les situacions i els contextos.

• Viabilitat: la mateixa decisió inicial sobre si s’ha de dur a terme una
determinada intervenció o no ja contempla una dimensió ètica.

Principis de la intervenció social d’acord amb diferents criteris ètics

Des de les diferents perspectives teòriques es coincideix en una sèrie de planteja-
ments sobre les qüestions ètiques en la investigació i intervenció socials (Gutiérrez
et al., 2005):

• Dret a la privacitat i a la confidencialitat. Privacitat es refereix a la per-
sona, al seu dret a conservar l’anonimat de la informació. Confidencialitat
té a veure amb la protecció de les dades i l’ús que es fa de la informació de
la qual disposen els professionals.

• Consentiment de les persones participants. Ha de quedar explícit i rebre
la informació suficient de tot el procés.

• Previsió de l’impacte. Cal fer una previsió de l’impacte que pot tenir la
investigació i/o la intervenció en el context i en les persones destinatàries.

• Establiment de relacions horitzontals entre les persones que porten a a
terme la intervenció i la resta d’agents que hi intervenen. Cal facilitar canals
de comunicació àgils i accessibles.

• Sentit de la responsabilitat, honestedat i sinceritat respecte a les persones
destinatàries

• Prudència. En l’aplicació de proves i tècniques d’investigació sempre s’ha
de ser prudent. Cap intervenció és neutra i té un impacte determinat.

• Solidesa en la fonamentació científica de les intervencions

• Respecte cap a la persona i protecció dels drets humans
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En l’elaboració de codis deontològics des dels diferents sectors que tenen relació
amb la intervenció social, s’aprofundeix en el camí cap a la protecció dels drets
individuals a la dignitat, la confidencialitat i el benestar de la persona. En el
IV Congrés Estatal d’Educadors i Educadores Socials, celebrat el 2004, es van
consensuar els següents principis de la intervenció social.

D’acord amb el criteri ètic en les relacions amb els subjectes es consideren els
següents principis (Gutiérrez et al, 2005):

• Principi de respecte a la persona. Prioritza l’interès del subjecte.

• Principi de protagonisme de la persona. Es valora el grau de participació
i els espais per a la presa de decisions sobre situacions que afecten les
persones amb qui es treballa.

• Principi d’honestedat. Es fonamenta en el respecte de la moral, la ideologia
política i religiosa, el tracte igualitari en la prestació dels serveis i la no-
generació de falses expectatives en els subjectes respecte de la intervenció.

• Principi de confidencialitat. Té relació amb el tractament que es fa de
tota la informació derivada de la intervenció. Sota el criteri de secret
professional no es fa cap ús de la informació sense el consentiment de la
persona destinatària.

Quant al criteri ètic en les relacions interprofessionals:

• Principi d’independència. La tasca professional es desenvolupa segons els
principis científics, amb independència i autonomia professional.

• Principi d’interdisciplinarietat. El treball cooperatiu i en relació constant
amb altres professionals és útil per tal d’enriquir i millorar la intervenció.

• Principi de lleialtat professional. Les relacions de respecte amb la resta de
l’equip professional són primordials.

En allò relatiu al criteri ètic en les relacions institucionals:

• Principi de coherència institucional. Cal conèixer l’ideari, els objectius
i el marc referencial de l’organització per a la qual es treballa i actuar en
consonància.

• Principi de regulació institucional. El professional ha d’assumir els
principis ideològics i normatius de l’organització que realitza la intervenció.

• Principi d’imparcialitat. En situacions de conflicte entre el subjecte i la
institució s’actua en benefici del subjecte.

Segons el criteri ètic en el comportament tècnic:

• Principi de competència professional. El professional ha de tenir la
formació necessària i actualitzada sobre les tècniques, els procediments i
els mètodes requerits per a la intervenció.
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• Principi de formació permanent. El professional té el compromís de
mantenir la formació contínua pròpia i l’actualització dels coneixements.

• Principi de responsabilitat. És necessari actuar amb sentit d’equitat,
independència i imparcialitat (tenint en compte el paper de la subjectivitat).

• Principi de respecte democràtic. S’han d’establir relacions justes, tracte
igualitari i equitatiu i basat en relacions de respecte i llibertat.

• Principi de respecte i promoció de la professió. Es refereix a la partici-
pació en activitats de promoció i difusió de la professió, amb l’objectiu de
dignificar-la i protegir-la.
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Introducció

Avaluar és un dels processos més importants d’un projecte d’intervenció social.
És un procés perquè no es du a terme en un únic moment, sinó que s’ajusta a
un procediment establert que s’allarga en el temps. És important perquè permet
saber si s’ha fet bé la nostra feina i, en cas contrari, prendre decisions per millorar-
la. Al llarg de la unitat es veuen definicions d’avaluació que posen èmfasi en
diferents elements però que, al cap i a la fi, han de coincidir en un mateix aspecte:
si s’avalua, es fa per assegurar que la tasca d’intervenció social es útil. De fet,
aquesta és la naturalesa de la intervenció: la intervenció social ha de ser d’utilitat
per al col·lectiu o les persones a les quals va dirigida, s’han de millorar les
seves condicions de vida o s’han de reduir les situacions de desigualtat. Això
s’aconsegueix, entre altres coses, amb una avaluació exhaustiva i vàlida.

L’avaluació és un procés i, per tant, un camí, però hi ha diverses formes de transitar
aquest camí. Cal veure quines són les principals metodologies d’avaluació i els
principals instruments. Alhora, cal estar atents als principals criteris que han de
guiar la tasca avaluadora i triar acuradament què es vol avaluar i què no.

A l’apartat d’“Avaluació del projecte d’intervenció social” es treballaran les
tècniques concretes que ens permeten donar una resposta a la pregunta de si
s’han acomplert els objectius del projecte d’intervenció. En el mateix sentit,
també es realitzarà una revisió de la literatura existent per tal de poder classificar
aquestes tècniques i poder fer una tria coherent quan hi hagi diverses possibilitats
d’aplicació.

Els aspectes de gènere resulten importantíssims no únicament des del punt de vista
de l’avaluació, sinó, en general, per a la tasca de planificar i executar projectes
d’intervenció social. Cal redactar i executar projectes que no tinguin biaixos
de gènere i, quan s’avalua, cal respectar allò planificat incloent, per descomptat,
aquesta dimensió de gènere. Una part important d’aquesta unitat es dedica a
tractar específicament la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny
de projectes d’intervenció social.

A l’apartat de “Perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció
social” es revisen els principals dispositius que permeten incorporar una mirada
de gènere: una perspectiva d’anàlisi que lluiti contra les desigualtats.

Pel que fa al treball concret de l’alumnat en aquest apartat és certament important
que sigui capaç de detectar situacions de desigualtat i injustícia davant les quals
caldrà fer una intervenció coherent.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció
social relacionant les estratègies i els criteris utilitzats amb el marc teòric i legal
vigent.

• Incorpora el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats en la
fonamentació del projecte d’intervenció.

• Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes.

• Aplica els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista en la
redacció del projecte d’intervenció.

• S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en la planificació dels projectes
d’intervenció social.

2. Defineix procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social analitzant
els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

• Descriu models, tècniques i instruments d’avaluació.

• Explica les funcions i els principis generals de l’avaluació.

• Descriu les diferents fases de l’avaluació.

• Concreta les tècniques, indicadors, criteris i instruments d’avaluació de
projectes d’intervenció social.

• Estableix els procediments generals per a la gestió de la qualitat en els
projectes dissenyats.

• Determina estratègies i instruments per a verificar la incorporació de la
perspectiva de gènere en projectes d’intervenció social.

• Argumenta la necessitat de l’avaluació per optimitzar el funcionament dels
programes i garantir-ne la qualitat.

• Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració
i presentació d’informes d’avaluació i memòries.

• Preveu la manera en què nous esdeveniments o situacions afectaran el
projecte.

• Planifica recursos amplis i genera nous procediments per a realitzar l’avalu-
ació dels projectes.

• Preveu com incorporar els punts de vista dels altres per avaluar els projectes.
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1. Avaluació del projecte d’intervenció social

L’avaluació és un els processos més importants en un projecte d’intervenció social.
Sense avaluar, no es pot donar per tancat un projecte, ja que sense els resultats de
l’avaluació no és possible saber si la intervenció desenvolupada ha estat profitosa.

Es parla de l’avaluació com a procés i no com a moment. Tot i que és possible
destinar a l’avaluació únicament un instant (generalment el final, per saber si s’han
assolit els objectius o no), el més recomanable és prendre l’avaluació de manera
holística: cal tenir una actitud avaluadora que inclogui tots els aspectes rellevants
en un projecte d’intervenció social. Per fer això s’ha d’avaluar en diversos
moments del projecte d’intervenció, cal avaluar diversos aspectes (tot i que sempre
s’avaluen els objectius del projecte, això és preceptiu) i seguint diverses tècniques
que permetin disposar d’una diversitat de resultats per interpretar.

Quan s’engega un projecte d’intervenció social es fa amb l’objectiu general de
millorar les condicions de vida d’un individu, grup o col·lectiu o amb l’objectiu
de superar una situació d’injustícia. L’avaluació permet conèixer el grau en què
aquests objectius s’han acomplert, defensar la bondat de la intervenció i aportar
evidències empíriques que justifiquin que aquesta intervenció pot estendre’s a
altres contextos amb possibilitats d’èxit.

Per concretar el significat d’aquesta fase d’avaluació s’ha de respondre (Pérez
Serrano, 1993) a determinades preguntes:

• Per a què avaluem?: bàsicament s’avalua per mesurar el grau de pertinença,
idoneïtat, efectivitat i eficàcia d’un projecte; prendre decisions al respecte;
establir si s’han produït o no conseqüències imprevistes, i acumular infor-
mació per definir les intervencions futures.

• Per què avaluem?: per millorar la intervenció, ja que avaluant es rep
informació sobre la marxa del projecte i es poden emprendre actuacions
de reforma que el facin més eficaç. També com a mostra de responsabilitat:
avaluar implica conèixer on i per a què s’estan destinant recursos que poden
ser escassos.

1.1 Avaluació de projectes

Abans de començar a determinar quins són els procediments d’avaluació i
com s’han de dur a terme, és necessari donar algunes definicions del concepte
d’avaluació i la seva interpretació. El concepte d’avaluació és un concepte viu
i, tot i que la seva operativització està molt tancada (és a dir, el significat de
l’avaluació des del punt de vista de la ciència social està bastant consensuat i és



Metodologia de la intervenció social 10
L'avaluació dels projectes

d'intervenció social

compartit per una gran multiplicitat de professionals), hi ha algunes diferències
entre les definicions que donen diversos autors del concepte necessari per a adoptar
un o altre punt de vista.

“Avaluar suposa adoptar un conjunt d’estàndards, definir-los, especificar la classe de
comparació i deduir el grau amb què l’objectiu és capaç de satisfer els estàndards arribant
a un judici respecte al mèrit de l’objecte avaluat [...] Avaluar implica establir criteris i
aplicar-los per obtenir un judici de valor (la valoració és una condició necessària per a
l’avaluació), que s’avalua amb la informació i les apreciacions d’aquells que participen
en la intervenció (dissenyadors, aplicadors, patrocinadors, beneficiaris) i que s’avalua
per controlar el disseny, el desenvolupament i els resultats d’una intervenció i per a, per
descomptat, millorar-los.”

V. Álvarez Rojo et al. (2002). Diseño y evaluación de programas (p. 193-194)

Aquesta és una definició força completa que posa l’èmfasi en un aspecte im-
portantíssim: establir un judici de valor. Avaluar implica en darrera instància
explicar si allò que s’avalua és bo o dolent, i és per això que es parla d’un
judici de valor. Tot i així, la definició d’Álvarez Rojo i els seus companys també
indica dos altres aspectes força rellevants: per un costat, parla de la necessitat de
comparar i, per l’altre, de considerar les apreciacions de tots aquells que participen
en la intervenció social. El primer aspecte és important, ja que la comparació
generalment es produeix entre una situació considerada desitjable (la marcada
pels objectius) i la situació real que s’ha assolit amb posterioritat a l’aplicació
del projecte al context d’intervenció. Si aquestes dues situacions coincideixen, se
suposa que el projecte ha estat un èxit. El segon aspecte és important perquè no
oblida els participants (la població diana de la intervenció) i els converteix també
en protagonistes del procediment avaluador, vetllant per la seva autonomia i el
respecte.

L’avaluació és una activitat científica que acompleix les funcions de rendició de
comptes (control dels objectius) i la millora del programa avaluat gràcies a la
informació recollida. Però també, i això és força important, la de millora del
corpus de coneixements sobre un determinat tema o aspecte de la realitat: aquell
sobre el qual s’està intervenint. Des d’aquest punt de vista avaluar:

“És aprofundir en la descripció i explicació dels processos d’intervenció que s’implementen
amb la finalitat de promoure la transformació social, i dels resultats que s’obtenen a través
d’aquests processos. Per a fer això, en la mesura que la nostra recerca persegueixi
identificar les intervencions –polítiques, programes, accions, etc.– més eficaces per a
promoure el desenvolupament social, l’avaluador no pot abordar el seu treball sense
qüestionar els valors que es posen en joc en cada estratègia orientada cap al canvi social.
Això significa que la qualitat del seu treball estarà mediatitzada pel seu compromís en la
resolució dels problemes socials (pobresa, marginació, desigualtat, etc.) i en la lluita a favor
d’una societat més justa i igualitària.

M. de Miguel (1999). “La evaluación de programas: entre el conocimiento y el compromiso”.

A: Revista de Investigación Educativa, vol. 17, núm. 2 (p. 346)

Aquesta definició, malgrat que no reflexiona al voltant de la metodologia d’avalu-
ació, és rellevant perquè posa en valor dos elements bàsics del procés avaluador.
En primer lloc, parla del caràcter científic de l’avaluació ja que si cal descriure
i explicar correctament els processos d’intervenció i els resultats obtinguts es
conclou que això no pot fer-se de qualsevol manera: cal un mètode d’avaluació
i aquest mètode ha de donar resultats fidels i contrastables. En segon lloc, parla de
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la necessitat d’avaluar seguint una finalitat última de progrés social, que, al cap i
a la fi, és un dels valors que hauria de guiar la pràctica professional.

Una definició d’avaluació canònica és la d’Ander-Egg. Segons aquest autor,
l’avaluació presenta dues grans modalitats: per un costat, pot comprendre’s
l’avaluació com la darrera etapa o la fase de tancament de qualsevol procediment
i, per l’altre, pot comprendre’s com un procés permanent de control operatiu. Tant
des d’un punt de vista com des de l’altre avaluar:

“Consisteix a utilitzar una sèrie de procediments destinats a comprovar si s’han assolit o
no les metes i objectius proposats (en un pla, programa o projecte), identificar els factors
que han influït en els resultats i formular les recomanacions pertinents que ens permetin
prendre decisions amb la finalitat d’introduir les correccions o reajustaments necessaris.”

E. Ander-Egg (1982) Metodología de trabajo social (p.212)

Aquesta definició és de gran utilitat, ja que hi són presents gairebé tots els
elements. Per un costat, parla de la necessitat de procediments, fet que implica
una certa metodologia de l’avaluació. En un altre lloc (M. Aguilar i E. Ander-
Egg, 1992) es completa aquesta definició assenyalant que avaluar és també “una
forma d’investigació social aplicada, sistemàtica, planificada i dirigida”, fet que
redunda en la necessitat d’una metodologia d’avaluació, que busca obtenir dades
suficients que permetin a l’avaluador realitzar un judici de valor sobre un projecte
o sobre qualsevol part. En segon lloc, parla de la necessitat d’avaluar els objectius
proposats, de tal manera que l’avaluació no és una activitat buida per tancar el
projecte, sinó que té una finalitat clara i predeterminada. En tercer lloc, precisa
que l’avaluació ha de servir per a prendre decisions, fet que implica que l’avaluació
ha de ser útil per a millorar el procés d’intervenció tant dins del mateix projecte
com de cara a altres projectes futurs que puguin dur-se a terme.

Una altra definició important és la d’Espinoza:

“Avaluar és comparar en un instant determinat el que s’ha assolit a través d’una acció amb
el que s’hauria d’haver assolit d’acord amb una programació prèvia.”

M. Espinoza (1986). Evaluación de proyectos sociales (p. 14)

Aquesta definició du implícits tres elements (Pérez Serrano, 1993). Es parla
d’una situació prèvia definida al llarg del procés de programació, especialment
a la fase de diagnòstic. Es parla també d’un instant determinat, en present,
esdevingut després d’haver dut a terme unes accions programades i executades
amb l’ànim de modificar la situació prèvia. I finalment es parla del procés de
comparació entre ambdues situacions: si la transformació entre ambdues és de
suficient entitat (la magnitud d’aquesta transformació es definirà, igualment, al
procés de programació i quedarà reflectida en la redacció dels objectius), se suposa
que la intervenció ha acomplert les seves metes.

Finalment, la definició que considerem com a pròpia i que, en la mesura del
possible, intenta incloure les principals perspectives és la de Mille:

“L’avaluació és un instrument bàsic per a la presa de decisions que serveix per conèixer i
analitzar com es desenvolupa a la pràctica un projecte, per introduir-hi els factors correctors
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que calguin en el curs de l’acció i per conèixer les raons i els factors que determinen l’èxit o
el fracàs dels resultats que es preveien quan es van formular els objectius del projecte. (. . . )
S’avalua per obtenir dades i informació objectiva i fiable que ens permetin emetre un judici
de valor sobre els diferents components i etapes del projecte: en la fase d’anàlisi i diagnosi
de la situació inicial que el motiva; durant el procés i l’execució de les diferents activitats que
el desenvolupen a la pràctica; i en la fase final, en la qual es concretarà en quin nivell s’han
assolit els efectes i els resultats que es proposaven per modificar la situació de partença.”

J. M. Mille (2015). Manual d’elaboració i avaluació de projectes (p. 57)

1.1.1 Principis de l’avaluació

L’avaluació com a procés de control basat en una metodologia concreta i ordenada
pot acceptar dos grans objectius (E. Ander-Egg, 1982). Per un costat, pot dirigir-se
a avaluar el grau de propietat, idoneïtat, efectivitat i eficiència d’un projecte,
que equival a dir que s’avaluen els objectius d’intervenció: els resultats i l’impacte
a partir del projecte d’intervenció. Però, per l’altre, l’avaluació també pot estar
dirigida a facilitar el procés de presa de decisions per a millorar i/o modificar
un programa o projecte, fet que dona al procés avaluador un fort pes diacrònic
en tant que cal avaluar al llarg de tota la intervenció per poder anar prenent les
decisions corresponents i més adients a la marxa del projecte.

Tant en un cas com en l’altre cal estar atents a uns determinats principis d’avalua-
ció:

• Validesa. Una avaluació és vàlida quan els resultats del que s’encarrega
de mesurar són un fidel retrat de la realitat. Per exemple, si un dia que
gaudim d’una perfecta salut ens posem un termòmetre i el termòmetre marca
trenta-sis graus i mig, amb gran probabilitat serà una mesura vàlida, ja que
la temperatura que marca el termòmetre és la temperatura real del nostre
cos. Seguint aquest exemple, si el resultat del mesurament de la nostra
temperatura fos de quaranta-dos graus segurament ens trobaríem davant
d’un mesurament invàlid (en aquest cas perquè l’instrument de mesura
probablement té algun defecte o perquè el procediment de mesurament no ha
estat l’adequat), ja que el nostre estat de salut és una evidència molt forta que
contradiu el resultat de l’avaluació. Davant d’un mesurament que presumim
invàlid cal repetir l’avaluació amb un altre instrument o procediment per tal
d’assegurar la invalidesa.

• Fiabilitat. Una avaluació és fiable quan, aplicada per diferents subjectes o
aplicada en diferents moments, dona sempre els mateixos resultats. Seguint
l’exemple anterior, una avaluació és fiable quan en estat de bona salut
obtenim sempre una temperatura al voltant de trenta-sis graus i mig, tot i
prendre aquesta temperatura en diferents moments del dia. Una avaluació
és també fiable quan diverses persones, tot i disposar de distints instruments,
obtenen els mateixos resultats. Per mesurar el grau de compliment dels
objectius en un projecte determinat una avaluació no fiable donaria diferents
resultats segons la persona encarregada d’avaluar.
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• Objectivitat. Aquest criteri està molt relacionat amb l’anterior principi. És
molt important no deixar-se emportar pels prejudicis a l’hora de realitzar
una avaluació. L’avaluació ha de ser un reflex de la realitat i no de
les nostres preferències. Per aconseguir aquesta objectivitat, l’instrument
de mesura és importantíssim: en el cas de l’exemple, si el termòmetre
funciona correctament és difícil, per no dir impossible si no hi ha un engany
deliberat, soscavar l’objectivitat de la mesura. Però en l’hipotètic cas de
voler controlar la salut d’un col·lectiu d’usuaris, i tenint en compte que hi
poden haver variables de salut que són d’ordre qualitatiu, com la satisfacció
amb la pròpia salut, l’observació de determinats comportaments i actituds,
és possible que un avaluador determini que alguns membres o la totalitat
del col·lectiu gaudeixen de bona salut mentre que un altre avaluador acabi
concloent el contrari. Si això depèn dels punts de vista subjectius dels
avaluadors, estaríem davant d’un problema d’objectivitat.

• Practicitat. S’han de triar models d’avaluació indicats per a allò que es
vol avaluar i, sobretot, models o instruments que d’una manera més fàcil i
econòmica donin els resultats definits com a necessaris. Amb l’exemple, per
controlar la temperatura del cos s’usa un termòmetre ja que és l’instrument
adequat, i no pas un altre mètode més sofisticat i més car (suposant que
existeixi) ja que els resultats del termòmetre es consideren prou concloents.

• Oportunitat. L’avaluació es produirà en aquell o aquells moments en què
els resultats de l’avaluació siguin útils o significatius per a la intervenció.
Per acabar amb l’exemple, s’avalua la temperatura d’algú quan està malalt
o quan es volen determinar les seves constants vitals per un motiu determinat
(per exemple, perquè ha de sotmetre’s a un esforç important); fer-ho en un
altre moment no té sentit i és una pèrdua de temps i recursos.

1.1.2 Avaluació participativa

És preferible fer avaluacions participatives més que no avaluacions dirigides
únicament pels professionals. Aquest punt no s’inclou amb la resta de principis
d’avaluació perquè els anteriors són preceptius i aquest, la preferència per l’avalu-
ació participativa més que per la dirigida o experta, és únicament recomanable, tot
i que aboca una gran quantitat d’avantatges a l’hora de treballar en l’àmbit social.

Vegeu-ho de manera detallada a la taula 1.1:

Taula 1.1. Avaluació tradicional i avaluació participativa

Avaluació tradicional Avaluació participativa

Qui Experts externs Comunitat, facilitadors, gestors

Què Indicadors preestablerts d’èxit i productivitat Els participants identifiquen els seus propis
indicadors d’èxit, els quals poden incloure la
productivitat.

Com Centrat en l’objectivitat científica Autoavaluació i mètodes simples adaptats a
la cultura del grup
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Taula 1.1 (continuació)

Avaluació tradicional Avaluació participativa

Quan Freqüentment al finalitzar i algunes vegades
al llarg del procés

Es barreja el monitoratge i l’avaluació fent
avaluacions freqüents i petites.

Per què Rendició de comptes, normalment sumativa Atorgar capacitat al grup participant per a
iniciar, controlar o modificar la seva acció.

Generalització Objectiu bàsic de l’avaluació.
L’aleatorització pot donar suport a la
validesa externa de població. El control i
manipulació poden limitar la validesa
ecològica.

L’objectiu està centrat en el canvi i la millora
en l’entorn d’aplicació més que en la seva
generalització a altres col·lectius o
situacions.

Validesa
interna

Es basa en la manipulació, l’aleatorització i
el control; seguint l’enfocament
experimental clàssic.

Es basa en la triangulació d’informació i en
el consens com a validesa intersubjectiva.

Avaluació de
l’impacte

Impacte com els efectes nets d’un
programa, especificant els efectes dels
factors externs i del disseny.

L’impacte es valora a partir de la percepció
social o comunitària dels efectes i de la
utilitat del programa d’intervenció.

Font: Apodaca, 1999

En general és força important disposar d’una comunicació fluida amb la comunitat
o amb el grup d’intervenció per tal d’obtenir un consens útil respecte a què cal
avaluar i amb quins indicadors ha de mesurar-se. Cal adaptar els procediments
d’avaluació i incloure determinats processos d’autoavaluació i altres, on pot
incloure’s la mirada subjectiva del subjecte d’intervenció. Això no necessàriament
va en contra dels principis d’objectivitat i de fiabilitat; ans al contrari, en realitat
afavoreix el principi de validesa, però sí que fa més complex el procediment
d’avaluació. Per tant, s’ha de planificar acuradament. Normalment una avaluació
participativa no es concentra al final del procés ni en moments concrets al llarg de
procés d’intervenció, sinó que està present al llarg de tot el procés amb activitats
microavaluatives freqüents i múltiples, fet que dona més importància al paper de
l’avaluació com a productora de feedback, com a eina per a prendre decisions, que
al paper de l’avaluació com a control dels resultats.

1.1.3 Què s’avalua

L’avaluació no és determinar únicament com s’avaluarà sinó què s’avaluarà.
Amb anterioritat a l’execució (Pérez Serrano, 1993), cal saber si s’avaluaran els
destinataris, les seves necessitats, el disseny del programa, el seu desenvolupament
o els efectes produïts. Tot és susceptible de ser avaluat, però això no vol dir que
s’hagi d’avaluar tot. Sense dubte els objectius (el seu compliment, els resultats
del projecte mesurats d’acord amb la mesura proposada pels objectius marcats)
han de ser objecte d’avaluació, però més enllà d’això hi ha altres elements. Es
resumeixen en dos grans blocs:

• Elements de conformitat amb la planificació, que són els elements més
tècnics i, entre ells, hi ha inclosos la consecució dels objectius. Aquests
elements d’avaluació fan referència a la coincidència entre allò projectat i
els resultats del projecte, incloent-hi la durada i els recursos de tot tipus, que
també poden estar subjectes a avaluació.
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• Elements de satisfacció personal, que són elements de caire més subjectiu
i tenen a veure amb la visió dels professionals sobre la seva feina i sobre els
resultats obtinguts, però també sobre la relació entre cost i eficàcia i sobre
les relacions establertes entre ells i entre ells i els usuaris.

L’avaluació pot ser global, si s’avaluen totes les àrees d’avaluació, o parcial, si
sols se n’avaluen algunes (E. Ander-Egg, 1982). Avaluar de manera global o
sectorial té a veure amb l’elecció dels encarregats del projecte i/o de l’avaluació
del projecte. Aquesta elecció està condicionada per la utilització dels resultats
de l’avaluació (incloent aquí a qui van dirigits aquests resultats, qui ha de llegir
l’informe d’avaluació) així com els recursos disponibles per avaluar i la fase
d’implementació del projecte. Les dues àrees principals definides per Ander-Egg
són:

• Àrea de coherència interna: inclou l’avaluació de l’estudi diagnòstic,
l’avaluació de la fase de programació-disseny, l’avaluació de l’execució
del projecte, on s’avaluen els objectius pròpiament dits, l’avaluació de
la implementació entesa com a procés, l’avaluació de la idoneïtat de la
institució o entitat des de la qual es realitza el projecte i l’avaluació dels
procediments utilitzats.

• Àrea de coherència externa: inclou l’avaluació dels resultats efectius des
del punt de vista del context d’intervenció, fet que suposa una visió externa
al projecte més que una revisió interna del procés d’intervenció i dels
resultats objectius. En realitat suposa més l’avaluació de l’impacte que dels
resultats pròpiament dits. Inclou igualment l’avaluació de la coordinació
externa del projecte, l’avaluació dels efectes indirectes del projecte i l’opinió
dels beneficiaris del projecte.

1.1.4 Funcions de l’avaluació

L’avaluació té diverses funcions complementàries, que són les següents (Pérez
Serrano, 1993):

• Funció diagnòstica. Es troba principalment, tot i que no de manera
exclusiva, en una fase inicial del projecte. Es diagnostica la població
destinatària, però també si els esforços i recursos que s’han previst per a
desenvolupar el projecte són adequats. A partir de la funció diagnòstica
de l’avaluació, és possible dissenyar accions correctores abans que s’hagin
comès errades rellevants.

• Funció predictiva. Normalment sol ser una funció avaluadora que és
utilitzada en la fase d’aplicació o execució del projecte, tot i que, com
l’anterior, no és exclusiva d’aquesta fase. En aquest sentit l’avaluació
ens permet avançar esdeveniments. A partir de les dades recollides i de
la seva anàlisi és possible preveure la marxa del projecte i anticipar-se a
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problemes que poden fer-se efectius en el futur, eliminant-los o reduint-ne
la importància.

• Funció orientadora. Està molt relacionada amb l’anterior, ja que permet
als responsables del projecte prendre decisions significatives al voltant del
seu desenvolupament.

• Funció de control. És l’avaluació dels objectius pròpiament dita, tot i que
també inclou altres possibles aspectes a controlar. En general la funció de
control se centra a investigar quins objectius s’han acomplert i en quina
mesura. La importància dels criteris d’eficiència i d’eficàcia en l’elaboració
i posada en marxa d’un projecte d’intervenció social és vital, però només a
partir d’una bona avaluació de control es pot saber l’eficàcia en l’activitat.
Una avaluació de control, així, pot avaluar la millora en determinats aspectes
rellevants per al desenvolupament social, la reducció d’efectes negatius
en aquests aspectes rellevants o si els recursos existents s’han utilitzat de
manera òptima en relació amb la consecució dels objectius.

1.1.5 Tipus d’avaluació

És possible avaluar els projectes d’intervenció social des de diferents perspectives
o atenent diferents criteris. Hi ha dues classificacions (vegeu Álvarez Rojo et
al., 2002) no excloents entre elles. De fet, probablement els diferents dispositius
d’avaluació ideats i posats en funcionament accepten la classificació des de les
dues perspectives.

Tot i així, hi ha altres criteris (per exemple, segons la funció que acompleix
l’avaluació o segons allò que s’avalua) que poden servir per fer una tipologia
de l’activitat avaluadora, tot i que hi aprofundirem. També, en relació amb la
importància de l’avaluació participativa, hi ha altra classificació (Rubio, 2015)
relacionada amb la distància dels professionals respecte del subjecte d’avaluació.

Segons qui avalua

D’acord amb qui és l’avaluador, hi ha diverses possibilitats, que van des de la
realització de l’avaluació per part d’aquells que desenvolupen el projecte fins a
l’avaluació de tècnics externs:

• Avaluació interna. L’avaluació la duen a terme persones que han participat
en el disseny del projecte o en la seva aplicació. Són els professionals
encarregats de liderar i dur a terme el projecte els que s’encarreguen de
l’avaluació. L’avaluació interna assegura que aquell o aquells que avaluen
coneguin perfectament la naturalesa del projecte i, per altra banda, és més
probable que aquests avaluadors estiguin personalment implicats amb la
marxa i els resultats del projecte i que, per tant, projectin sobre l’avaluació
una mirada subjectiva que pot invalidar-la o mediatitzar-la. Es distingeix
l’avaluació interna, duta a terme per persones que pertanyen a l’entitat que
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executa el programa però no per aquells que directament l’estan aplicant,
de l’autoavaluació, on els avaluadors sí que estan directament implicats en
l’execució o realització del projecte (E. Ander-Egg, 1982).

Exemple d’avaluació interna i autoavaluació

En l’àmbit educatiu, i com a exemple, una autoavaluació són aquells exàmens que el
professor planteja als seus alumnes: el professor, que s’ha encarregat de la docència en
una matèria determinada, és qui avalua el progrés dels seus alumnes.

Les PAU (provés d’accés a la universitat) serien una avaluació interna ja que professors
que no han participat en la docència dels alumnes, però que sí que formen part del cos de
professors del departament, la conselleria o l’òrgan corresponent d’educació són els que
s’encarreguen de corregir els exàmens.

• Avaluació externa. L’avaluació externa la duen a terme persones con-
tractades a aquest efecte. No són professionals en relació directa amb el
projecte i, per tant, se suposa que el seu punt de vista tindrà més objectivitat.
Un exemple d’avaluació externa, en l’àmbit educatiu, serien les proves del
programa PISA: una sèrie de proves estàndard coordinades per l’OCDE que
avaluen les competències educatives a diferents països del món.

• Avaluació mixta. En l’avaluació mixta es conformen equips de professi-
onals interns i externs. Es suposa que aquesta forma d’avaluació és capaç
d’esquivar els inconvenients de les dues anteriors sense perdre cap dels seus
avantatges. Cal dir, però, que la conformació d’equips mixtos presenta
una dificultat afegida: aquests equips han de coordinar-se correctament
i han de mantenir relacions estretes de col·laboració i ajuda. En cas
contrari, els professionals interns poden pensar que estan sent sotmesos
a una fiscalització del seu treball i els externs poden veure’s exclosos o
menystinguts alhora que es dificulta o impossibilita la seva feina.

• Avaluació dels usuaris. Els usuaris sempre poden avaluar el projecte del
qual s’estan beneficiant, ja sigui des del punt de vista dels avantatges que
estan percebent com des de punt de vista del procés d’intervenció (si se
senten escoltats, si se’ls tracta o no amb respecte, si troben que els recursos
són els adequats o són suficients, etc.). En tot cas és desitjable, per tal que
l’avaluació sigui representativa, que els usuaris del projecte es trobin impli-
cats en el desenvolupament i que coneguin bé els mecanismes d’intervenció.
De fet, aquest coneixement pot ser també objecte d’avaluació.

Segons la perspectiva temporal

El moment en el qual es realitza l’avaluació és també d’una gran importància
d’acord amb els interessos:

• Avaluació ex ante o preavaluació. L’avaluació feta abans de la intervenció
assimilable al diagnòstic, tot i que no és correspon exactament amb aquesta
fase. En aquesta avaluació es vol determinar si la intervenció resulta
pertinent, especialment respecte a les necessitats que ja han estat detectades.
També és una avaluació que permet estimar l’èxit de la intervenció.
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En qualsevol cas, hi ha
altres eixos que cal

considerar, tot i que per
qüestions d’espai no es

desenvolupen aquí.

• Avaluació intermèdia. L’avaluació feta al mateix temps que es va desen-
volupant el projecte. Dona dades valuoses sobre la manera com el que s’ha
planificat s’ajusta al que s’ha executat. Gràcies a aquesta mena d’avaluació
coneixem els progressos del projecte i si és necessari, o no, incloure
modificacions, orientant-se en la presa de decisions estratègiques.

• Avaluació ex post o final. L’avaluació és du a terme una vegada el projecte
ha finalitzat i està destinada a comprovar els assoliments del projecte, així
com a valorar el procés d’intervenció (per exemple si ha estat eficient, si ha
estat flexible, si la logística ha estat l’adequada) una vegada ha finalitzat.

Segons la relació de l’avaluador amb l’objecte avaluat

Des d’aquesta perspectiva de classificació, interessa la possibilitat que el subjecte
avaluador estigui implicat amb l’objecte d’avaluació:

• Distant. L’avaluador, normalment extern, realitza l’avaluació a partir de
dades recollides per tercers sobre l’objecte avaluat.

• Participativa. L’avaluador rep informació directa dels avaluats, que també
poden participar en l’elaboració d’algun o tots els instruments d’avaluació.
La interpretació de les dades és realitzada pels professionals.

• Cooperativa. Avaluador i subjecte d’avaluació (persones i/o grups) es
posen d’acord en què cal avaluar, els criteris que han de tenir-se en compte
i l’elaboració dels instruments. Es defineix també de manera conjunta la
metodologia d’avaluació i s’interpreten els resultats de forma col·legiada.

• Capacitadora o apoderada. L’avaluació la fa el mateix subjecte d’inter-
venció, que elabora els instruments, defineix la metodologia i interpreta els
resultats. Els professionals tenen un paper de guia o acompanyant en un
procés que eminentment desenvolupen els usuaris.

1.2 Anàlisi del procés d’avaluació

Comprendre l’avaluació com un procés i no com un episodi porta a entendre que
aquesta ha de seguir una metodologia planificada i uns procediments que poden
variar segons quines siguin les intencions dels avaluadors. Hi ha indicacions
concretes sobre com ha de ser aquest procés i quins instruments es poden fer servir.

Es consideren dos grans eixos al voltant dels quals cal dissenyar la metodologia
d’avaluació.

• Eix de metodologia qualitativa o quantitativa: es fan servir les dues tot
i que en determinats moments del procés d’avaluació una pot ser preferible
a l’altra. Una metodologia quantitativa posa l’èmfasi en la recollida de la
informació del món real que pot ser reduïda a números, amb els quals es
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poden fer operacions matemàtiques. Una metodologia qualitativa es basa
en l’anàlisi de relats. Això dificulta la comparació amb altres situacions o
contextos, però no sintetitza tant la informació recollida, que aporta més
matisos. Ambdues metodologies són utilitzables tant per a l’avaluació
de projectes com per a la d’activitats, i tant per a avaluacions realitzades
únicament pels tècnics com per a avaluacions participatives. Per tant,
no cal limitar l’àmbit de cap d’elles a partir d’estereotips que resulten
injustos i falsos: els usuaris poden fer únicament avaluacions qualitatives,
ja que no tenen els coneixements tècnics ni les capacitats per entendre les
quantitatives; els professionals són els que s’encarreguen de les avaluacions
quantitatives, perquè estan preocupats per aspectes burocràtics, acadèmics
i/o científics que poden estar allunyats de les necessitats dels usuaris.

• Eix d’avaluació puntual o avaluació longitudinal: una avaluació puntual
suposa avaluar en un moment determinat (o en uns pocs moments). Si
únicament es preveu un moment d’avaluació, serà al final del procés
d’intervenció (avaluació dels resultats o de l’impacte), mentre que si es
determinen diversos moments d’avaluació aquests poden coincidir amb
l’avaluació inicial, intermèdia (o intermèdies, si hi ha moments intermedis
d’avaluació) i final. En general es recomana que l’avaluació puntual sigui
de caire quantitatiu, especialment si es produeix al final del procés d’in-
tervenció. L’avaluació longitudinal és l’avaluació que es produeix al llarg
de tot el procés d’intervenció. No s’ha de confondre amb la realització de
múltiples avaluacions puntuals. En aquest cas es recomana que l’avaluació
sigui qualitativa i pot prendre la forma d’un diari de camp. L’avaluació
longitudinal consisteix en un acompanyament valoratiu que pot fer èmfasi
en aspectes procedimentals i altres aspectes de satisfacció, tant dels usuaris
com dels professionals. En tot cas, també s’ha de centrar, això és preceptiu,
en el compliment o no dels objectius definits.

Vegeu com utilitzar els objectius (generals, específics i operatius) en un hipotètic
projecte anomenat projecte CONVIU. Els objectius d’aquest projecte són:

• Objectiu general 1: reduir el nombre d’agressions entre els alumnes de
segon de l’ESO

– Objectiu específic 1.1: utilitzar llenguatge no ofensiu en les relacions
socials

∗ Objectiu operatiu 1.1.1: aprendre llenguatge no sexista
∗ Objectiu operatiu 1.1.2: aprendre llenguatge no discriminador

– Objectiu específic 1.2: entendre els perjudicis de la conducta agressiva

∗ Objectiu operatiu 1.2.1: comprendre les fases de l’agressió
∗ Objectiu operatiu 1.2.2: aturar la pròpia conducta agressiva si

aquesta apareix

• Objectiu general 2: millorar les habilitats socials dels alumnes de segon de
l’ESO

– Objectiu específic 2.1: desenvolupar el sentiment d’empatia
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∗ Objectiu operatiu 2.1.1: entendre els sentiments de les altres
persones

∗ Objectiu operatiu 2.1.2: actuar de manera empàtica en les pròpies
relacions socials

– Objectiu específic 2.2: expressar els sentiments i les emocions sense
ofendre els altres

∗ Objectiu operatiu 2.2.1: verbalitzar adequadament els sentiments
i emocions

∗ Objectiu operatiu 2.2.2: dominar la pròpia frustració quan es
produeixi

1.2.1 Instruments quantitatius

El principal instrument d’avaluació és la fitxa o graella de recollida de dades.
Es tracta de reduir cadascun dels objectius a diversos ítems que puguin ser
observables i mesurables, almenys de manera ordinal. Els objectius generals
depenen dels específics, i aquests dels operatius, però tot i que els generals no
siguin observables de manera directa han de disposar dels seus propis indicadors.
Aquesta fitxa de recollida de dades pot ser de major o menor complexitat: és una
elecció de l’equip avaluador. La nostra recomanació és que no sigui tan extensa
que la recollida de les dades sigui una tasca feixuga. En tot cas la complexitat
de l’instrument de recollida de dades també depèn de la quantitat de recursos
humans i tècnics disponibles per a l’avaluació. Cal buscar la funcionalitat de la
metodologia i de l’instrument: ha de ser possible avaluar d’acord amb allò previst
i els resultats del procés avaluador han de ser útils.

Exemple: graella de dades del projecte CONVIU

Vegeu l’exemple d’un instrument d’avaluació dirigit a avaluar l’objectiu general 1 del projecte
batejat com a projecte CONVIU. És un instrument de forta càrrega quantitativa, tot i que
les principals categories de resposta són ordinals (accepten l’ordre, però no operacions
matemàtiques entre si).

El resultat de les observacions pot consignar-se d’una manera mixta: algunes d’aquestes
observacions es refereixen a la recollida de dades objectives enregistrades per part de
professors o dels mateixos observadors (nombre d’episodis d’agressions), d’altres es
refereixen a impressions subjectives dels mateixos subjectes d’avaluació i d’altres, als
resultats de l’observació dels avaluadors, que ha d’haver-se produït al llarg de les activitats
programades. En aquest cas els resultats de la fitxa de recollida de dades han de consignar-
se a partir de les avaluacions de les activitats:

OBJECTIU GENERAL 1: Reduir el nombre d’agressions entre els alumnes de segon
de l’ESO

Nombre d’agressions enregistrades en el període establert: _

Variació en el nombre d’agressions enregistrades respecte el període anterior: _

Valoració de l’alumnat (a través d’una enquesta individual: s’enregistren els resultats
mitjans), on 1 és molt poc o molt dolent i 10 és en molta quantitat o molt bo:
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Taula 1.2. Objectiu 1: reduir el nombre d’agressions

Objectiu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agressivitat
(percebuda) dels
companys

Agressivitat
(percebuda)
pròpia

Freqüència
d’insults a l’aula
o al pati

Freqüència
d’agressions a
l’aula o al pati

Observació (l’avaluador valora cada ítem d’acord als resultats de la seva observació
o de la interpretació dels resultats de les activitats):

Taula 1.3. Objectiu 1.1: utilitzar llenguatge no ofensiu en les relacions socials

Objectiu 1.1 Sempre Bastant Poc Mai Observacions

Es fa servir llenguatge ofensiu a l’aula

S’insulta als companys

Els insults (quan es produeixen) tenen components
masclites o fan referència a qüestions de gènere

Els insults (quan es produeixen) fan referència a
aspectes que impulsen les desigualtats (raça, ètnia,
llengua, procedència, religió, classe social)

Els insults (quan es produeixen) fan referència a
l’aspecte físic

Observació (l’avaluador valora cada ítem d’acord als resultats de la seva observació
o de la interpretació dels resultats de les activitats):

Taula 1.4. Objectiu 1.2: entendre els perjudicis de la conducta agressiva

Objectiu 1.2 Sempre Bastant Poc Mai Observacions

El professor aconsegueix aturar l’agressió si es
produeix

Els companys aturen (o ho intenten) la situació
d’agressió

Si hi ha una agressió, posteriorment hi ha una
mediació entre els implicats

Els implicats, si hi ha una agressió, reflexionen al
voltant de la situació generada

L’alumnat en general, si es produeix una agressióm
reflexionen al voltant de la situació generada

L’alumne o alumnes agressors, si existeix una agressió,
participen activament en la reparació dels danys
causats
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Fixeu-vos en diversos aspectes:

• La graella és l’instrument d’avaluació d’un objectiu general, per això en
algunes ocasions la informació que es recull no està recollida de forma
directa sinó a través d’observacions indirectes.

• Com que és un objectiu general, dividit en dos d’específics, cal que hi hagi
la referència a ambdós objectius específics en l’instrument d’avaluació.

• Aquest instrument d’avaluació ha d’anar acompanyat d’unes instruccions
o indicacions que expliquin en quines condicions l’objectiu es considera
acomplert i en quines no. Per exemple, cal indicar el nombre de SEMPRE,
BASTANT, POC o MAI que és necessari a cada graella dels objectius
específics per considerar-lo assolit o quina és la reducció del nombre
d’agressions enregistrades que es considera acceptable. En cas d’incongru-
ència entre diversos indicadors (per exemple, un dels objectius específics
té molt bons resultats i l’altre no o hi ha una gran reducció del nombre
d’agressions enregistrades però en la valoració de l’alumnat els resultats
són molt negatius), cal també establir quin és l’indicador més important. En
darrera instància es pot considerar que l’objectiu s’ha acomplert de manera
total o parcial (o amb matisos), però aleshores també cal indicar les formes
de superació o no de l’objectiu i quins són els resultats de l’instrument que
ens duen a considerar si aquest s’ha acomplert en la seva totalitat o no.

• Hi ha un apartat de recollida qualitativa de dades (els comentaris), on
cal consignar qualsevol informació convenient o necessària que ajudi a
interpretar els resultats.

• Aquest és un instrument típic d’avaluació final (o d’avaluació puntual:
se’n pot fer servir un cada cert temps i ajuda a veure l’evolució de la
problemàtica) centrat en els objectius. Se’n poden dissenyar d’altres basats
en els recursos, en l’actuació dels professionals (nosaltres) al llarg del procés
d’intervenció, en el compliment dels terminis, en l’adequació dels espais,
etc. Tot és susceptible de ser avaluat.

1.2.2 Instruments qualitatius

Un dels instruments de recollida de dades qualitatives és una versió del diari de
camp que es pot anomenar anecdotari. Un instrument qualitatiu transforma la
realitat en un o diversos discursos. En realitat, mentre l’instrument quantitatiu
redueix la realitat a aspectes quantificables (més fàcilment interpretables però que,
a la força, eliminen part de la complexitat d’aquesta realitat), els instruments qua-
litatius tradueixen la realitat al seu aspecte discursiu: és també una simplificació
però d’un ordre menor i, alhora, dificulta el procés d’interpretació dels resultats.

Exemple: graella de dades del projecte CONVIU

Vegeu l’exemple d’un instrument d’avaluació dirigit a avaluar l’objectiu general 2 del Projecte
CONVIU:
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Anecdotari: OBJECTIU GENERAL 2: Millorar les habilitats socials dels alumnes de
segon de l’ESO

Taula 1.5. Indicacions

Ítems d’observació Forma com s’ha de consignar les evidències

Les relacions entre
els alumnes són
fluides

L’observació de les activitats: cal fer un resum de com ha anat la o les
sessions. Fer èmfasi en si tothom parla amb tothom. Si hi ha alguna
persona exclosa, esbrinar per què.

Els alumnes es tracten
bé entre ells

L’observació de les activitats: cal fer un resum de com ha anat la o les
sessions. Descriure els episodis de maltractament.

Els alumnes respecten
les seves diferències

L’observació de les activitats: cal fer un resum de com ha anat la o les
sessions. Descriure els episodis on hi ha un pressió sobre el diferent:
què provioca aquest atac; quines són les reaccions entre els implicats.
Com reacciona la resta d’alumnat.

L’alumnat coneix el
concepte d’empatia

L’observació de les activitats: fer un resum dels moments en què s’ha
utilitzat el concepte; si són pertinents o no; si està utilitzat de manera
correcta.

L’alumnat és capaç
d’elaborar una definició
pròpia del concepte

L’observació de les activitats: fer un resum dels moments en què s’ha
utilitzat el concepte; si són pertinents o no; si està utilitzat de manera
correcta.

L’alumnat s’expressa
adequadament

L’observació de les activitats: es consigna si els alumnes fan servir
paraules i conceptes adequats que ajuden a explicar la realitat i el
context en el qual viuen.

L’alumnat té prou
riquesa lèxica en
l’àmbit de les emocions

L’observació de les activitats: es consigna si els alumnes fan servir
paraules i conceptes adequats que ajuden a explicar emocions pròpies
i alienes

L’alumnat reconeix les
pròpies emocions i les
alienes

L’observació de les activitats: es consigna si els alumnes fan servir
paraules i conceptes adequats que ajuden a explicar emocions pròpies
i alienes. Es consigna si l’alumnat es comporta en conseqüència.

L’alumnat s’enfada i/o
es frustra amb
freqüència

L’observació de les activitats: es consignen els moments d’empipament
i conflicte, allò que els produeix i les reaccions dels implicats i altres
alumnes.

L’alumnat resol
correctament el seu
empipament i/o les
frustracions

L’observació de les activitats: es consignen els moments d’empipament
i conflicte, allò que els produeix i les reaccions dels implicats i altres
alumnes, especialment pel que fa als protagonistes.

En un anecdotari cal recollir la informació rellevant de les activitats desenvolu-
pades. En aquest cas, com que es refereix a un objectiu general, cal fer un relat
que inclogui les distintes dimensions en què es pot dividir aquest objectiu. Per
fer això es pot comptar amb els resultats de les avaluacions de les activitats. En
tot cas, és recomanable que aquestes activitats també comptin amb una part (o
amb la totalitat) d’avaluació qualitativa. Es pot escriure sobre qualsevol aspecte
del desenvolupament de l’activitat del projecte, però cal fer èmfasi en els ítems
d’observació descrits amb anterioritat.

Els ítems d’observació es refereixen a les diferents dimensions o indicadors dels
objectius. La redacció de les evidències referides a aquests indicadors és lliure,
però hi ha determinats aspectes que s’han de reflectir en la producció final ja que
permetran parlar d’un assoliment o no dels objectius.

Cal fixar-se en diversos aspectes:

• Aquest instrument qualitatiu està basat en un relat, en un relat que construïm
nosaltres. Cal construir arguments i cal traslladar-los al llenguatge escrit.
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Hi ha un treball d’interpretació posterior del text, que és el que dirà si s’han
assolit els objectius o no.

• Altres instruments qualitatius poden estar basats en el relat dels participants.
En aquest cas, també cal ser molt curosos amb les indicacions. La producció
textual és lliure, però ha d’incloure informació sobre el que es vol analitzar.

• La interpretació dels resultats és més complexa que en el cas anterior. Així
i tot, cal establir en quines condicions es donaran per assolits els objectius i
en quines no.

• La llargada és variable. En observacions que produeixen textos molt llargs
es poden fer servir tècniques d’aparença quantitativa (per exemple, quantes
vegades apareix referit un determinat fet o un determinat concepte) que
ajudin a determinar el pes final.

• L’instrument està basat en els objectius i, per tant, pren l’aparença d’una
avaluació final. En realitat aquesta mena d’avaluació està indicada per a
qualsevol moment i és certament útil en moments intermedis o, en forma de
diari de camp, per a fer una avaluació contínua. Poden incloure’s ítems
d’observació sobre qualsevol aspecte del desenvolupament del projecte:
recursos, temps, satisfacció, relació amb els usuaris o les entitats, etc.

1.2.3 Instruments d’avaluació puntual

Poden ser qualitatius o quantitatius, tot i que és més freqüent que siguin quantita-
tius. Són molt utilitzats al final del projecte i són, igualment, un instrument molt
útil per avaluar activitats, especialment si són de curta durada. Poden prendre la
forma d’enquestes tant per a usuaris com per a professionals o de formularis de
recollida de dades emplenats per professionals i/o avaluadors. Són capaços de
mesurar els objectius, així com altres elements tècnics del procés d’intervenció
però, en tot cas, no cal negar la seva utilitat a l’hora d’avaluar aspectes vivencials
del procés d’intervenció.

1.2.4 Instruments d’avaluació longitudinals

Els instruments d’avaluació longitudinals poden prendre una forma quantitativa,
especialment si es compta amb els recursos tècnics adequats que permeten
enregistrar la informació en el moment en què es produeix i realitzar una anàlisi
estadística complexa a partir d’una gran quantitat de dades. En aquest cas, una
avaluació longitudinal permet reconèixer regularitats i patrons que d’altra manera
passarien inadvertits.

En tot cas, els instruments d’avaluació longitudinals més freqüents són aquells
qualitatius que prenen la forma de diari de camp i que poden ser emplenats tant
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per tècnics com per usuaris. L’anàlisi d’aquesta informació pot produir-se també
de manera diària i dona molta informació al voltant de com està funcionant el
procés d’intervenció, no únicament pel que fa a l’acompliment dels objectius sinó
també respecte a aspectes que tenen a veure amb les relacions entre els usuaris i
els responsables de la intervenció, el funcionament institucional o de l’entitat o
entitats que lideren el projecte, la possibilitat que els usuaris estan tenint de fer
efectiva la seva participació en l’elaboració i la definició de la intervenció, etc.

Un diari de camp pot estar organitzat quant a la recollida de les dades d’una forma
semblant a l’anecdotari. En tot cas, cal deixar clar abans de començar el diari si
els temes dels quals cal recollir informació seran els mateixos al llarg de tot el
procés i la forma de recollir aquests fets (quines són les evidències així com si les
evidències seran les mateixes al llarg de tot el procés d’intervenció).

1.3 Suports informàtics en el tractament i l’organització de la
informació

És imprescindible comptar, per a l’avaluació de projectes, amb l’ajuda de de-
terminades eines informàtiques. Disposar, almenys, d’un programari de full de
càlcul (per exemple, el Microsoft Excel, qualsevol de les seves versions lliures,
o les aplicacions de full de càlcul del núvol, per exemple les vinculades als
comptes de correu Gmail) ajuda a organitzar la informació quantitativa i tractar-la
estadísticament per tal d’obtenir indicadors refinats respecte a la situació avaluada.
Normalment en l’avaluació en realitat s’acumulen tota una sèrie d’informacions
que per si soles no tenen més rellevància. Aquestes informacions són d’utilitat
quan es relacionen i quan poden ser reduïdes a resultats concrets que marquen si
un fet social s’ha produït o no i en quina mesura.

Aquesta informació, a més, no únicament ha de ser tractada, sinó que també ha de
ser emmagatzemada en condicions de seguretat i privacitat. Així que els suports
informàtics són imprescindibles en la tasca d’avaluació.

Una de les principals eines informàtiques per a l’avaluació (i no únicament
per a l’avaluació, sinó també per a altres fases de la programació i execució
d’un projecte d’intervenció social) és el programa Microsoft Project. Hi ha
algunes alternatives de programari lliure que funcionen amb comandaments molt
semblants i que tenen funcions similars, per exemple ProjectLibre. El programa
Project, en qualsevol de les seves versions (Microsoft o programari lliure), és un
planificador de projectes que ajuda a posar ordre i sistematitzar la informació. El
programa permet generar informes que poden ser de molta utilitat en l’activitat
avaluadora: informes que, per exemple, poden referir-se a la utilització del temps i
dels recursos, incloent els econòmics. El programa, igualment, ajuda a determinar
l’existència de conflictes en termes de l’assignació de recursos: per exemple, diu
si hi ha recursos que estan sent utilitzats en més d’un lloc a la vegada o si, en canvi,
hi ha recursos que es podrien estar mobilitzant i que s’està fent.

Un altre aspecte importantíssim a l’hora de parlar dels suports informàtics i
de tractament de la informació és allò que té a veure amb les imatges, els
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àudios i els vídeos. En moltes ocasions la interpretació de la realitat (necessària
per a la pràctica avaluadora) es produeix sobre enregistraments audiovisuals.
L’emmagatzemament i el tractament d’aquesta informació també ha de fer-se a
partir de mitjans informàtics que permetin la manipulació i l’anàlisi de forma àgil.

1.4 Elaboració d’informes i memòries

Una vegada completada l’avaluació, és necessari comunicar els resultats. Un dels
elements importants de la difusió té a veure amb la necessitat que la difusió dels
resultats sigui fàcilment intel·ligible tant per part del públic destinatari com per
part del públic general i d’altres professionals que vulguin consultar les activitats.

En el cas de la comunicació dels resultats de l’avaluació, els objectius són
semblants: que siguin intel·ligibles per als diversos col·lectius, que siguin fidels
a la realitat... Però en general el que es busca amb aquests informes és acabar
concloent si el projecte ha tingut èxit o no, i per això poden prendre una dimensió
més tècnica que un informe de difusió.

1.4.1 Destinataris de l’informe

El llenguatge està condicionat pel públic a qui es dirigeix l’informe. Aquests
informes han d’estar basats en tres aspectes fonamentals (V. Álvarez Rojo et al.,
2002):

• Als responsables polítics (o a altres responsables de gestió i/o finançament):
cal tenir en compte que poden no ser experts en la temàtica que es tracta,
però que necessiten una certa quantitat d’informació tècnica que els porti a
valorar si el projecte d’intervenció ha assolit els objectius i ho ha fet d’acord
amb unes característiques que es consideren vàlides.

• Al públic en general o als usuaris del projecte: cal valorar si, partint
de la base d’una avaluació participativa, ha d’estar redactat precisament
per aquests usuaris. Sigui com sigui, si els destinataris no tenen grans
coneixements tècnics cal assegurar que podran comprendre el missatge. En
moltes ocasions és útil en aquesta mena d’informes fer servir un llenguatge
periodístic i, de fet, molt sovint aquesta mena d’informes prenen la forma
d’una nota de premsa que, després, pot publicar-se a la premsa local.

• Als tècnics: els informes han de tenir un important pes científic respecte
a la ciència social de tal manera que han de demostrar als lectors el
compliment dels objectius i el grau en què s’han acomplert aquests objectius.
Els informes han de detallar aspectes del procediment i dels resultats
d’avaluació que puguin ser replicats per altres tècnics i que permetin la
comparació amb altres projectes similars.
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1.4.2 Continguts de l’informe

L’informe o la memòria de projecte ha de contenir un resum executiu que inclogui
la fonamentació teòrica, les metodologies d’intervenció, els resultats del projecte
i una conclusió o judici crític. En un informe de presentació dels resultats
d’avaluació cal incloure:

• Descripció del procés d’aplicació de projecte, fent èmfasi en com s’ha
implementat i en quines actuacions prèvies s’han hagut de desenvolupar.

• Resultats de l’avaluació, presentant les dades obtingudes i interpretant
els resultats d’acord amb els models teòrics que han regit l’aplicació del
projecte d’intervenció.

1.4.3 Estructura de l’informe

L’informe d’avaluació ha d’incloure una part introductòria en la qual es posa
sobre avís el lector de les principals característiques del projecte. Després hi ha
d’haver un apartat on es mostren els resultats, agrupats des del punt de vista dels
indicadors que permeten donar per bons els objectius o no. Un tercer punt és la
discussió dels resultats, i el darrer punt han de ser les conclusions, en les quals es
fan noves propostes d’acció i es valora (es fa un judici de valor sumari) l’actuació
present.

1.5 Gestió de qualitat en els projectes d’intervenció social

Les idees bàsiques d’un model de qualitat (Plataforma d’ONG d’Acció Social,
2008) és que la qualitat és sinònim de bona gestió de l’organització. En aquest
sentit, es creu que tota activitat o procés és susceptible de millorar en relació amb el
procés mateix o els resultats que obté quan posa el client al centre de l’exigència de
la qualitat, implica tota l’organització i no només aquelles parts que es relacionen
directament amb clients o usuaris, es basa en la millora contínua o l’optimització,
inclou el concepte de “client intern” i fa que l’organització, en general, es dirigeixi
cap a l’excel·lència.

Així, un sistema de gestió de la qualitat està centrat en la qualitat i basat en la
prevenció i en la idea de millora contínua, apunta a l’èxit a llarg termini i té
com a objectiu la satisfacció dels clients de l’organització (usuaris dels projectes
d’intervenció social).

Els principis fonamentals de la gestió de la qualitat són:

• Satisfacció i orientació cap al client
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Més endavant, en aquesta
mateixa unitat, hi ha

contingut específic per a les
qüestions específiques de

gènere.

• Lideratge i compromís de la direcció

• Participació i implicació dels membres de l’organització

• Relacions mútuament beneficioses amb col·laboradors i altres parts interes-
sades

• Gestió per a processos i fets

• Millora contínua

• Responsabilitat social de l’organització

El darrer punt, sempre tenint en compte que els projectes són d’intervenció social
i que van dirigits a la millora de les condicions de vida de col·lectius o individus
vulnerables, pren una importància fonamental.

En general un sistema de gestió de la qualitat busca fer els processos més eficients
i eficaços, assolint els objectius amb la menor despesa de recursos i centrant-se
en la satisfacció dels usuaris sense oblidar la dels professionals que s’encarreguen
de proveir aquests serveis. Es basa en la idea de procés, entès com un conjunt
d’activitats relacionades entre si, ordenades d’acord amb una seqüència i que
aboquen a un resultat. Aquests processos, que es desenvolupen d’acord amb
determinats procediments que han de ser regulats i coneguts, estan subjectes a
contínues avaluacions fins que els resultats són els esperats.

El que és important són els resultats. Però es considera que no hi poden haver
bons resultats sense la implementació de millores significatives i contínues en
els processos. Avaluar aquests processos es fa gràcies a l’elaboració de registres
que funcionen com evidències del desenvolupament del procés (és a dir, del
procediment) i que són la base des d’on programar i executar les millores.

La norma ONG Calidad (ICONG, 2014) en la seva cinquena versió marca quins
han de ser els principis per a les activitats relacionades amb la intervenció social.
Assenyala principis d’acció referits a les persones (preservar la dignitat humana,
la defensa dels drets i assegurar l’orientació a cada persona), d’altres centrats en
l’organització (orientant-se a les parts interessades, posant en valor el voluntariat
i la participació, buscant la professionalització dels treballadors del sector i
la millora contínua, buscant també l’eficàcia i l’eficiència i ordenant la gestió
orientant-se a la missió) i d’altres orientats a la societat (solidaritat, confiança,
transparència, rendició de comptes, compromís democràtic i la implicació social).

1.6 Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la
igualtat

Els principals procediments per assegurar que les intervencions que busquen
la igualtat entre homes i dones assoleixen els objectius determinats són una
sèrie d’indicadors que han de mesurar-se per entendre si els objectius en termes
d’igualtat de gènere s’han assolit o no.
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Les desigualtats de gènere són un dels principals vectors de desigualtat a les
societats desenvolupades i en vies de desenvolupament. Aquest fet no per ser
més conegut és menys rellevant. De fet, tot i que es parla amb freqüència
d’aquestes desigualtats en els procediments d’avaluació, en l’execució final pot
oblidar-se o obviar-se el fet d’incloure alguna revisió que faci èmfasi a mesurar si
el projecte d’intervenció ha tingut algun resultat diferent en relació amb el gènere
dels participants i/o usuaris. És necessari avaluar les polítiques i les accions per
tal de conèixer els impactes en homes i en dones i, en el cas que això succeeixi,
prendre les decisions adequades per tal de subvertir l’existència del desequilibri.

Les propostes d’intervenció han d’anar dirigides a eliminar situacions de desigual-
tat i injustícia social i les desigualtats de gènere no han de ser oblidades.

Cal avaluar (Moreno et al., 1999):

• Participació: cal conèixer qui i en quina mesura hi participa. És necessari
assegurar la presència de la dona en els espais de presa de decisions. Les
dones han d’estar representades tant des del punt de vista individual com
des del punt de vista col·lectiu. Si els interlocutors són associacions, partits
polítics o entitats, dins d’aquests grups la presència de la dona també ha
d’estar assegurada.

• Recursos: cal avaluar si homes i dones tenen un accés equilibrat als recursos,
sigui quina sigui la naturalesa d’aquests recursos. En cas que es comprovi
que això no és així, s’ha d’oferir a les dones la possibilitat d’accés a
aquests recursos, modificant els aspectes del projecte d’intervenció que
siguin necessaris. Cal recordar que un projecte que no asseguri la igualtat
de gènere no és un projecte satisfactori ja que està, en realitat, perpetuant
un dels eixos de desigualtat més importants a les nostres societats.

• Normes i valors: no s’han d’assegurar únicament aquells que tenen a
veure amb el grup o col·lectiu de la intervenció sinó els propis valors i
les pròpies normes (és a dir, els dels professionals). Vivim en un context
heteropatriarcal, per tant, hem d’acceptar la presència de múltiples idees,
estereotips i prejudicis masclistes que poden condicionar la intervenció. Cal
revisar-los per assegurar que la intervenció serà tan igualitària com sigui
possible.

• Drets per fer front a la discriminació: és bo fer una revisió de la situació de
la dona abans, durant i després de la intervenció, no únicament pel que fa
als drets reconeguts sinó a la possibilitat de fer-los efectius.

1.7 Valoració de l’objectivitat

Sempre hi ha la possibilitat que una intervenció social estigui mediatitzada per
les creences o la ideologia de qui la impulsa. Això pot esdevenir en qualsevol
moment de la intervenció i, per descomptat, també en l’avaluació. Un dels criteris
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fonamentals per a l’avaluació és la validesa i, amb ella, l’objectivitat. Aquesta
exigència es resumeix en el fet que el que ha de mesurar l’avaluador ha de ser un
fidel reflex de la realitat, amb independència de si li agrada allò que veu o no.

Una de les maneres d’assegurar aquesta objectivitat és a través dels equips
multidisciplinaris. Així, les pròpies opinions i punts de vista queden diluïts entre
els d’altres professionals. L’avaluació participativa també ajuda en la recerca de
l’objectivitat, ja que ens permet incloure punts de vista que, en l’àmbit social, han
quedat ocults en altres ocasions.

En l’avaluació l’objectivitat permet demostrar que el projecte ha tingut èxit. Així,
el projecte es pot estendre a altres àmbits o destinataris ja que ha resultat vàlid
d’acord amb criteris comparables i demostrables. Tanmateix, no s’ha d’oblidar
que la intervenció social és una ciència social aplicada: això comporta algunes
dificultats, precisament, en la recerca de l’objectivitat. L’objectivitat no ha de ser
entesa com una categoria excloent (de la qual es pot formar part o no), sinó com
un territori on viatjar: cal fer esforços per ser objectius en el procés d’avaluació
amb el benentès que sempre, o en la major part de les ocasions almenys, es podria
haver fet millor.

Per tant, disposar d’una avaluació tan objectiva com sigui possible és una fita cap
on s’ha de tendir. Cal revisar els processos d’avaluació per tal d’assegurar que
els resultats d’avaluació són fidels retrats de la realitat i en què s’ha aconseguit
eliminar la major part de les distorsions dels punts de vista subjectius dels tècnics
d’intervenció o del públic destinatari, però sent conscients que a posteriori, una
vegada realitzada l’avaluació, pot haver-hi errades que només es poden resoldre
en un futur procés d’intervenció.
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2. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de
projectes d’intervenció social

Per abordar les desigualtats de gènere, qüestió clau per reduir tot tipus de
desigualtat social, el primer que cal fer és aprofundir en els conceptes que hi
intervenen per poder analitzar la realitat de forma integral. Comprendre bé el
significat de gènere i intervenció social allunya d’una errònia utilització dels
termes i, per tant, de dissenyar les intervencions des d’una visió també equivocada.

Una intervenció social que té en compte la perspectiva de gènere no és una
intervenció destinada només a un col·lectiu reduït de dones desafavorides o
específica per a dones, sinó que té l’objectiu d’arribar a tots els col·lectius d’una
comunitat per tal de transformar les relacions desiguals de poder que es donen
entre les persones i, per tant, millorar les condicions perquè tothom pugui prendre
part en el camí de la superació de les pròpies dificultats. Per tal d’aconseguir-ho,
la proposta metodològica s’ha de fixar en totes les qüestions relatives al gènere
que puguin afectar un col·lectiu o entitat, com a reflex d’una societat, la nostra, on
el sistema patriarcal dictamina les maneres de relacionar-nos, actuar i viure, i això
produeix i perpetua les desigualtats.

2.1 Conceptes bàsics

La construcció cultural del gènere basada en el patriarcat atorga privilegis als
homes i subordina les dones, fet que genera injustícies que es poden i cal revertir.

“Gènere és la forma en què totes les societats del món determinen les funcions, actituds,
valors i relacions que concerneixen l’home i la dona. Mentre que el sexe fa referència als
aspectes biològics que es deriven de les diferències sexuals, el gènere és una definició
de les dones i dels homes construïda socialment i amb clares repercussions polítiques. El
sexe d’una persona es determina per la naturalesa, però el seu gènere l’elabora la societat.”

ONU (1995). IV Conferència Mundial de les Dones.

Cal tenir en compte que el gènere és après i no donat; l’aprenem a partir del
procés de socialització que comença amb el naixement i perdura al llarg de tota
la vida. És a través de la imitació, de l’aprenentatge per observació, dels límits,
reconeixements, mirades, sancions, etc. que anem elaborant la nostra identitat
sexual en els diferents contextos socialitzadors: la família, l’escola, el barri, el
llenguatge, els mitjans de comunicació, etc.

El terme "gènere"

L’ús del terme gènere per
primera vegada correspon a
Simone de Beauvoir, al seu llibre
El segon sexe (1949), expressat
de la següent manera: “No es
neix dona, s’arriba a ser-ho.” Ja
als anys noranta del segle XX, el
terme passa a formar part de les
polítiques públiques, en la IV
Conferència de les Dones de
1995.
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2.1.1 Agents de socialització

La família representa el primer medi social on l’infant comença a aprendre a
imitar els rols masculins i femenins associats al sexe, sobretot a partir de les figures
materna i paterna. És l’agent de socialització més important on es configura la
identitat de gènere.

El grup d’iguals, les amistats, els amics i les amigues, tenen una gran importància
en la pròpia creació de la identitat. Sobretot en l’adolescència, els nois i noies
adopten aquells estereotips que els assegurin l’èxit en la seva inclusió en el grup
social, intensificant alguns trets en particular. La pressió social sobre les noies les
porta desitjar un físic d’acord amb el cànon de bellesa imposat i els nois a adoptar
actituds rudes o agressives per tal de ser acceptats.

El sistema educatiu representa un altre dels grans agents de socialització de-
terminant en l’elaboració de la identitat de gènere. És cabdal en el camí cap a
la transformació social. El sistema educatiu pot perpetuar determinats patrons
de funcionament social o esdevenir un motor que faciliti l’eliminació de les
desigualtats i les discriminacions. Cada vegada més des de les escoles i els
instituts es pren més consciència de la importància d’incorporar la perspectiva
de gènere, però sovint la intenció, a la pràctica, es queda en accions puntuals,
xerrades o dinàmiques aïllades, mentre que a les aules es continua visibilitzant el
paper protagonista dels homes en la història o menystenint el paper de les dones,
per exemple. A això, cal afegir-hi la reproducció de les pautes socials, per les quals
s’encamina les nenes i noies cap a tasques de cura i atenció i als nens i nois, cap a
d’altres tasques més tècniques. Només cal posar atenció en l’elecció de carreres
universitàries: tot i que es comença a entreveure un canvi, queda molt de camí cap
a la igualtat.

La televisió, la publicitat, internet i la premsa tenen un paper clau en els
processos de socialització de gènere. El bombardeig audiovisual és constant en els
mitjans de comunicació i pren una força decisiva a l’hora d’identificar-nos amb
determinats referents. Tot i que s’ha avançat molt, i cada vegada hi ha més cadenes
i plataformes que tenen cura del tractament de gènere, encara no s’ha arribat a
prendre plena consciència de la responsabilitat que tenen els mass media en la
reproducció de patrons de gènere desigual. Hi ha anuncis on la dona apareix com
a objecte i l’home com a triomfador o anuncis on les dones tenen cura d’infants o
apareixen amb actituds delicades i els homes són més agressius o actius. També
passa que quan es parla d’homes se n’especifica el nom complet, la formació i la
professió, i en canvi les dones són anomenades només pel seu nom de pila o se
n’exalten els trets físics.

Les accions socioeducatives en intervenció social poden estar dirigides a individus,
grups, col·lectius o fins i tot a tota la comunitat. Per tant, si s’assumeix el paper
transformador de les intervencions, els aspectes en relació amb el gènere haurien
d’estar contemplats en les intervencions realitzades a tots els àmbits d’actuació,
per tal que es vagin incorporant al llarg de tota la socialització.
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2.1.2 Estereotips de gènere

Els estereotips de gènere són totes aquelles característiques i atributs tant físics
com psicològics assignats a homes i dones per fer-ne una diferenciació. Aquests
estereotips van canviant a mesura que canvia i es transforma la societat, en funció
de les pautes socials establertes i acceptades. Ara bé, el patró que es repeteix, per
més que la societat hagi evolucionat en molts sentits, és la distribució desigual
que es fa del valor assignat a uns i altres atributs: els que s’identifiquen com
a masculins són més valorats socialment en detriment de les característiques
considerades femenines.

A la taula 2.1 podeu veure una distribució clara dels estereotips que s’atribueixen
a cada gènere:

Taula 2.1. Estereotips de gènere (font: CIRD,
2017)

Estereotips femenins Estereotips masculins

Espontaneïtat Raó

Tendresa Agressivitat

Feblesa física Fortalesa física

Intuïció Intel·ligència

Acceptació Autoritat

Superficialitat Profunditat

Submissió Domini

Passivitat Activitat

Abnegació Inconformisme

Volubilitat Tenacitat

Dependència Independència

Aquesta distribució dels estereotips de gènere porta a assumir també rols diferen-
ciats per gèneres, és a dir, un seguit de tasques, funcions i comportaments segons
el sexe. És aquí on s’evidencien les desigualtats de gènere.

A les dones, històricament se’ls ha atribuït una major facilitat per a les relacions
personals i afectives i se les socialitza en les tasques de cura i contenció emocional.
La seva principal funció és la reproductiva i fer-se càrrec de l’esfera familiar.
Aquests rols femenins són socialment invisibles, són considerats secundaris i
s’associen amb la dependència.

Els homes, en canvi, encarnen valors i rols visibles en l’esfera pública i profes-
sional. La seva principal funció és la productiva i se’ls educa perquè aprenguin
a augmentar la seva autoestima a partir de l’èxit en els àmbits laboral, econòmic,
científic i tecnològic.

La diferenciació entre els rols adjudicats a homes i dones s’anomena divisió
sexual del treball. Es basa en la separació (el treball reproductiu i de cures
pertany a les dones i el productiu, als homes) i en la jerarquia (té més
prestigi i valor el treball productiu que el reproductiu).



Metodologia de la intervenció social 34
L'avaluació dels projectes

d'intervenció social

2.1.3 Igualtat de gènere

Promoure la igualtat de gènere implica acabar amb les discriminacions existents
entre homes i dones basades en el sexe atorgant el mateix valor, drets i oportunitats
a la societat. A l’article 14 de la Constitució espanyola es recull el principi de
no-discriminació per raó de sexe: “Els espanyols són iguals davant la llei sense
que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

En el cas de Catalunya, a més, quan es parla d’igualtat de gènere es té present la
Llei 7/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya. Aquesta llei defineix
la igualtat com “la condició d’ésser iguals homes i dones en les possibilitats de
desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades
pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments,
aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i
afavorits”.

2.1.4 Igualtat formal vs. igualtat real

• Igualtat formal és el fet de ser iguals davant la llei.

• Igualtat real implica la inexistència de qualsevol tipus de discriminació per
raons de sexe en tots el àmbits, social, cultural, laboral...

Malauradament, el fet que hi hagi lleis específiques, orientades a assegurar la
igualtat, no implica necessàriament que les desigualtats i discriminacions no
continuïn tenint lloc en la societat, ans al contrari, queda molta feina en el dia
a dia, tant a escala individual com col·lectiva per tal d’aconseguir la igualtat real.

Equitat de gènere vol dir reconèixer que en el punt de partida d’homes i dones
les condicions no són iguals i, per tant, cal dissenyar estratègies i mesures per
corregir-les. Del concepte d’equitat parteix l’objectiu d’incorporar la perspectiva
de gènere en tots els àmbits.

2.1.5 Perspectiva o mirada de gènere

Una perspectiva o mirada de gènere és aquella que té en compte les diferències i
desigualtats entre homes i dones existents a la realitat. És a dir, és la mirada que
visibilitza la forma en què el gènere pot afectar la vida i les oportunitats de les
persones per resoldre els seus problemes i dificultats.

La perspectiva de gènere és una mirada sobre la realitat que contempla i inclou
aquelles situacions que normalment no es tenen en compte, i això genera malestars,
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en tant que es pren l’home com a paràmetre universal. El gènere és de per si un
factor generador de desigualtat.

La mirada o perspectiva de gènere (López Méndez, 2007) es fonamenta en tres
eixos fonamentals:

• Identificació de les diferències en els rols i les identitats de gènere i com
aquests són valorats de manera desigual.

• Identificació dels obstacles amb els quals es troben les dones a l’hora de
controlar i accedir als recursos.

• Identificació de les dificultats a l’hora de prendre decisions encaminades a
millorar les seves condicions i projecte vital.

Alhora que s’identifiquen els diferents factors, cal analitzar-ne també les causes:

• Perspectiva transformadora de gènere. Si entenem el gènere com el
conjunt de valors, comportaments, actituds, rols, posicions i tasques que
defineixen allò masculí i allò femení, es tracta de transformar els patrons
rígids, històricament dominants, que equiparen sexe i gènere, atribuint con-
ductes biològicament determinades per a dones i homes. Cal transformar
els patrons per una altra concepció on el gènere és après culturalment i, per
tant, les conductes que se li atribueixen són modificables.

• Transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere. Mieke Verloo, del
Grup d’Experts del Consell d’Europa, defineix el mainstreaming de gènere
com: “l’organització (o reorganització), la millora, el desenvolupament i
l’avaluació dels processos polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat
de gènere s’incorpori en totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les
etapes, per part dels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures
polítiques”.

Aconseguir la transformació de les relacions entre els sexes seria la fita final del
mainstreaming (Gelambí, 2016). Arribar a popularitzar la perspectiva de gènere,
incorporant els homes en el procés de canvi cap a una societat allunyada de
l’androcentrisme, arribar a una realitat on tots els valors humans i no només els
masculins siguin reconeguts amb el mateix valor i importància és crucial per tal de
comptar amb el potencial, totes les qualitats, capacitats i possibilitats humanes de
manera íntegra i sense disparitats. Aquest és el camí cap a una societat igualitària
i justa.

Si la perspectiva de gènere és l’equivalent al resultat desitjat, és a dir, a una nova
realitat sense desigualtats de gènere, el mainstreaming és l’eina fonamental durant
tot el procés per a aconseguir-ho.
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2.2 Incorporació de la perspectiva de gènere en la intervenció social

En el context de les associacions i entitats en gènere i intervenció social cal tenir
present que no són projectes o intervencions destinats de manera aïllada a un
col·lectiu, per exemple, de dones en condicions especialment desafavorides, sinó
que es tracta d’accions, mesures i objectius que travessen totes les intervencions,
en tots els àmbits i amb qualsevol tipus de col·lectiu. Més concretament, abordar
el gènere implica la redistribució del poder dins de les societats i, per tant,
d’associacions, entitats o col·lectius.

Cal tenir clars una sèrie de conceptes i perspectives que permetin elaborar una
anàlisi crítica i en profunditat i, d’aquesta manera, aconseguir canvis qualitatius
en la nostra manera d’entendre i concebre les relacions humanes. L’objectiu
fonamental d’aquesta anàlisi és sempre la transformació social; l’eliminació de
les desigualtats socials.

D’altra banda, incorporar la perspectiva de gènere en les intervencions socials
condueix a deixar enrere pràctiques que perpetuen aquestes desigualtats, pel
seu tarannà assistencialista, que victimitzen les persones en situació de vulne-
rabilitat. Cal deixar enrere els discursos i les pràctiques assistencialistes o de
protecció per tal d’incorporar-ne d’altres que posin al centre de les intervencions
l’apoderament dels individus i col·lectius. L’apoderament entès sempre no
només com una presa de consciència individual, sinó com a mobilització política
col·lectiva.

Tant homes com dones poden trobar-se en situacions de vulnerabilitat per diferents
causes, però les dones com a gènere pateixen situacions de discriminació només
pel fet de ser dones. És a dir, que el gènere no és en si mateix un factor de
vulnerabilitat sinó de discriminació. Aquesta discriminació és generadora de
vulnerabilitats compartides amb altres col·lectius (López Méndez, 2007).

Per tal d’entendre millor aquest fenomen cal entendre la interseccionalitat.

El concepte d’interseccionalitat l’introdueix per primera vegada Kimberlé W. Crenshaw, a la
Conferència Mundial contra el Racisme de 2001. Crenshaw (Crenshaw, 1995) considera
que existeixen categories com la raça i el gènere que interseccionen i influeixen en la vida
de les persones. Per a ella el racisme no tenia el mateix efecte sobre els homes que sobres
les dones negres, i aquestes tampoc no vivien les conseqüències del sexisme de la mateixa
manera que les dones blanques. Partia d’una estructura primària on interseccionava, a més
de la raça i el gènere, la classe social, a la qual calia afegir la condició de dones immigrades.

Informació extreta de: C. Expósito (2012) “¿Qué es eso de la interseccionalidad?

Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género”: A:

“España22” d’Investigaciones feministas (vol. 3).

Al factor de discriminació que representa el gènere, cal afegir-hi les múltiples i
diverses situacions de discriminació que poden patir les dones per raó de sexe,
edat, origen, classe, religió, orientació sexual o discapacitat. El paradigma de
la interseccionalitat permet entendre que les diferents identitats que travessen les
persones (relacionades amb el gènere, la classe social, la sexualitat, l’ètnia, la na-
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cionalitat, etc.) no actuen de forma independent, sinó que estan interrelacionades
i generen sistemes d’opressió i discriminació determinats.

La interseccionalitat posa el repte d’incloure altres diversitats o altres eixos
d’opressió-privilegi que es troben amb el factor gènere. No és el mateix ser home
nascut a Catalunya que ser dona en un país diferent, o ser ric o ser pobre, etc.

Contemplar les identitats de les persones com quelcom complex i en constant
interacció amb l’estructura social i els seus valors ens allunya de concepcions
essencialistes i estàtiques (no existeix una “dona” o un “immigrant” universal)
i permet apropar-se i intervenir en la realitat de forma sensible i respectuosa amb
els diversos col·lectius, ja que les seves experiències i necessitats es posen al centre
(CRAJ, 2018).

Així, tenint en compte el concepte d’interseccionalitat, es visibilitzen col·lectius
de dones específics, en els quals al fet de ser dona s’hi afegeixen altres diversitats
que augmenten la seva vulnerabilitat. A la llista següent, vegeu alguns dels
col·lectius que veuen augmentada la seva vulnerabilitat pel fet de ser dona.

Dones amb especials dificultats:

• Dones amb diversitat funcional

• Dones i salut mental

• Dones grans

• Dones desocupades majors de 45 anys

• Dones titulars de famílies monoparentals

• Dones expreses

• Dones drogodependents

• Dones prostituïdes

• Dones rurals

• Dones víctimes de violència masclista

• Dones immigrades en situació de risc d’exclusió:

Dones immigrades en situació de risc d’exclusió

Les dones immigrades en risc d’exclusió, pel fet de ser-ho, corren majors riscos de patir
violències de tot tipus, incloent la sexual. A més, quan poden participar en el mercat de
treball ho fan des de situacions de feblesa, i poden optar a pitjors condicions de treball.

En alguns casos la seva cultura dificulta aquest accés al mercat de treball ja que han de
dedicar-se a les tasques familiars de cura, fet que dificulta l’aprenentatge de l’idioma del
país d’acollida i que acaba dificultant possibilitat d’accedir a determinats recursos.

D’aquests col·lectius específics es deriven àmbits d’intervenció amb perspectiva
de gènere. Per exemple:
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• Interculturalitat amb perspectiva de gènere

• Tractament de la diversitat funcional amb perspectiva de gènere

• Salut mental amb perspectiva de gènere

• Treball amb famílies amb perspectiva de gènere

• Inserció sociolaboral amb perspectiva de gènere

• Tractament de les drogodependències amb perspectiva de gènere

Inserció sociolaboral amb perspectiva de gènere

Tenint en compte l’exemple anterior, quan dissenyem projectes en l’àmbit de la inserció
sociolaboral destinats a la població en general tindrem en compte les desigualtats que
puguin actuar com a factor de discriminació envers les dones. Per exemple la manca d’una
formació reglada, la manca de coneixement de l’idioma, els usos de temps, les càrregues
familiars i altres aspectes culturals o no.

Incorporar la perspectiva de gènere als projectes d’intervenció social implica una
aposta per la igualtat amb tots els col·lectius i a tots els nivells de planificació.
La perspectiva de gènere en la intervenció social és una eina de diagnòstic de
la realitat i una eina d’intervenció estratègicaque permet dissenyar estratègies
adaptades a les intervencions i actuar per eliminar les desigualtats entre homes i
dones.

És complex elaborar una diagnosi compartida sobre com treballen les entitats
del tercer sector les qüestions de gènere, donat que hi ha moltíssima diversitat
en el teixit associatiu. Per tant, elaborar un manual amb pautes per a totes per
igual és complicat. És cert que tots els agents socials i, per tant, també les
entitats i associacions són part i reflex d’una societat on es donen desigualtats i
discriminacions. Per això és responsabilitat dels professionals anar trobant eines
i estratègies que visibilitzin i corregeixin les discriminacions.

Hi ha diverses raons (López Méndez, 2007) per les quals aplicar la perspectiva
de gènere a la intervenció social:

• Raons polítiques. El marc legal recull el reconeixement de la igualtat de
gènere com a cabdal en el disseny de polítiques socials en tant que no és
possible aconseguir els objectius de desenvolupament i d’integració social
sense equitat de gènere.

• Raons d’eficiència. Aconseguir la participació del conjunt de la població,
incloses les dones amb tot el seu potencial, és enfortir els recursos i
les iniciatives. En el moment que es perd aquesta participació a causa
de les discriminacions que pateixen les dones, es perd també qualitat i
sostenibilitat en les intervencions.

• Raons ètiques. En qualsevol societat que es vulgui dir democràtica la
igualtat real de gènere ha de ser una aposta prioritària. Es tracta d’una
qüestió de justícia social que ha d’anar més enllà de la igualtat formal per
aconseguir el progrés social sense l’exclusió ni discriminació de ningú per
cap motiu.
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• Raons tècniques. La perspectiva de gènere és un dels instruments indispen-
sables per poder millorar la qualitat i l’eficàcia de les intervencions; la seva
incorporació als projectes apropa l’èxit a la tasca social.

A més, no podem oblidar que tota intervenció social té un impacte sobre les
relacions humanes i per tant de gènere, no hi ha intervencions “neutres” respecte al
gènere. Qualsevol acció social que pretengui millorar la realitat de les persones ha
de tenir en compte en quina mesura el gènere la modifica o l’influeix, tot aplicant
una anàlisi de gènere que permeti conèixer els diferent elements en profunditat i
així dissenyar les intervencions amb coherència.

2.3 Recursos i estratègies per a la igualtat d’oportunitats

Hi ha diverses estratègies i eines que permeten portar a la pràctica projectes que
promouen la perspectiva de gènere de manera efectiva, visibilitzant les diferents
condicions, situacions i necessitats de les dones i els homes per tal d’eliminar totes
les que puguin representar un obstacle per a la participació en igualtat.

La transversalitat de gènere tracta el fet d’integrar la perspectiva de gènere en
tots els àmbits, les àrees i els nivells de les accions planificades amb la voluntat
de tenir en compte les condicions i situacions que puguin afectar les dones (i
també els homes), amb l’objectiu de reduir aquelles que els puguin suposar un
obstacle i eliminar les desigualtats. Per tant, aplicar la transversalitat de gènere
comporta incloure un seguit de canvis interns en les associacions i entitats que, per
descomptat, haurien de ser visibles en el disseny i la implementació dels diferents
projectes que es duen a terme. Aquests canvis s’han de donar a diferents nivells.

Hi ha diferència entre accions internes i accions externes. Les accions internes
tenen a veure amb l’organització pròpia i el funcionament diari de les entitats
i es poden agrupar, tal com proposa el col·lectiu Candela, en els nivells polític,
estructural i cultural. Les accions externes fan referència a l’acció social amb els
col·lectius d’intervenció.

2.3.1 Accions internes

Les accions internes en l’àmbit polític representen la determinació que pren
l’entitat a l’hora de posicionar-se a favor de les polítiques de gènere i incloure-les
en els seus documents, estatuts, idearis, programes, etc. La defensa ideològica i el
discurs que s’adopta tenen com a eix de les intervencions el gènere. Les estratègies
i accions programades per les entitats en matèria de gènere tenen el suport d’un
seguit de mesures recollides en el següent marc legal.



Metodologia de la intervenció social 40
L'avaluació dels projectes

d'intervenció social

• Àmbit europeu: la UE pren un compromís important en matèria de gènere,
tot posant com a objectius principals garantir la igualtat d’oportunitat i de
tracte entre ambdós sexes. Per això s’han establert un conjunt de mesures:

– 1957 Tractat de Roma: fa referència en l’article 119 a la no-
discriminació salarial.

– 1993 Tractat de Maastricht: es reconeix la necessitat d’incorporar
mesures d’acció positiva a favor de les dones.

– 1999 Tractat d’Amsterdam: es prohibeix tota discriminació per
raons de sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat,
edat o orientació sexual. S’autoritza els estats membres a adoptar
mesures d’acció positiva.

– Directives comunitàries: es tracta d’un conjunt de normes que han
de complir els estats membres. Entre d’altres qüestions es recull un
marc general per a la igualtat de tracte a la feina i a l’ocupació, les
condicions de treball, l’accés i subministrament de béns i serveis, etc.

Les mesures d’acció positiva són un dels diversos mecanismes per garantir una major
participació ciutadana. L’acció positiva, concepte també conegut com a discriminació
positiva, és definida, segons el Comitè per la Igualtat entre Homes i Dones del Consell
d’Europa, com una estratègia destinada a establir la igualtat d’oportunitats per mitjà d’unes
mesures (temporals) que permetin contrastar o corregir aquelles discriminacions que són
el resultat de pràctiques o de sistemes socials. O sigui, és un instrument que desenvolupa
el principi d’igualtat d’oportunitats i que tendeix a corregir les desigualtats.

L’acció positiva va tenir el seu origen en els anys seixanta als Estat Units, gràcies a la
pressió dels diversos moviments socials que pretenien promoure la participació de les
persones afroamericanes en els diversos aspectes de la societat (treball, política, etc.).
Més tard, als anys vuitanta, aquestes mesures van ser traslladades a Europa i aplicades
essencialment per disminuir les desigualtats entre homes i dones, perquè és en aquesta
altura que es torna més visible que no n’hi ha prou amb el reconeixement de la igualtat
en les constitucions i en les lleis per a la seva consecució en la pràctica i es constata que
la igualtat formal entre homes i dones davant la llei és insuficient per assegurar la igualtat
d’oportunitats entre els sexes.

SURT, 2018

• Àmbit estatal

– Constitució espanyola de 1978: recull el principi d’igualtat i no-
discriminació en els següents articles:

∗ Article 92: responsabilitza els poders públics de fer efectives
la igualtat i la llibertat així com remoure els obstacles per a la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social.

∗ Article 14: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació per raó de sexe, religió, opinió
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

∗ Article 35: fa referència al dret al treball sense que es pugui fer
discriminació per raó de sexe.

– Estatut dels treballadors: el principi d’igualtat com a principi
constitucional és present també en l’Estatut dels treballadors, en
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diversos articles. La legislació que contempla el dret a la igualtat i
la no-discriminació és present a tots els àmbits de manera específica.
Malgrat tot, el reconeixement de la igualtat formal és insuficient, com
hem dit amb anterioritat, per a eliminar els obstacles que dificulten la
igualtat plena de les persones i arribar a la igualtat real. Per això
es fa necessària una acció normativa encaminada a eliminar tots els
obstacles i manifestacions de discriminació encara existents.

– Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
recull l’objectiu ferm de preveure polítiques actives per a fer efectiu
el principi d’igualtat. Té com a objectiu bàsic (CIRD, 2017) garantir
una igualtat efectiva i real entre dones i homes, tot assumint el principi
de transversalitat i la integració de la perspectiva de gènere en tot
l’ordenament jurídic estatal. A continuació es detallen algunes de les
mesures que estableix la llei:

∗ Definició dels conceptes bàsics amb relació a la igualtat.
∗ Establiment de mesures específiques per a prevenir l’assetjament

sexual i l’assetjament per raó de sexe.
∗ Regulació dels plans d’igualtat a les empreses.
∗ Instauració del permís de paternitat de tretze dies ininterromputs.
∗ Reconeixement del dret de conciliació de la vida personal, famili-

ar i laboral i promoció d’una major coresponsabilitat entre homes
i dones en el repartiment de les obligacions familiars.

∗ Introducció de mesures d’acció positiva en les situacions on
s’evidencia una discriminació real entre homes i dones, com per
exemple la bretxa salarial, l’atur femení, la poca presència de les
dones en càrrecs de responsabilitat, la conciliació, etc.

∗ Requeriment als poders públics perquè facin un ús no sexista del
llenguatge.

∗ Creació de nous organismes com la Comissió Interministerial
d’Igualtat entre Dones i Homes, Unitat d’Igualtat i Consell de
Participació de Dones.

• Àmbit català

– Estatut d’autonomia de Catalunya (2006): estableix en el títol
preliminar que els poders públics han de promoure els valors de la
llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia,
la solidaritat i la cohesió social, l’equitat de gènere i la sostenibilitat.
A més a més l’article 19 del títol I del nou Estatut admet la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació com a dret de les dones. I en
l’article 41 reconeix l’obligació dels poders públics a implementar el
principi de la transversalitat de gènere en totes les polítiques públiques.

Estructuralment, les entitats revisen qui forma part de determinades comissions,
qui pren les decisions, com estan repartides les tasques, qui ocupa càrrecs de
major responsabilitat o visibilitat. És important crear una comissió específica
que valori en tot moment els processos que s’estan duent a terme, els projectes
que es planifiquen, així com la gestió del personal. Aquesta comissió específica
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encarregada de realitzar el seguiment de les accions amb perspectiva de gènere
estarà formada per professionals amb amplis coneixements sobre la matèria i
realitzarà formacions per continuar actualitzant els recursos i les estratègies per
a la millora continuada.

Cal tenir en compte, a l’hora d’intervenir en el funcionament intern de les entitats,
els àmbits següents (CIRD, 2017):

• Mesures i plans d’igualtat

– Qüestionari d’autodiagnosi: com a punt de partida es pot realitzar
un qüestionari d’autodiagnosi amb la intenció d’iniciar un procés de
reflexió i debat sobre aspectes que afecten el gènere a l’entitat.

Exemple de preguntes en un qüestionari

• Els objectius recullen de manera clara la voluntat d’abordar la perspectiva de gènere?

• Hi ha una proporció equitativa de participants homes i dones? Ocupen llocs de presa de
decisions de manera igualitària?

• Quin tipus d’imatges representen l’entitat? Transmeten valors d’igualtat?

• Hi ha professionals especialitzats en gènere a l’entitat?

• Es plantegen intervencions de gènere?

• Com es distribueixen les tasques?

• Quins valors estan més valorats a l’entitat?

• Hi ha espais per a la resolució dels conflictes?

• Mesures d’igualtat: són accions específicament dissenyades per a eliminar
qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere. Àmbits on es poden
desenvolupar:

– Organització del temps per afavorir la conciliació

– Prevenció de l’assetjament sexual

– Accés i permanència en matèria de participació

– Utilització de llenguatge, imatge i comunicació no sexista

• Plans d’igualtat: incloure un pla d’igualtat a l’entitat estableix les bases per
començar a analitzar la realitat i posicionar-se a favor de la igualtat, malgrat
no sigui una mesura indispensable.

• Usos del temps: la divisió sexual del treball ha estat el sistema que ha
distribuït les funcions realitzades per homes i dones (CIRD, 2017), amb
una major presència i responsabilitat de les dones en l’àmbit privat, de cura
i reproducció i als homes en l’esfera pública. Des que han entrat al mercat de
treball, les dones han hagut d’assumir la doble responsabilitat d’encarregar-
se del treball de cures i de la llar i de complir la seva jornada de treball
remunerat. En aquest sentit les entitats tenen un paper cabdal a l’hora de
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conscienciar sobre els usos del temps i les seves conseqüències, dissenyar
projectes en l’àmbit comunitari que promoguin la conciliació i redueixin
els obstacles per a la participació i aplicar mesures per a una distribució del
temps més equitativa. Aquesta situació posa les dones en dificultats a l’hora
de:

– Gaudir de temps personal.

– Promocionar a nivell professional.

– Participar de la vida associativa i ciutadana.

Exemple: "Temps per a tu"

El programa “Temps per a tu” de l’Ajuntament de Barcelona té l’objectiu d’oferir temps
personal a les famílies amb infants a càrrec que tenen algun tipus de discapacitat, oferint-
los alhora un temps lúdic socialitzador i de qualitat per a tots ells, millorant la qualitat de
vida tant dels infants com de les famílies. (Gelambí, 2016).

Amb aquest projecte l’Administració, en aquest cas, assumeix la responsabilitat de donar
resposta a les famílies amb aquesta necessitat, posant sobre la taula la necessitat particular
de disposar de temps propi de les dones.

• Apoderament de les dones de les entitats: l’apoderament (empowerment)
és un procés mitjançant el qual les dones prenen consciència dels seus
propis drets i realitats, guanyant capacitat per identificar aquelles situacions
en les quals són víctimes de discriminació i subordinació i reconeixent el
seu potencial per dur a terme canvis individuals, grupals i col·lectius. Les
entitats, des del seu paper protagonista, tenen la responsabilitat d’afavorir
l’apoderament de les dones i poden fer-ho propiciant les trobades i xarxes
de dones, oferint activitats de creixement personal i en matèria de gènere i
apostant pel paper de les dones en llocs de poder i presa de decisions (CIRD,
2017).

Les accions enteses a escala cultural són els valors o les maneres de fer o de
pensar de l’entitat, és a dir, la cultura organitzativa. L’entitat ha de dedicar temps i
esforços a realitzar formacions internes per tal que tot l’equip professional estigui
capacitat per a treballar des de la perspectiva de gènere. Aquest treball implica
una manera determinada de relacionar-se, tenint en compte totes les sensibilitats,
repartint el poder de manera equitativa, utilitzant mecanismes per donar espai als
malestars i/o conflictes i visibilitzar les desigualtats de gènere existents, etc.

Cal assegurar que els canals de participació són igualitaris i que queda recollida
la veu de tothom. Tot i que pot haver-hi un error de percepció quan es parla de
participació i igualtat en les associacions que es dediquen a l’àmbit social, la
realitat és que continuen existint patrons sexistes en les relacions i maneres de
funcionar que es reprodueixen a l’hora d’intervenir. Aconseguir un canvi real i
profund en el nivell cultural a les entitats és rellevant per tal de dur a la pràctica
projectes on la igualtat sigui també real.
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2.3.2 Accions externes

Si les accions internes serveixen per aconseguir la integració sistemàtica de la
igualtat de gènere en el funcionament intern de les entitats i associacions, les
externes fan referència a totes les eines i recursos que permetin assegurar la igualtat
de gènere a les accions d’intervenció social, als projectes dirigits cap als col·lectius
amb els quals s’intervé.

Hi ha una sèrie d’eines per promoure la igualtat en els projectes i les actuacions:

• Indicadors de gènere: són dades que permeten analitzar la realitat: situ-
ació, condicions, necessitats, amb l’objectiu de visibilitzar les desigualtats
existents entre homes i dones. Permeten apropar-se a una realitat específica,
en funció de la intervenció que es pretén dur a terme. Els indicadors poden
ser:

– Quantitatius: es basen en mesures de qualitat i posen l’èmfasi en
la generalització dels resultats. Són instruments per a la recollida de
dades les enquestes, entrevistes o qüestionaris.

∗ Micro: nombre de dones i homes que participen a una determi-
nada activitat, nombre de dones que participen a les assemblees,
etc.

∗ Macro: bretxa salarial, percentatge de dones amb càrrecs de
responsabilitat, taxa d’atur, percentatge de dones participants que
tenen fills en edats entre zero i tres anys, etc.

– Qualitatius: busquen aconseguir aprofundir en un tema determinat,
copsant tota la complexitat de la realitat i els aspectes subjectius. No
es poden mesurar en xifres. Els instruments per recollir aquestes
dades es basen en l’observació o l’entrevista, per obtenir opinions o
graus de satisfacció. Cal tenir en compte les dades obtingudes a partir
dels indicadors tant qualitatius com quantitatius per tal d’oferir una
aproximació precisa de la realitat de gènere de l’àmbit on s’intervindrà
(CIRD, 2017).

Exemples d’indicadors de gènere

• Participació en accions de capacitació dirigides a persones aturades i inactives per incorporar-
se al treball assalariat.

• Taxes d’ocupació.

• Doble presència: treball productiu / treball de cura de la llar i de persones.

• Preferència d’ocupació del temps.

• Ocupació de càrrecs de responsabilitat.

• Índex de seguretat percebuda a les estacions i vehicles de transport públic.

• Percepció de l’angoixa per falta de temps.
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• Taxa de realització d’activitats culturals i de lleure.

• Taxa de realització d’activitats socials.

• Participació en els òrgans de decisió i de treball de les associacions de veïns i veïnes.

• Dones organitzades en grups de dones.

Font: Carrasco, 2006

Disseny de projectes amb perspectiva de gènere

Una vegada aclarits els conceptes clau entorn al significat de gènere i especificades
les estratègies de les entitats en tots els nivells, cal apropar-se a la realitat dels
projectes, a la pràctica del dia a dia amb els col·lectius. La igualtat formal no
assegura la igualtat real, ni tampoc totes les entitats dedicades a la intervenció
social apliquen la perspectiva de gènere en el seu dia a dia com a organització, tot
reproduint situacions de discriminació i, per tant, poden estar posant en pràctica
projectes socials amb aspectes sexistes que podrien estar bloquejant la participació,
la implicació o la visibilització de les dones.

Per dissenyar projectes amb perspectiva de gènere no hi ha “receptes” úniques,
sinó eines teòriques i pràctiques que cada entitat ha d’adaptar de manera creativa
i flexible a la seva realitat i al seu context.

Hi ha diferències entre projectes d’igualtat de gènere i projectes amb perspectiva
de gènere (CIRD; 2017).

• Projectes d’igualtat de gènere: projectes que tenen per objectiu
principal fomentar la igualtat efectiva (real) entre homes i dones.

• Projectes amb perspectiva de gènere: els seus objectius generals
presten especial atenció a les diferències entre les necessitats,
condicions i situacions de dones i homes.

Fases per elaborar projectes amb perspectiva de gènere

Les fases en el disseny de projectes amb perspectiva de gènere són essencialment
les mateixes que cal seguir en qualsevol altre tipus de projecte d’intervenció.
Tanmateix, a cadascuna s’hi incorporen un seguit d’accions amb l’objectiu d’as-
segurar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

1. Diagnosi/anàlisi de gènere

Algunes preguntes clau per començar a elaborar el diagnòstic són:

• Qui està experimentant la dificultat o el problema?

• Qui té capacitat per a posar-hi solució?
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• En quina mesura el gènere està relacionat amb el problema i la solució?

• Quines són les causes del problema i els mitjans per a resoldre’l?

• On estan localitzats el problema i les possibles solucions, en l’organització
del treball, de la intimitat o de la ciutadania en general?

• Quins actors tenen veu o estan exclosos a l’hora de definir el problema i la
solució?

Per tal de poder conèixer allò que cal canviar o millorar, s’ha de tenir una anàlisi
detallada sobre la realitat en la qual es vol intervenir, per tant, durant aquesta
primera fase del projecte, l’objectiu principal serà realitzar un estudi de tots aquells
aspectes específics sobre dones i homes que puguin estar generant discriminacions
per tal de revertir-les. És aquí on s’han d’identificar els indicadors de gènere tant
quantitatius com qualitatius, tot comprovant que les dades estan disgregades per
sexes i no fan referència a la població en general.

Anàlisi de rols de gènere

• Divisió d’espais públic i privat

– Quin tipus de treball realitzen les dones i els homes?

– En quina mesura el treball productiu i reproductiu afectaran el projecte
i en quin sentit o mesura aquests diferents tipus de treball entre homes
i dones es veuran afectats pel projecte?

• Divisió sexual del treball

– El projecte tendeix a reforçar o a desafiar la divisió actual del treball?

– Com està organitzat el treball en els col·lectius que es veuran afectats
pel projecte?

• Dificultats de la conciliació

– Es té en compte la noció dels usos del temps?

– Quins són els índexs de participació?

Anàlisi de les desigualtats de gènere

• Accés i control de recursos i beneficis: gènere implica una distribució
desigual dels recursos i les oportunitats, oferint als homes major privilegi
i posicionant les dones en situació de desavantatge i subordinació. Com a
resultat d’aquesta divisió desigual per gènere esdevé el fet que les dones
tinguin més dificultat per accedir i controlar els recursos existents a la
societat en general i dels projectes socials en particular. A partir de
l’anàlisi d’aquestes desigualtats es poden determinar concretament les que
estan representant les causes de la discriminació que repercuteixen en els
projectes i per tant dissenyar les estratègies oportunes per a revertir-les,
segons el context en particular. Cal determinar els recursos dels quals es
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disposa i la manera en què homes i dones hi accedeixen, així com la seva
capacitat per a controlar-los. A partir d’aquesta anàlisi es podran dissenyar
estratègies en to d’igualtat.

És important aclarir la diferència entre accés i control dels recursos, ja que la
possibilitat de fer ús d’un recurs en particular no implica per força la capacitat de
prendre decisions sobre la seva gestió i definició.

• Accés es refereix a la capacitat d’utilitzar un recurs, obtenint-ne el seu
benefici.

• Control està relacionat amb la possibilitat de determinar de quina manera
s’utilitzarà el recurs i com es gestionaran els seus beneficis.

L’ús del preservatiu

Una dona pot tenir accés a l’ús del preservatiu (recurs), però quedar exclosa de la decisió
de fer-lo servir o no.

Tipus de recursos

Els diferents tipus de recursos s’enumeren a la Guia sobre l’enfocament de gènere
a la intervenció social elaborada per la Creu Roja (López Méndez, 2007)

• Recursos econòmics o productius. Són els més visibles, es refereixen al
treball, els ingressos, el crèdit, els equipaments, etc. Les dones en general
guanyen menys que els homes, tenen més risc de caure a l’atur, tenen menys
propietats, utilitzen en menor mesura les tecnologies... Això explica el
fenomen conegut com a “feminització de la pobresa”.

• Mobilitat. Té a veure amb el grau de limitació del moviment i per accedir
als mitjans de transport propis i segurs. Les dones troben, en general,
més dificultats a l’hora de desplaçar-se, ja que tenen més responsabilitat
i càrregues familiars o troben més inseguretat en horaris nocturns, per
exemple. Aquest factor pot afectar el grau de participació de les dones en
determinades activitats.

• Recursos socials. Fan referència a les xarxes de suport i ajuda mútua que
tant homes com dones creen en els seus contextos de convivència. I també
als serveis públics com llars d’infants, serveis de salut...

• Recursos polítics. Es tradueixen en la participació de les dones en asso-
ciacions i organitzacions representatives, on puguin exercir un rol de lide-
ratge guanyant experiència, autoconfiança i legitimitat en l’esfera pública.
L’anàlisi de l’accés i control a aquest recurs en concret és cabdal, ja que la
participació activa de les dones en la vida comunitària i associativa assumint
rols de lideratge i tenint accés a la presa de decisions sobre qüestions
polítiques i públiques assegura la representativitat de totes les necessitats
i interessos.

• Recursos culturals. Engloba tot el coneixement que una persona va adqui-
rint al llarg de tota la seva vida, així com la llengua i les tradicions, l’art,
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etc. En aquest punt les diferències entre homes i dones poden representar
obstacles importants per a la participació de les dones o, si més no, són
aspectes que cal visibilitzar per tal que no ho arribin a ser. Per exemple,
en el cas de la població immigrada d’origen magrebí, algunes dones parlen
només la seva llengua materna, mentre que els homes, que empenyen rols
socials més dirigits a la producció, aprenen amb més facilitat la llengua
local.

• Temps. El temps (CIRD, 2017) és concebut com un recurs escàs que la
teoria del gènere ha posat sobre la taula a l’hora de visibilitzar desigualtats
importants entre homes i dones. La manca de capacitat en el poder de deci-
sió i gestió sobre el propi temps (accés i control) condiciona indubtablement
el grau de participació econòmica, cultural o política de les dones. Malgrat
que s’ha avançat en la conciliació i corresponsabilització respecte a dècades
enrere, aquest continua sent un factor que afecta les oportunitats de les dones
a l’hora d’implicar-se en el desenvolupament del seu projecte vital.

Amb l’anàlisi acurada de tots els aspectes s’obté una diagnosi de la realitat on
intervenir que permet visibilitzar l’existència de desigualtats i discriminacions,
detectar les necessitats específiques de dones i homes i, per tant, plantejar
actuacions i intervencions adequades en funció de les necessitats i interessos dels
col·lectius.

Exemple de bona pràctica en la diagnosi de gènere

En el marc del projecte “L’esport ens mou”, al barri de Roquetes de Barcelona, es
programen un seguit d’activitats esportives amb els objectius de promoure la participació
juvenil en medi obert (places, pistes esportives, casal de joves, poliesportiu, etc.), fomentar
estils de vida saludables entre nois i noies i arribar al jovent que no es vincula als recursos.

És el tercer any que es duu a terme el projecte i s’ha detectat una participació
majoritàriament de nois, a partir de l’avaluació del projecte durant les darreres edicions.
Des del Pla comunitari s’ha decidit dissenyar el projecte amb perspectiva de gènere i per
això es fan servir qüestionaris adreçats a joves del barri per tal d’obtenir dades sobre els
interessos i necessitats específiques dels i les joves a partir dels següents indicadors:
nombre de joves que practiquen algun esport segregats per sexe, quin tipus d’esport
practiquen, si han participat en les activitats del projecte en anys anteriors, motius pels
quals hi han participat o no, etc.

Una vegada fet el buidatge dels qüestionaris s’evidencia que hi ha un grup nombrós de
noies que no han participat en les activitats per diferents raons:

• El protagonisme principal el té el futbol i, malgrat que la pràctica d’aquest esport entre les
noies ha augmentat notablement, les noies del barri practiquen majoritàriament el bàsquet o
el vòlei;

• No tenien coneixement de les activitats. La informació arriba més als nois a partir de canals
informals.

• Pensen que són activitats “per a nois”. De fet hi ha qui ha participat com a públic i ha trobat
que era un espai força agressiu.

A partir de la diagnosi obtinguda es dissenyen diferents accions per tal d’evitar
discriminacions i afavorir la participació de les noies en el projecte, eliminant els obstacles
que existien. Algunes de les accions són les següents:

• Ampliació de la difusió a partir de canals formals del barri: institut, casals, xarxes socials,
cartelleria
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• Disseny de cartells amb imatges inclusives, amb equips mixtos i diversos esports (bàsquet,
voleibol, ping-pong...)

• Disseny de díptics amb informació detallada sobre les diferents categories i dies específics
per a cada esport

• Incorporació d’àrbitres noies

2. Disseny des de la perspectiva de gènere

A partir de l’exemple anterior del programa “L’esport ens mou”, a partir de la
realitat detectada en la diagnosi es defineix la intervenció i es planifiquen accions
específiques per tal de reduir les desigualtats, tot eliminant els factors que puguin
suposar un obstacle a la participació. En aquesta fase es formulen els objectius, es
defineixen les metodologies i les persones beneficiàries i es temporitza el projecte.

Cal tenir presents diferents criteris tenint en compte els objectius (CIRD, 2017):

• Identificar les desigualtats de gènere que cal reduir.

• Definir les persones beneficiàries tenint en compte l’anàlisi de les desigual-
tats de gènere (usos del temps, rols, accés i control dels recursos i els espais,
etc...)

• Evidenciar la desigualtat en els rols.

• Formular objectius que contribueixin a afavorir la igualtat.

• Determinar persones encarregades de dur a terme un seguiment i avaluació
de les propostes.

• Utilitzar metodologies participatives.

3. Execució i seguiment amb perspectiva de gènere

Amb l’objectiu d’afavorir la igualtat s’ha de dur a terme un seguiment continuat
durant l’execució. Hi ha diferents estratègies:

• Incloure metodologies participatives i assegurar-se en tot moment que
s’estan posant solucions als possibles obstacles a la participació de les
dones.

• Preveure a les activitats aquells aspectes que puguin condicionar la lliure
participació de les dones:

– Tenir en compte el calendari, ubicació i durada de les activitats, tenint
en compte les limitacions en el temps lliure de què disposen degut a
les càrregues familiars.

– Considerar la mobilitat de les dones.

– Dissenyar les activitats de manera que siguin accessibles, tenint en
compte la durada, els mitjans de transport, la cura d’infants, etc.)

• Observar durant l’execució de les activitats:
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– Observar la presa de consciència i adquisició de capacitats d’homes i
dones per analitzar la realitat i incloure la perspectiva de gènere.

– Incloure mecanismes de resolució de conflictes i canals de comunica-
ció eficaços durant el procés.

• Facilitar formacions que promoguin la consciència sobre la igualtat de
gènere.

4. Avaluació de l’impacte de gènere

Durant l’avaluació del projecte s’examina si la proposta realitzada, a la pràctica,
tindrà impactes diferents en dones i homes. És el moment d’identificar en
quina mesura la intervenció afectarà de manera diferent homes i dones per tal
d’introduir els canvis necessaris que ajudin a neutralitzar les diferències i possibles
discriminacions.

Cal introduir indicadors específics de gènere per tal de comprovar la idoneïtat,
l’èxit i l’impacte de totes les accions per a dones i homes que persegueixen la
igualtat d’oportunitats. Els indicadors són l’instrument que permet mesurar el
grau de participació d’homes i dones i valorar les causes que puguin esdevenir
obstacles així com analitzar si s’han tingut en compte les necessitats diferenciades
per sexe i si les accions proposades donen resposta a aquestes necessitats. Per
exemple, és important avaluar si la ubicació i l’horari de les activitats del projecte
responen a les necessitats de les dones.

És a dir, que gràcies als indicadors de gènere ens és possible mesurar els canvis
positius i negatius que es produeixen directament o indirecta a partir de la
implementació del projecte i sobre les condicions socials i econòmiques de dones
i homes.

La mesura de l’impacte es realitza tenint en compte els següents aspectes (Ajun-
tament de Dènia, 2018):

• Quins són els beneficis obtinguts per a les persones participants, per sexes?

• Com s’ha portat a terme el procés per a arribar als resultats obtinguts?

• Existeix una coherència entre els objectius i els resultats del projecte?

• Quin ha estat el grau de participació, implicació, motivació i satisfacció de
les persones participants?

• Quins són els factors que interfereixen negativament en els resultats obtin-
guts al projecte?

• En quin grau hi ha hagut una millora o transformació de la situació
problemàtica?

• S’ha generat ocupació i a qui beneficia? (impacte econòmic)

• Quins són els canvis que es produeixen per als homes, per a les dones, per
a les famílies i la societat? (impacte social)
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• En quin grau hi han participat empreses, associacions i institucions i com
s’ha establert la relació?

• Es produeixen canvis al voltant dels estereotips i rols de gènere? En quins
espais i àrees es fan evidents aquests canvis?

• Produeixen transformacions en l’organització? (impacte cultural)

A continuació se sintetitzen els elements clau que cal observar per tal d’obtenir
una avaluació sobre l’impacte real que ha tingut o està tenint el projecte en els
aspectes relatius al gènere (font: López Méndez 2007):

• Impacte sobre les identitats de gènere:

– Canvis en l’autopercepció del gènere

– Generació d’actituds menys sexistes

• Impacte sobre els rols de gènere:

– Flexibilització i repartiment equitatiu dels rols de gènere

– Conciliació, diversificació professional, valoració del treball reproduc-
tiu

• Impacte sobre l’accés i control de recursos:

– Augment de l’accés i control de tot tipus de recursos per part de les
dones

• Qualitat de la participació de les dones i homes en el projecte:

– Augment de la participació com a agents i en la presa de decisions per
part de les dones

2.3.3 Comunicació inclusiva de gènere

Quan parlem de comunicació inclusiva de gènere ens referim al fet de posar atenció
a la idea que transmetem quan ens referim a les dones i als homes. Aquesta
idea es genera a partir dels missatges que emetem a través del llenguatge, de les
imatges i dels continguts que emetem. Els agents de la intervenció social tenen
una responsabilitat especial en la revisió i transformació de la comunicació que es
fa servir per tal d’aconseguir abandonar les formes sexistes de comunicació que
tendeixen a generar i a perpetuar les desigualtats entre homes i dones.

Per fer-ho hi ha una sèrie d’aspectes concrets que cal analitzar.

1. Ús de llenguatge no sexista

El llenguatge, malgrat les transformacions socials, continua reproduint patrons
de discriminació i desigualtat en tant que manté els estereotips i rols de gènere
tradicionals i invisibilitza les dones. En el llenguatge s’evidencia la discriminació
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històrica vers les dones utilitzant el masculí genèric. Aquest no és un fet irrellevant
i transformar-lo en formes més inclusives no respon a criteris purament formals,
sinó que es converteix en un potent instrument de transformació social. El
llenguatge construeix la manera com entenem i percebem la realitat. Per això
és cabdal realitzar esforços cap a la seva transformació i així fomentar la igualtat
entre homes i dones.

Vegeu algunes recomanacions concretes sobre com es pot modificar el llenguatge
cap a formes inclusives (Direcció General de Política Lingüística, 2011):

• Utilitzar mots genèrics. Cal evitar l’ús del masculí com a única forma
de fer referència a persones o grups, ja que invisibilitza les dones. Hi ha
diferents recursos gramaticals:

– Col·lectius i abstractes: el professorat i no els professors, el jovent en
comptes de els joves.

– Expressions despersonalitzades: amb la col·laboració de i no
col·laboradors.

– Adjectius: cal un informe mèdic en comptes de cal un informe del
metge.

– Frases i perífrasis: qui signa l’informe i no el signant de l’informe.

– Anteposició de la paraula persona: la persona usuària en comptes de
l’usuari.

– Utilització de mots epicens, substantius de gènere inherent arbitrari
que designen indiferentment els individus mascles i femelles: persona,
ésser humà, individu i no home; infant, criatura en comptes de nen;
bebè, nadó en comptes de nounat.

• Recórrer al doble gènere. S’utilitza sobretot per a remarcar que es refereix
tant a homes com a dones, però no convé abusar de la forma. Exemple: les
treballadores i els treballadors i no els treballadors.

• Suprimir o substituir l’article o determinant. En els casos on no es
distingeix el sexe: cada participant en comptes de els participants.

• Utilitzar pronoms indefinits. Quan no se sap si la persona és home o dona i
per no caure en recursos sexistes com “el” o “aquells”, es pot recórrer a altres
formes indefinides com “algú”, “qui”... Exemple: “tothom qui ho necessiti”
i no “aquell que ho necessiti”, “qui consideri” i no “els que considerin”.

• Ús de barreres inclinades. No s’ha de fer servir quan es tracta de textos
amplis ja que en dificulta la lectura. S’aconsella utilitzar la forma en el cas
de formularis o per a abreujar en determinades situacions: guanyadors/es
en comptes de guanyadors.

• Evitar l’ús de l’@. Aquest recurs no permet la pronunciació i no està
reconegut com a recurs de gènere gramatical, malgrat que s’utilitzi a les
pàgines web.
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• Evitar l’ús exclusiu del masculí per a referir-se a professions, titulacions
i càrrecs. S’ha d’utilitzar la forma femenina que correspon a cada professió
acompanyada del nom propi. Exemple: la Laura és jutgessa en comptes de
la Laura és jutge.

• Dir l’acció en comptes de la persona. Exemple: la presidència i no el
president, la direcció i no el director.

Per a aprofundir en el tema trobem una sèrie de protocols internacionals, guies
i manuals de llenguatge no sexista que, amb la consciència que el llenguatge
crea realitats i imaginaris i genera situacions de desigualtat i discriminació, des de
diferents entitats i organitzacions així com des de l’Administració aporten criteris
i recomanacions concretes per a una utilització del llenguatge inclusiu, que faciliti
l’eliminació d’estereotips i ajudi a superar la desigualtat de gènere.

L’IMIO (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades) ofereix en
la seva publicació Guías sobre el uso del lenguaje no sexista una recopilació
de guies i manuals sobre l’ús del llenguatge, amb què pretén donar resposta a
una de les mesures previstes en II Pla per a la igualtat entre dones i homes en
l’Administració general de l’Estat i en els seus organismes públics. A la guia hi
ha diversitat de recursos classificats per àmbits (comunicació i publicitat, esports
i cultura, educació, salut, tecnologia...) de manera que en facilita la utilització.

Hi destaquen els següents:

• Nombra. En femenino y en masculino. La representación del femenino
y el masculino en el lenguaje (30 p.) Madrid: Instituto de la Mujer,
1995. Elaborat per Eulàlia Lledó Cunill, conjuntament amb Carmen Alario,
Mercedes Bengoechea i Ana Vargas.

• Guia per a l’ús no sexista del llenguatge de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Document elaborat pel Servei de Llengües de la UAB per
encàrrec de l’Observatori per la Igualtat de la UAB.

• Guías y manuales (para evitar el uso de un lenguaje sexista y androcéntri-
co), Eulàlia Lledó.

• Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

• Eina per a una comunicació no sexista. Observatori de les Dones.
bit.ly/2Qi1tka

• Guia de llenguatge no sexista del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua,
editat per la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut Català de la Dona.

• Recomanacions per a un ús no sexista de la llengua en l’àmbit de la salut.

• Guia de llenguatge no sexista de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

• Guia de llenguatge no sexista de l’Ajuntament de Cambrils.
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• Guia del llenguatge no sexista ni androcèntric de l’Ajuntament de Reus.

2. Utilització d’imatges no discriminatòries ni estereotipades

Les imatges també determinen el grau en què les dones poden sentir-se incloses,
valorades i reconegudes. Per això cal prestar una atenció curosa a la tria que es fa
de les imatges a l’hora de difondre les accions, tant en els documents i articles com
en blocs, xarxes socials, etc. Les dones han de ser visualitzades per tal que puguin
sentir-se’n part i que la resta de la societat rebi un missatge no discriminatori.

Aspectes a tenir en compte en la tria d’imatges (Observatori de les Dones, 2018):

• Evitar imatges que reforcin els estereotips de gènere, com aquelles en què
apareixen dones en situacions tradicionalment feminitzades com en la cura
de la llar o de persones.

• Representar les dones tenint en compte la seva diversitat i no amb un únic
model.

• Evitar sempre l’ús del cos de les dones com a reclam.

• Visualitzar models de relació d’igualtat, cooperació i solidaritat entre homes
i dones i mostrar la màxima diversitat de rols possibles.

• Promoure imatges on les dones tinguin un paper actiu i es visualitzin en
primers plans.

• Dissenyar logotips inclusius, tot fugint de l’androcentrisme.

• Vetllar perquè a les imatges hi aparegui un nombre equilibrat de dones i
d’homes.

3. Gestió de continguts inclusius

Cal parar atenció no només al llenguatge i al tipus d’imatges, sinó també al tipus
de continguts que comuniquem i revisar-los per tal d’assegurar-nos que no estem
transmetent una imatge de la dona dependent o complementària als homes. A més,
cal destacar sempre el seu paper real a la societat, les seves aportacions i la seva
expertesa (CIRD, 2017) .

Finalment, és en la gestió dels continguts on, d’una manera explícita i curosa, es
poden recollir i visualitzar les necessitats i els interessos de les dones per tal de
promoure canvis en els valors, i així trencar amb els estereotips.
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Introducció

En la intervenció social la necessitat de difusió dels projectes és vital perquè sense
donar a conèixer els projectes d’intervenció (o els missatges que volem difondre
i que poden provocar algun tipus de transformació social) aquests difícilment
podran arribar a produir alguna transformació social. La difusió de projectes
d’intervenció social té una sèrie de característiques que la diferencien d’altres tipus
d’accions comunicatives i que seran estudiades al llarg de la unitat.

L’alumne trobarà als continguts una part, titulada “Estratègies de promoció i
difusió dels projectes d’intervenció social” en la qual hi ha indicacions sobre
com ha de ser la difusió quan estem parlant de l’àmbit social. Hi ha una revisió de
conceptes que tenen a veure amb el món de la publicitat i que l’alumne podrà
relacionar amb aspectes de la seva vida quotidiana, no debades el llenguatge
publicitari inunda les nostres ciutats i els nostres àmbits d’oci. Dominar aquests
conceptes ajudarà el professional de la intervenció social a compondre missatges
millors i més eficients que arribin a un major nombre de persones o, almenys, a
aquelles persones a les quals el missatge resultarà més profitós. En general serà
d’utilitat que estigueu atents al vostre context més immediat i que feu una reflexió
al voltant de quins són els missatges que ens arriben, quina és la seva composició
i què pretenen. Ser crítics amb l’exposició d’informació constant a la qual estem
sotmesos serà un dels elements fonamentals per tal d’arribar a produir, vosaltres
mateixos, missatges de difusió pertinents, igualitaris i útils.

La segona part de la unitat formativa, titulada “La perspectiva de gènere en
la promoció i difusió dels projectes d’intervenció social” és d’una importàn-
cia cabdal. Els missatges que nosaltres emetem han d’acomplir determinats
estàndards de qualitat. El principal és que han de ser missatges que no generin
situacions de desigualtat o que puguin facilitar la discriminació en qualsevol de
les seves formes. Aquesta part de la unitat tracta de mostrar quines són les bones
pràctiques pel que fa a una difusió no esbiaixada per gènere i intenta, alhora, donar
indicacions sobre quins missatges són acceptables i quina forma final han de tenir
si volem que siguin respectuosos amb la perspectiva de gènere.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, heu de llegir el contingut dels materials
i fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte,
podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així els companys o el professor
us podran ajudar.





Metodologia de la intervenció social 7
Promoció i difusió del projecte d'intervenció

social

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d’intervenció social
relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen.

• Identifica els processos bàsics relatius a la publicitat i els mitjans de
comunicació.

• Argumenta la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i
difusió dels projectes socials.

• Identifica els elements fonamentals d’una campanya de promoció i difusió.

• Descriu els principals mitjans, estratègies i tècniques per a la promoció i
difusió dels projectes socials.

• Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració
de materials de promoció i difusió.

• Dissenya campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant
recursos de diferents tipus.

• Argumenta la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials.

• Justifica la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de
promoció i difusió dels projectes.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes
d’intervenció social.

• Argumenta la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la difusió
dels projectes d’intervenció social.

• Aplica el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats en la difusió
dels projectes d’intervenció social.

• Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en la difusió
dels projectes d’intervenció social.

• Aplica els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista en la
difusió dels projectes d’intervenció social.

• S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en la difusió dels projectes
d’intervenció social.
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1. Estratègies de promoció i difusió dels projectes d’intervenció
social

Tractar continguts relacionats amb publicitat i/o tècniques publicitàries pot resul-
tar sorprenent en aquest mòdul professional de Metodologia de la Intervenció
Social. La publicitat, així com altres activitats de relacions públiques, s’acostuma
a associar a l’esfera del comerç o d’aquelles activitats econòmiques on l’intercanvi
de béns i productes té un protagonisme decisiu. I, alhora, es pot arribar a
considerar que les accions d’intervenció social no entren dins d’aquesta categoria
d’activitats ja que, amb freqüència però amb excepcions, els destinataris finals
d’aquests projectes són persones i/o col·lectius que no poden pagar pels serveis
oferts o senzillament no consideren que ho hagin de fer.

Però la realitat és tossuda i molt més complexa que fer una divisió rígida entre
què pot ser publicitat (fet públic) i què no necessita ser-ho. L’èxit de molts dels
projectes d’intervenció social no depèn únicament de com de bé s’han programat,
executat i eventualment avaluat les accions dutes a terme, sinó que també depèn
que el projecte hagi tingut visibilitat, hagi estat conegut i que els seus objectius
i principis hagin estat correctament difosos. En definitiva, que hagi arribat
correctament al seu públic destinatari.

En el mateix sentit, si la tasca d’intervenció social, almenys des de la perspectiva
com a integradors, ha d’intentar reduir les desigualtats i millorar les condicions
de vida de les persones i col·lectius, així com ser respectuosa amb les diferències
i identitats pròpies, es fa completament imprescindible incorporar tota una sèrie
de continguts on tractar de formar els estudiants en la perspectiva de gènere. Les
raons són òbvies: si entenem que el llenguatge construeix la realitat, si comprenem
que descriure amb paraules el món en què vivim ajuda també a donar-li forma, cal
que aquest llenguatge (quant a les paraules, però també quant a les representacions
plàstiques i/o audiovisuals) sigui igualitari i respectuós.

1.1 La comunicació i el significat

Els principals conceptes que tenen a veure amb la comunicació i el fet lingüístic
són clau en la publicitat, que al cap i a la fi és una forma de comunicació.

La comunicació és un procés bidireccional en el qual dues o més persones
intercanvien informació, sentiments i altres idees mitjançant l’ús d’un o diversos
llenguatges que tots són capaços d’entendre. La comunicació cal entendre-la com
un procés (es du a terme al llarg del temps) i està composta per distints elements.

• Emissor: l’emissor és aquell que transmet el missatge. Envia la informació
al seu interlocutor. Té una informació que vol fer arribar i té els mitjans per
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a fer que aquesta informació arribi. Cal tenir en compte que també hi ha
la possibilitat que existeixi alguna comunicació involuntària (on no hi hagi
intencionalitat), però pel que fa al fet publicitari i a les activitats de difusió
se centren més en la voluntària.

• Receptor: el receptor és qui rep el missatge, a qui va dirigit el missatge
de l’emissor. El receptor pot ser individual o col·lectiu. Si és col·lectiu, es
tracta d’una pluralitat d’individus que comparteixen alguna característica
(almenys la possibilitat de descodificar el missatge que s’ha enviat, però
probablement alguna altra característica significativa més) i que interpreta-
ran el missatge de manera semblant. Quan el receptor és col·lectiu i ha estat
triat per l’emissor, és el públic destinatari. Aquest és un concepte important
ja que el missatge que envia l’emissor ha de ser significatiu i comprensible
per a aquest públic destinatari. Si el missatge arriba a molta gent, però el
públic destinatari que l’emissor ha seleccionat no és capaç de comprendre’l
o ni tan sols d’arribar-hi l’acció de comunicació resulta un fracàs.

• Missatge: el missatge és la idea o reflexió que l’emissor vol fer arribar al
receptor. És el contingut de la comunicació.

• Canal: el canal és el mitjà a través del qual viatja el missatge. Els mitjans
de comunicació (per exemple, la premsa o la televisió i la ràdio) són, en
moltes ocasions, la via a través de la qual es mou el missatge publicitari.
Tot i que canal i suport no són exactament sinònims, en aquesta unitat poden
funcionar com a tals. El suport, tanmateix, es refereix als aspectes materials
del canal mentre que el canal és el propi mitjà.

• Codi: el codi és el conjunt de signes utilitzats per a la composició d’un
missatge. Poden ser signes verbals (el llenguatge) o no verbals. A la
força parlar de codi és parlar de les capacitats de codificar i descodificar.
Codifiquem un missatge quan som capaços de traduir alguna observació de
la realitat (això inclou els propis sentiments) a un codi que, per definició,
és més simple que la realitat mateixa però que pot ser comunicat. L’ésser
humà té la capacitat (i la necessitat) de fer aquest traspàs. En la pràctica
d’emparaular la realitat (de posar nom a les coses) l’ésser humà a la
força ha de simplificar-la i modificar-la però, alhora, l’enriqueix i l’adorna
amb la pròpia subjectivitat. La descodificació del missatge es produeix,
precisament, quan el receptor és capaç de comprendre allò que l’emissor
està comunicant. Existeix el pacte tàcit d’entendre que la comunicació
no pot arribar a ser completament objectiva, atès que la subjectivitat de
l’emissor quan codifica el missatge passa a la subjectivitat del receptor quan
el descodifica. En tot cas, la capacitat de codificar i descodificar assegura
als éssers humans la possibilitat de compartir punts de vista i vivències, i
això facilita les experiències intersubjectives, on diversos subjectes poden
reflexionar al voltant d’un mateix fet fent servir un llenguatge que és
comprès (descodificat) per tothom.

• Significat i signe: el significat és una abstracció, una creació humana que
es refereix a un fenomen (físic o no, observable amb els sentits o no) que
situem en el món real. El signe és la forma com s’expressa (també la forma
com ens expressem a nosaltres mateixos) aquest significat.
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• Símbol: el símbol és un tipus de signe. No necessàriament està relacionat
de manera mimètica amb el significat, i això implica que té una naturalesa
convencional i és un constructe social. El símbol no es refereix únicament al
món real –objectiu– sinó que és també capaç de transmetre idees complexes
que connecten amb la psique de l’individu.

• Senyal: el senyal és també un tipus de signe. No hi ha una relació
convencional amb allò que representa (amb el seu significat). Si hi ha
relació de semblança es tracta d’una icona. La principal diferència amb el
símbol és que no té la mateixa capacitat d’abstracció. El senyal es refereix
eminentment al món que ens envolta i parla de les contingències que podem
patir.

1.2 Determinació d’estratègies de promoció i difusió

No sempre una acció de difusió es produeix de la mateixa manera. El disseny
de les estratègies de promoció i difusió és una tasca molt important que nosaltres
haurem de dur a terme si volem donar a conèixer un missatge concret. Cal, així,
conèixer els fonaments del llenguatge publicitari, així com els seus principals
canals i suports, ja que condicionaran el missatge que posem a disposició del
públic i l’èxit que tindrà a l’hora de provocar ulteriors transformacions socials.

1.2.1 Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social

La publicitat, tal com s’entén actualment, és filla de la modernitat i de la
revolució industrial. És una de les conseqüències de l’arribada del fordisme,
entès com a medi de producció però també com a model social, i del consum de
masses. En el moment en què quantitats ingents de treballadors (de ciutadans)
arribaven a assolir una determinada capacitat d’ingressos que els treia de la mera
lluita per la supervivència, podien triar on col·locar aquests ingressos, on gastar-
se’ls o on invertir-los. Podien triar quins béns i serveis mereixien ser adquirits i
quins no i, en aquest escenari d’expansió de la demanda de productes, les empreses
dirigien les seves accions no únicament a la producció sinó també a fer que aquests
productes fossin més atractius que els de les seves competidores.

La publicitat és aquella comunicació que té per objecte promoure entre els
individus l’adquisició de béns, la contractació de serveis o l’acceptació d’idees
o valors (González Lobo i Prieto del Pino, 2009). En aquest sentit la publicitat té
tres ingredients que han de ser tinguts en compte:

• Important capacitat informativa. Gràcies a la publicitat el públic coneix
les característiques d’un producte que, fins al moment en què rep aquesta
informació, li podia resultar desconegut. El públic destinatari d’una acció
publicitària s’informa de l’existència del producte, de la seva utilitat, de les
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formes de comprar-lo o de fer-lo servir i, en general, de tots aquells aspectes
que li poden interessar, inclosos els que fins al moment de ser espectador
d’aquesta acció publicitària podia haver passat per alt. És a dir, l’espectador
pot no saber que necessitava un bé o un servei fins al moment en què se
l’informa de la seva existència. El cert és que aquesta funció informativa
és molt rellevant per a allò que anomenem publicitat social i, en general,
per a aquelles accions interessants des de la intervenció social. Fer arribar
al públic una informació que desconeix és, per tant, el primer element a
destacar del concepte de publicitat.

• Força persuasiva. La informació que s’emet en una acció publicitària no
és innocent. Hi ha una intencionalitat que té a veure amb la necessitat que té
el productor i/o aquell que dissenya l’acció que el producte publicitat sigui
adquirit o utilitzat. L’exposició de les característiques del producte es fa de
la manera més atractiva possible per al potencial consumidor, especialment
si el consumidor pot triar entre productes de la mateixa família. És el
moment d’assenyalar que aquesta força persuasiva no és en cap cas sinònim
de falsedat. La publicitat no pot ser enganyosa ni fraudulenta.

• Caràcter comercial determinant. Aquesta és la característica que d’alguna
manera s’allunya més de les accions publicitàries dels projectes socials.
Sigui com sigui, el cert és que quan es parla de publicitat es parla de la
necessitat que una productora de béns i serveis té de col·locar els seus
productes en el mercat. La publicitat promou la contractació d’un bé o
servei o la compra d’aquest, i això la situa en el centre de les activitats
econòmiques a un nivell d’importància equiparable al mateix acte de la
producció del bé i del servei. Des del punt de vista de la publicitat social,
els consumidors dels productes poden no tenir cap intenció de realitzar una
despesa econòmica en els béns i serveis oferts. Tot i que això condiciona
la forma final de l’acció publicitària, la realitat és que això afecta de forma
molt lleu les altres dues característiques de la publicitat i, en general, a la
concreció de l’acció publicitària: l’anunci. Hi hagi o no hi hagi una despesa
econòmica per part del consumidor, aquest ha de conèixer el producte que
s’ofereix, i aquest producte ha de ser presentat de la forma més atractiva
possible.

La publicitat té també tota una sèrie de condicionants tècnics (González Lobo i
Prieto de Pino, 2009):

• El producte, servei o idea necessita ser posat a disposició del públic i,
per l’escala en la qual es vol vendre, ha de justificar l’ús dels mitjans de
comunicació de masses. Les accions de comunicació i publicitat de projec-
tes d’intervenció social poden no tenir un públic destinatari excessivament
ampli. Aquest fet no invalida la consideració com a publicitat de les accions
de comunicació dirigides a segments de la població molt concrets o d’àmbit
territorial força local. El que és determinant en aquest cas és fer servir de
forma adequada les distintes possibilitats disponibles quant als mitjans de
comunicació. Aquí és aplicable, i de manera molt important, el principi
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d’economia: cal intentar arribar al major percentatge de públic diana amb
la menor despesa de recursos sense comprometre la qualitat del missatge.

• Implica l’elaboració d’un anunci. En general són elaborats per un equip
professional abans de ser enviats als mitjans de comunicació. En l’anunci
es posen en joc les distintes estratègies de comunicació que són adients per
fer arribar un missatge eficaç al públic destinatari. Cal tenir en compte que
aquestes estratègies estaran també condicionades pel suport o suports que
hagin estat triats en la promoció del bé o servei anunciat.

• La inserció de l’anunci en un mitjà de comunicació és a canvi d’un preu.
En general cal tenir en compte que la publicitat és una de les principals
vies de finançament dels mitjans de comunicació. És també en aquest sentit
que el fet publicitari és un fet de naturalesa econòmica. Si la publicitat
suposa una despesa per a les empreses i/o entitats que volen promoure els
seus béns i serveis, és necessari que la publicitat sigui útil i que l’estratègia
de difusió triada sigui tan eficient com sigui possible. En algunes ocasions
aquesta eficiència depèn de la capacitat de negociació que productores (i les
agències de publicitat contractades) i mitjans de comunicació puguin tenir
en un moment determinat, ja que aquestes negociacions acaben d’arrodonir
el preu de posar a disposició del públic el missatge publicitari. De nou cal
fer èmfasi en algunes particularitats de la publicitat social i de les tasques
de difusió dels projectes d’intervenció social, ja que els pressupostos poden
ser limitats i la capacitat de negociació (amb importants excepcions de grans
fundacions i administracions públiques) reduïda.

1.2.2 Altres conceptes rellevants en publicitat i relacions públiques

La publicitat és una activitat en què l’element econòmic és especialment rellevant
i, com a tal, no es pot entendre separada d’altres conceptes, tot i que sigui
d’una forma molt breu, per tal de poder contextualitzar correctament l’activitat
publicitària.

Alguns d’aquests conceptes (Medina, 2015) són:

• Màrqueting i publicitat. El màrqueting es pot considerar el procés de
comercialització d’un producte: des del moment en què s’ha produït (per
tant, no inclou el procés de fabricació o producció) fins al moment en què
algú el compra. La relació, per tant, amb el concepte de publicitat és la
d’una part amb el tot: la publicitat és una part del màrqueting. La realitat
és que dins de les activitats de màrqueting d’un producte la publicitat té una
posició privilegiada i, en ocasions, l’activitat publicitària compta amb molta
autonomia a l’hora de desenvolupar les seves accions, tot i que la finalitat
darrera de la publicitat ha de coincidir amb la de l’estratègia de màrqueting.

• Fabricació i distribució del producte. Els processos de producció i proces-
sos de transport fins al punt de venda del mateix producte engloben aquest



Metodologia de la intervenció social 14
Promoció i difusió del projecte d'intervenció

social

concepte. Són processos importantíssims dins de l’entramat econòmic, però
en la publicitat social i/o la difusió de projectes d’intervenció social de
vegades la producció i la difusió poden coincidir en el temps i l’espai. La
producció d’un servei molt sovint es fa alhora que aquest servei es presta i
depèn, per tant, de la visibilitat i accessibilitat que tingui l’espai on es presta.

Exemple de fabricació i distribució

L’èxit d’un casal de joves a una localitat, per exemple, depèn molt sovint del fet que el lloc
on estigui situat coincideixi amb un lloc de trobada (o de pas) dels joves, inclosa també
la seva accessibilitat (si és fàcil o no arribar-hi). Tot i que la publicitat del servei és molt
rellevant, la realitat és que si els joves troben incòmode acudir al servei no ho faran.

• Relacions públiques. Parlar de relacions públiques implica parlar de les
activitats que realitza una empresa o marca per tal de projectar una imatge
positiva. Des d’aquest punt de vista, cal disposar d’una presència activa i
amable del producte en tots els sectors de comunicació on l’empresa està
present. Aquestes activitats inclouen la promoció de la imatge econòmica
de l’empresa en el sentit de mostrar la bona salut econòmica de l’empresa,
així com dels seus treballadors o dirigents. Se suposa que una bona imatge
empresarial acaba beneficiant les vendes del bé o serveis que es produeixen
donat que conformarà una visió atractiva de l’empresa. Per al cas de la
publicitat social, això és especialment cert i, en aquests casos, el prestigi
de l’empresa i dels treballadors és un element clau a l’hora de tenir èxit
en la provisió dels béns i serveis de caràcter social o en la recerca de
col·laboracions amb altres entitats, clients o donants.

Exemple de relacions públiques

És tristament famós l’escàndol que a començaments de 2018 va colpejar l’ONG Intermon
Oxfam. L’escàndol va consistir en la constatació que uns responsables de l’ONG havien
contractat serveis sexuals en una missió a Haití, al 2012, així com en el desenvolupament
d’altres conductes d’assetjament entre treballadors de l’organització.

Tot això va fer perdre a aquesta ONG una important quantitat de donants i col·laboradors,
no únicament per la mala imatge que es desprèn d’aquests fets sinó per una mala gestió de
la comunicació del cas, que va ser destapat pels mitjans de comunicació i que va generar
dubtes sobre la determinació de l’ONG a l’hora de castigar aquells que no havien restat
fidels a un dels principis més bàsics de la intervenció social: la no maleficència.

• Marxandatge. Les accions des del punt de venda per aconseguir que
el producte sigui exhibit i promocionat millor que els altres competidors
engloben el marxandatge. Pot incloure petits regals i/o objectes exclusius,
en el sentit que són identificats com a objectes de l’empresa o marca que es
publicita i no de cap altra, que serveixen per viralitzar la imatge del producte,
empresa o marca.

• Segmentació de mercats. La segmentació és necessària quan el missatge
publicitari no va dirigit a tota la població sinó només a aquells col·lectius
(segments) potencialment consumidors del producte publicitat. En realitat,
tota acció publicitària està segmentada ja que no tots els productes són útils
per a tota la població. D’aquesta manera es creu que (París, 2013) la correcta
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segmentació del mercat per a un producte és una de les bases de l’èxit d’una
companyia ja que redueix la població a grups homogenis respecte als factors
que repercuteixen en la demanda d’un producte. Segmentant adequadament
els mercats, sigui quina sigui la característica central a partir de la qual es
fa la segmentació, és més senzill dirigir el missatge publicitari.

1.2.3 Tipus de publicitat

No totes les accions publicitàries tenen els mateixos objectius, ja que no es
publiciten les mateixes coses a totes les accions publicitàries. El producte que
s’ofereix (ja sigui un bé de consum, un servei o un missatge) i el públic a qui
es dirigeix també condiciona la forma que prendrà el missatge publicitari. Però
també és necessari assenyalar que aquell que emet el missatge també el condiciona
segons allò que pretengui amb el missatge o producte que s’ha publicitat. Des
d’aquest punt de vista podem considerar l’existència de diversos tipus de publicitat
(Sorribas; Gutiérrez, 2017).

• Publicitat comercial. És el tipus de publicitat més conegut, la publicitat
que s’encarrega d’orientar i condicionar les decisions de compra del seg-
ment de consumidors a qui va dirigida.

• Publicitat social. Tracta de conscienciar sobre determinats aspectes de la
realitat que es considera que cal transformar. La publicitat i el màrqueting
social poden ser considerats com el disseny, la implementació i el control
de programes pensats per influir en l’acceptació d’idees socials, implicant
consideracions de planificació de productes, preu, comunicació, distribució
i investigació de màrqueting (Orozco, 2007). Des d’aquest punt de vista, la
publicitat social és principalment una estratègia de comunicació de valors i
idees. En tot cas, cal tenir en compte que dins de la publicitat social també
pot haver-hi incloses accions que no únicament es preocupen per modificar
algun aspecte de l’ideari d’un col·lectiu determinat (o d’un àmbit social),
sinó també accions que volen donar a conèixer l’existència d’un projecte
i facilitar que el públic destinatari hi pugui participar. En definitiva, cal
entendre la publicitat social com la activitat de comunicació publicitària,
fet que implica un cert caràcter persuasiu, que és generalment pagada (que
té un preu) i que té una intenció programada que serveix a causes concretes
d’interès social, i això vol assenyalar que els seus objectius no són de
caràcter comercial sinó que es vol contribuir al desenvolupament social i/o
humà (Guerrero i Orozco, 2012, citant Alvarado,).

Exemple de publicitat social

La imatge #cierraUNICEF sembla una excel·lent proposta de publicitat social, perquè
unifica aspectes purament publicitaris (creativitat, sorpresa del missatge jugant amb una
aparent contradicció...) amb una finalitat social molt ben definida: la recerca de la millora
del desenvolupament humà (en concret, respecte a qüestions d’infància).
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• Publicitat institucional. En moltes ocasions s’assembla a la publicitat
social, amb la qual pot compartir objectius, però en general ha de tenir en
compte les estratègies comunicatives de les administracions públiques que,
és important assenyalar-ho, poden estar carregades ideològicament. Alguns
dels àmbits dels quals pot fer publicitat són:

– Promoció d’hàbits saludables, com pot ser el foment de l’alimentació
saludable, l’esport o l’abandonament del consum de tòxics. En aquest
darrer cas, les campanyes contra el tabaquisme poden ser un excel·lent
exemple.

– Promoció de drets ciutadans. Per exemple, el dret a vot, però també les
condicions d’accés a determinats béns i serveis proveïts pels disposi-
tius de benestar de l’estat del benestar. De vegades les persones que es
troben en situacions d’exclusió social no gaudeixen de determinades
prestacions i serveis simplement perquè desconeixen la seva existència
o perquè no saben que tenen dret a acudir-hi.

– Coneixement d’infraestructures i/o mitjans de transport existents. És
important distingir bé què és la publicitat d’un nou mitjà de transport
o d’una nova infraestructura de la qual es vol potenciar l’ús de la
mera propaganda per part del partit o dels partits polítics que estan
al capdavant de les administracions públiques que publiciten el mitjà
de transport o la infraestructura.

– Promoció de turisme i/o cultura. Això inclou també la promoció de
l’ús de les llengües oficials a una comunitat autònoma i partint des
de la premissa que les manifestacions culturals són, per si mateixes,
transformadores i valuoses per a un cos social determinat.

– Promoció de l’oferta d’ocupació pública. Si, en general, cal assegurar
la igualtat d’oportunitats en l’accés a les ocupacions de les persones
desocupades o que volen millorar la seva posició en el mercat de
treball, això és especialment cert per a ofertes que depenen de les
administracions públiques, fugint de qualsevol mena de discriminació.

– Suport al desenvolupament de les TIC. Aquest suport és un element
molt rellevant per a les administracions públiques, ja que la seva
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recerca d’eficiència i eficàcia passa, en moltes ocasions, per la genera-
lització de la modalitat en línia quan es tracta d’acomplir determinats
tràmits. En un altre sentit, es creu que una societat correctament
alfabetitzada en aspectes informàtics és una societat més productiva
econòmicament.

• Publicitat política. Informa sobre els projectes polítics i intenta influir
sobre la decisió de vot dels electors. Cal anar amb molt de compte perquè
de vegades, si hi ha mala fe, pot barrejar-se amb l’anterior. Hi ha dues grans
dimensions (Curto, 2009): la construcció de la imatge del candidat i/o de la
marca electoral i l’expressió dels missatges amb formats de text i d’imatge
persuasius. La diferència amb la propaganda és que la publicitat política
se centra principalment en èpoques electorals, on el ciutadà ha de comprar
amb el seu vot un candidat o una opció política, mentre que la propaganda
no busca el vot (o no únicament) sinó el canvi d’actituds i comportaments
polítics.

• Propaganda. La propaganda és una forma de comunicació ideològica i,
per tant, és propera a la comunicació política tot i que no són sinònims.
És una activitat relacionada amb el proselitisme, perquè no únicament vol
que es consumeixi una opció política sinó que la persona que la rep es
converteixi en un adepte a algun corrent ideològic. La distinció clàssica
entre propaganda i publicitat (Screti, 2009) té a veure amb el fet que a
la publicitat generalment se li han assignat intencions comercials mentre
que a la propaganda se li han assignat intencions polítiques. En general la
propaganda construeix i transmet significats ideològics, sovint relacionats
amb la conservació del (o amb la lluita pel) poder. La ciutadania que rep
la propaganda se suposa que es comportarà d’una forma condicionada per
aquesta, fet que dota la propaganda d’una important capacitat de transcendir:
no únicament té efectes en l’acte o actes de consum sinó en l’acte o actes
d’habitar l’espai cívic.

– Propaganda blanca: l’emissor s’identifica com a representant del que
vol comunicar i explica les seves raons, els seus orígens, etc. En
general intenta crear un estat d’ànim favorable per a una organització o
opció política o ideològica sense amagar o dissimular aquesta intenció.
No hi ha subterfugis que amaguin l’emissor del missatge. Molts
exercicis de comunicació política van en aquesta direcció.

– Propaganda gris: hi ha elements de la intencionalitat del missatge que
no queden clars, especialment pel que fa a la font. No es coneix bé
l’entitat/partit/associació que emet la propaganda o pot estar dissimu-
lat per organitzacions i/o institucions pantalla. Per exemple, algunes
organitzacions religioses poden dur a terme accions de propaganda
gris amagant realment el nom de la congregació o opció religiosa
darrere de fundacions o d’altres entitats més o menys neutrals.

– Propaganda negra: hi ha elements de clandestinitat i/o d’ocultació
molt evidents i és difícil o impossible anar a les fonts. El missatge
pot ser cert o no i el que busca no és la reflexió sinó l’adhesió
emocional. També es pot fer servir per a distorsionar el missatge
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Cal anar molt en compte en
la publicitat social, perquè
cal ser molt conscients de

diversos aspectes que
poden generar desigualtats

de gènere.

de l’adversari ideològic i pot prendre moltes formes: actualment una
de les pràctiques més típiques d’aquesta propaganda negra són les
accions de desinformació a través de les xarxes socials, especialment
Twitter, on el que s’intenta és crear un estat d’opinió general a partir de
titulars de notícies esbiaixats, i fins i tot de notícies directament falses
o inventades, sense que es pugui saber qui és realment el responsable
final i, inclús, quines són les seves darreres intencions.

1.2.4 Estratègies de difusió i estratègies publicitàries: l’anunci i la
campanya

És inútil situar un anunci publicitari en el mercat i asseure’s a esperar els resultats.
Per molt atractiva que sigui aquesta acció de comunicació (això i no altra cosa és
un anunci publicitari), el fet que estigui aïllada dificulta molt la seva capacitat
d’atraure potencials clients o usuaris. Normalment el que cal és esperar que
aquest anunci vagi acompanyat d’un altre o d’altres accions de comunicació que
el complementin i el matisin.

D’aquesta manera, si un anunci és un missatge específic que ha estat llançat per
una empresa (o entitat) amb l’objectiu que es consumeixi algun producte o que es
modifiqui d’alguna manera la conducta dels destinataris de l’anunci, la campanya
seria l’emissió coordinada de diversos anuncis d’aquests.

Anunci

Un anunci és un missatge que té dues grans funcions: funció informativa i funció
persuasiva. Un anunci és informatiu perquè intenta donar a conèixer al públic
una informació que es creu rellevant i que el públic, anteriorment a aquesta acció,
podia desconèixer. És persuasiu perquè intenta convèncer els destinataris de la
necessitat de fer una compra o de realitzar alguna mena de canvi en la conducta o
de fer servir algun servei que es posa a disposició d’un col·lectiu.

Els anunciants pretenen aconseguir determinats objectius, i per fer-ho posen en
funcionament diverses tècniques o mètodes. Resumits, són (Allen i O’Guinn,
1999):

• Perquè els consumidors recordin la marca i/o l’existència del projecte o
servei, calen missatges amb un lema que es repeteixi sovint o amb un lema
clar. Perquè els consumidors o usuaris prefereixin un producte o servei per
damunt de qualsevol altre, s’ha d’intentar fer servir el sentit de l’humor o
tractar de compondre missatges que facin sentir bé el receptor. Es poden
usar certes dosis de fantasia i en algunes ocasions incloure cert contingut
sexual, sempre que no sigui obscè, no faci ús de la hipersexualització de cap
dels dos gèneres ni reprodueixi estereotips masclistes.

• Un altre dels objectius que pot tenir un anunciant és generar alguna mena
de temor en el públic destinatari de la seva acció de comunicació per tal que
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es comporti d’una determinada manera: en aquest cas, l’anunci ha de jugar
amb aspectes de por o tenebrosos.

• L’anunciant també pot voler parlar de determinats aspectes de transformació
o de canvi: en aquest cas, els anuncis han de tenir una temàtica prefe-
rentment emocional i parlar d’aspectes transformadors. Si es vol situar
socialment la marca en termes d’estatus o de classe social, la tècnica
utilitzada ha de ser eminentment descriptiva i mostrar la utilització de
producte o servei en un àmbit social determinat i concret, per part de les
persones (que en aquest cas funcionaran com a al·legories de la classe o
grup social) elegides. Els anuncis han de mostrar escenes de vida. Si es vol
és generar una imatge determinada de la marca, aleshores els anuncis han
d’incloure senyals que indiquin aquesta imatge.

• Quan l’anunciant vol persuadir el consumidor per tal que consumeixi el seu
producte o servei, ha de fer servir missatges on es presentin els beneficis de
fer servir el producte, els anuncis on es realitzin comparacions, el anuncis
que informin de les característiques de producte, presentar testimonis o, en
general, qualsevol anunci que, des d’un punt de vista argumentatiu, acabi
convencent el consumidor de les bondats del producte servei anunciat.

• Si l’anunciant vol provocar una resposta directa i immediata de compra (o de
canvi de conducta) en el consumidor, l’anunci ha de disposar d’estratègies
d’interacció amb el públic destinatari que van en la direcció de demanar
aquesta resposta directa.

En general, es poden establir diverses categories en els anuncis d’acord amb
les estratègies generals que fan servir en la confecció del missatge (Sorribas i
Gutiérrez, 2017):

• Anuncis amb estratègies argumentatives: posen a disposició del públic
un missatge basat en aspectes racionals. A partir de la comparació dels
testimonis, l’anunci tracta de demostrar que el producte que s’anuncia és
millor que qualsevol altre. Com que apel·la a aspectes racionals, l’anunci
intenta mostrar que qui seleccioni el producte o servei anunciat disposa,
automàticament, d’un cert prestigi intel·lectual ja que ha pres decisions de
compra o de comportament basades en evidències objectives. En aquest
sentit, hi ha la característica perlocutiva de l’anunci i la pràctica publicitària,
segons la qual la modalitat argumentativa de l’anunci se sustenta en la
necessitat que té de convertir el receptor no en intèrpret del missatge sinó
en consumidor, raó per la qual pot fer servir distintes estratègies que acabin
fent desitjable el missatge i el producte que hi ve encarnat (Vellón, 2007).

• Anuncis amb estratègies basades en l’emotivitat: més enllà del que la
realitat presenta com a cert, els éssers humans tenen un món emocional
molt complex. Les reaccions humanes depenen de la cognició determinada
moltes vegades (hi ha qui diria que sempre) per les emocions. Quan es
compon un anunci és difícil defugir aquests components emocionals, ja que
molt freqüentment afecten també aquells que estan dissenyant l’acció de
comunicació, ja que poden compartir substrats culturals i/o experiències de



Metodologia de la intervenció social 20
Promoció i difusió del projecte d'intervenció

social

vida. Les estratègies emocionals posen en joc aspectes psíquics que no es
relacionen amb els cognitius però que els condicionen, de tal manera que
tenen una gran eficàcia.

• Anuncis amb estratègies informatives: donen a conèixer una informació
desconeguda fins al moment. Poden fer-se servir en qualsevol moment,
però són especialment útils per a productes o serveis nous. En el cas de
la publicitat social es poden fer servir quan es posa a disposició d’una
comunitat o col·lectiu algun projecte, equipament o servei nou. És molt
important que la informació s’adeqüi a allò que els usuaris es trobaran en la
realitat; en cas contrari, les estratègies informatives perden la seva eficàcia
ja que si la informació no es correspon amb la realitat l’anunciant pot caure
en el descrèdit.

• Anuncis amb estratègies proactives: en qualsevol anunci cal pressuposar
que el receptor del missatge no és completament passiu i que, per tant, té
la capacitat d’interpretar allò que està llegint o observant. En aquest sentit,
qualsevol anunci seria proactiu, tot i que els missatges que fan servir aquesta
estratègia busquen de manera explícita la participació de l’espectador en
la compleció del missatge. La proactivitat, així, implica que el missatge
no es dona per acabat una vegada ha estat produït sinó que acaba quan el
destinatari el descodifica. La necessitat que el destinatari participi confereix
a l’anunci una complexitat especial i no el fa apte per a tots els públics ja
que pot acabar provocant malentesos o pèrdua d’informació rellevant.

En una estratègia proactiva es poden fer servir recursos com la ironia o l’exage-
ració; també es pot fer ús del llenguatge poètic o es pot apel·lar als coneixements
del públic o a aspectes críptics per a una part dels espectadors però que, per raons
culturals, són força coneguts per la part del públic que interessa a l’anunciant. En
qualsevol cas, una estratègia proactiva suposa una certa capacitat d’anticipació
per part de l’anunciant, que ha de ser capaç de conèixer com serà la reacció del
públic per tal de poder, amb aquesta previsió, oferir el missatge que resulta més
engrescador.

Un cop vistes les distintes estratègies, és el moment de deixar clar que aquesta
tipologia funciona molt bé des del punt de vista analític, però la realitat és que en
un mateix anunci pot presentar diverses estratègies funcionant alhora. No es pot
parlar d’exclusivitat, sinó més aviat de preponderància o de domini.

Campanya

La campanya publicitària és la planificació coordinada d’un grup d’anuncis
publicitaris, que són diferents però que estan relacionats, que apareixen en un
o diversos mitjans de comunicació i diversos suports, que s’allarga en el temps
durant un període específic (normalment no més d’un any) i amb la qual es vol
aconseguir algun objectiu o un grup d’objectius relacionats. Tot això pressuposa
que el que defineix una campanya publicitària no és tant la quantitat d’anuncis
coordinats entre si, sinó precisament el fet que aquests anuncis neixen d’una
mateixa estratègia.
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Per tant, sempre que hi ha una campanya publicitària hi ha una planificació
al darrere, cosa que vol dir que cap dels elements que es posen en joc pot
ser improvisat o deixat a l’atzar. Aquest fet és certament important ja que
no són únicament els aspectes comercials els que resultaran afectats per una
campanya publicitària, sinó també altres aspectes relacionats amb la reputació de
la companyia, marca o producte. Tots aquests fets poden condicionar la marxa
comercial d’aquesta companyia, marca o producte en el futur.

Cal considerar (Fernández Cavia, 2008) que una campanya publicitària és un pro-
cés eminentment cíclic, almenys considerat des del punt de vista de la informació
que es precisa.

1. A la primera fase l’anunciant, ajudat per professionals, determina la necessi-
tat de comunicació: és el moment, per tant, de fixar quins són els objectius
de la campanya i el marc d’actuació. Per tant, en aquesta primera fase es
recapta informació al voltant del que vol fer i del context.

2. La segona fase és una fase d’activitat. És el moment d’elaboració del
missatge (o missatges) per emetre per les vies que es considerin adequades.
En aquesta fase es produeixen els anuncis, que posen en joc diversos
professionals, i es contracten els espais als mitjans de comunicació.

3. La tercera i darrera fase torna a ser una fase de recaptació d’informació, ja
que és el moment en què cal conèixer l’acompliment o no dels objectius
de les accions publicitàries.

En la primera fase és necessari, per tant, identificar el producte, la idea o el servei
que vol donar-se a conèixer. Una de les eines principals per acomplir aquest
objectiu és el que s’anomena brífing. Un brífing ha d’incloure informació sobre
l’empresa (o entitat) responsable del producte (servei o missatge) que vol anunciar-
se, així com el seu catàleg de productes. Es pressuposa que el brífing també
inclou dades substantives sobre el mercat de productes o serveis en el qual ha de
competir, així com informació directa sobre els principals competidors. El brífing
també inclou les característiques del producte que ha de publicitar-se i, finalment,
especificitats sobre el procés publicitari: pressupost, públic destinatari, terminis
de realització, orientacions de to i estil, restriccions legals, etc. El brífing, destinat
a l’agència de publicitat o l’agència de mitjans responsable de la campanya, és la
informació necessària per tal de dissenyar una campanya dirigida al segment de
consumidors considerat adequat que mostri la imatge de producte que el productor
cregui més adient.

A partir de l’estudi d’aquest brífing, al qual s’han d’afegir altres tasques de
recerca per determinar, exactament, els paràmetres importants a l’hora de llançar
una campanya publicitària (demanda real del producte, opinions i valoracions
subjectives, capacitat adquisitiva del públic destinatari...), es pot començar a
produir el missatge. Posteriorment, es dissenya l’estratègia de difusió, fet que
implica contractar els espais pertinents als mitjans elegits, planificar l’estratègia
de presència a les xarxes socials, definir quins i quants anuncis cal col·locar segons
el públic destinatari i, en definitiva, buscar el major impacte possible amb la menor
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despesa econòmica. En darrera instància, s’analitzen els resultats de la campanya
publicitària en termes d’èxit de vendes (o de consum o de canvis de conducta
i actituds) o qualsevol dels paràmetres triats a l’inici del procés (per exemple,
respecte a la reputació de la marca o de la companyia).

Abans d’acabar aquest apartat sobre el concepte de campanya publicitària, és
necessari fer èmfasi en una tipologia de campanya o d’accions publicitàries que,
per les seves característiques, pot resultar de molta utilitat per a la publicitat social:
el màrqueting o publicitat de guerrilla (Angosto, 2015). El màrqueting de
guerrilla és un dels punts de trobada entre art i publicitat: s’hi barregen elements
de la performance (happening) amb altres que són essencialment comercials i
publicitaris. No requereix grans inversions (almenys no són imprescindibles) i
busca la viralització de les imatges, les experiències o els vídeos, inclús assaltant
els noticiaris ja que en algunes ocasions les accions de màrqueting de guerrilla no
s’anuncien prèviament i poden ser esdeveniments noticiables per la seva magnitud,
per les seves característiques o per qualsevol altre factor.

La publicitat de guerrilla és un intent de lluitar contra la creixent fragmentació
de les audiències. El canvi d’hàbits de consum ha afectat també els mitjans de
comunicació, i els mitjans tradicionals han perdut pes en favor d’altres mitjans (i
suports) que ara reclamen part de la influència dels anteriors. En aquest sentit,
es reclamen noves estratègies i l’estratègia de la publicitat o el màrqueting de
guerrilla resulta molt adequada a les demandes actuals del públic. Es parla de
màrqueting de guerrilla (Angosto, 2015) en les promocions basades en el temps,
l’energia i la imaginació. Prenen forma d’accions inesperades, no convencionals i
potencialment interactives: això vol dir que es contacta de manera directa amb el
consumidor i que aquest posa en joc aspectes emocionals relacionats amb la seva
experiència i la seva forma de veure el món.

Com que són accions concretes que es duen a terme en un lloc determinat, el
seu abast temporal i territorial és limitat. Aquest abast pot eixamplar-se gràcies
a l’enregistrament en vídeo o les imatges, però el que és fonamental de la
publicitat de guerrilla és que l’experiència dels participants de manera directa
ha de resultar satisfactòria, perquè el que es pretén és que aquestes persones
(espectadors, participants que han interactuat amb els actors o performers) relatin
una experiència especial, exclusiva i molt positiva que pugui relacionar-se amb la
marca, el producte, el servei que es publicita.

Les característiques d’aquesta forma de publicitat són cinc:

1. Pot dur-se a terme amb un capital escàs.

2. És una publicitat orientada a les persones a les quals s’arriba a través de
l’originalitat i amb recursos sorprenents.

3. És molt creativa.

4. S’enfoca a clients freqüents, però també té en compte la possibilitat d’arri-
bar a nous segments de clients (clients potencials).

5. Pot fer-se servir juntament amb altres formes tradicionals de publicitat.
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1.2.5 Condicionants de la publicitat social

En publicitat social cal tenir en compte alguns condicionants que marquen els
límits de l’acció. En publicitat comercial és possible fer servir algunes tècniques i
alguns recursos que poden generar malestar si es fan servir en la publicitat social.
De la mateixa manera, hi ha temàtiques i formes d’abordar-les que en publicitat
social sols poden fer-se des de determinades òptiques o, si més no, tenint en
compte l’existència de sensibilitats a les quals cal protegir.

La publicitat social, així, hauria de complir amb els següents condicionants:

• Informació veraç i de qualitat: aquest és un condicionant que en realitat
afecta tot tipus de publicitat. Una estratègia publicitària en la qual consci-
entment es fa servir la mentida o la falsedat és una estratègia equivocada si
es vol mantenir la presència del producte o de l’empresa que el produeix en
el temps. Per descomptat, es produeixen fraus: hi ha publicitat enganyosa.

• Promoció de valors i models de conducta positius: una de les caracterís-
tiques de la publicitat comercial és que pot jugar a transgredir determinades
normes si això possibilita que els beneficis econòmics siguin majors. En una
acció de publicitat social no es pot jugar amb aquesta perspectiva amoral. En
algunes ocasions es pot fer servir la ironia i plantejar en l’acció de difusió
algun valor o alguna conducta que sembli contradictòria amb els principis
defensats, però cal estar completament segur que tot el públic destinatari
entendrà l’ús de la ironia i que no es generaran més desigualtats de les ja
existents.

• Protecció de la dignitat de l’ésser humà i dels grups o col·lectius: està
molt relacionat amb l’anterior condicionant. Cal tenir en compte que quan
es treballa en l’àmbit de la integració social un dels aspectes més importants
és la reducció de les desigualtats. Les accions de difusió no poden acabar
provocant l’augment d’aquestes desigualtats. Cal tractar tots els col·lectius
amb respecte, i això implica no fer ús dels estereotips (de gènere, d’ètnia,
d’edat, de classe social...) per fer un retrat d’aquells a qui va dirigit el
projecte o de qualsevol altre col·lectiu o grup social. Si es fa servir algun
d’aquests estereotips que generen segregació, ha de ser amb el convenciment
que tots els membres del col·lectiu entendran el context i la motivació pel
qual ha estat utilitzat d’aquesta forma.

• Respecte dels condicionants descrits tant en el missatge explícit com
en el missatge implícit: no pot permetre’s que, tot i que el missatge
estigui expressat correctament, hi hagi la possibilitat d’extreure’n una mala
interpretació. En el mateix sentit, en el disseny de l’acció de difusió no
es pot jugar amb dobles significats o amb acudits privats que puguin no
arribar a ser correctament entesos per tothom. La pràctica de la difusió
(la pràctica de la publicitat) és una pràctica eminentment creativa i es pot
arribar a tenir la temptació de fer servir recursos que serien adequats en la

Publicitat enganyosa

Un producte llançat al mercat
sota la protecció d’una publicitat
falsa pot arribar a tenir una bona
acceptació al començament de la
campanya de venda, però, en
fer-se obvi el fet que les
característiques de les quals
presumia eren falses, ningú pot
esperar una altra cosa que una
caiguda en les seves vendes i un
descens en la reputació de
l’empresa anunciadora. Si això
és cert per a una empresa
comercial, ho és molt més per a
una entitat que vol fer difusió
d’un projecte de caire social. Si
la informació emesa és inexacta,
incompleta o directament falsa,
l’únic que es pot aconseguir és
que el públic a qui anava dirigit
el projecte deixi de confiar-hi i
en aquelles accions que vulguem
portar a terme en el futur. En
aquest sentit, una campanya
publicitària i/o de difusió errònia
pot comprometre l’èxit del
projecte i també la confiança
dels usuaris en l’entitat i en les
accions d’integració social en
general, fet que pot resultar molt
negatiu també per a ells i el seu
benestar.
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publicitat comercial però inadequats en la social. Les mateixes possibilitats
creatives que ofereix el llenguatge publicitari han de ser suficients per evitar
l’ús de determinats clixés que perpetuen situacions de desigualtat.

1.2.6 Publicitat i difusió: del projecte als resultats

Un fet molt important en les estratègies de comunicació en l’àmbit social és l’acció
publicitària. L’acció de difusió no s’acaba únicament en el moment en què es
publicita el projecte o en què s’emeten els missatges (per exemple, de salut pública
o de sensibilització). Per descomptat, aquest és un moment importantíssim, però
no és l’únic. També cal parlar d’estratègies de comunicació i difusió dels resultats.

Per tant, és possible fer la distinció entre estratègies i accions diferents:

• Accions publicitàries orientades a la promoció d’un projecte d’intervenció
social. Aquestes accions en general busquen fomentar o incrementar la
participació. En moltes ocasions l’èxit d’un projecte d’intervenció depèn
no únicament d’aspectes tècnics sinó de quelcom tan vital com que el
públic destinatari conegui l’existència del projecte i dels béns i serveis
que aquest ofereix, així com de la utilitat d’anar a cercar-los a partir dels
dispositius d’intervenció que vertebra el projecte. Des d’aquest punt de
vista, la publicitat d’un projecte funciona de manera molt semblant a la
publicitat comercial: es pretén que el públic destinatari modifiqui la seva
conducta, perquè se suposa que, sense la publicitat, els destinataris del
projecte no l’haurien conegut i, per tant, no haurien gaudit dels avantatges.
El destinatari d’aquestes accions publicitàries és el públic beneficiari del
projecte: la població diana del projecte és també la població diana de l’acció
publicitària.

• Estratègies de comunicació orientades a cercar la participació de la pobla-
ció en general en el finançament d’accions d’intervenció social. Moltes
ONG fan servir aquestes estratègies de comunicació, ja que necessiten fons
econòmics per tirar endavant els seus projectes. El públic destinatari és
la totalitat de la població, tot i que pot estar segmentat per atraure l’atenció
d’aquelles classes socials amb excedents econòmics que poden ser destinats
a aquestes accions solidàries.

• Estratègies de comunicació per al canvi en hàbits de consum o conducta
o per augmentar la visibilitat de col·lectius discriminats. Aquestes accions
busquen, en general, reduir les desigualtats, fomentar la cohesió social o
millorar la salut de la població. Quan es parla de publicitat social o de
publicitat institucional, moltes vegades es tracta d’aquesta mena d’accions,
que tenen com a objectiu la sensibilització respecte a determinats aspectes
de la realitat social.

• Estratègies de comunicació i difusió dels resultats d’un projecte d’in-
tervenció. És ingenu creure que un projecte d’intervenció social s’acaba
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quan la intervenció amb els usuaris ha finalitzat. En l’àmbit social és mot
important fer una comunicació correcta dels resultats, ja que, molt sovint,
la transformació social també s’aconsegueix amb processos de mimesi. En
general totes aquelles pràctiques que han resultat eficaces en un context
determinat, i que han estat avaluades d’una manera objectiva, poden ser
dutes a un altre àmbit per tal d’estendre’n l’efecte positiu.

Des d’aquest punt de vista, la intervenció social, com a vessant aplicada de la
ciència social, aprofita el treball dels professionals per tal d’engegar un corpus
de bones pràctiques, en el sentit que siguin pràctiques eficaces: que assoleixin
els objectius programats. Les formes de fer aquesta difusió són diverses i van des
de les comunicacions en congressos especialitzats fins a les notes de premsa o les
presentacions de resultats a les administracions públiques o a altres professionals.
És molt important adaptar el llenguatge de la comunicació al públic al qual va
dirigida, per afavorir una comunicació dels resultats tan eficaç com sigui possible.

1.3 Materials per a la promoció i difusió de projectes socials

En la difusió de projectes socials, alguns dels principals instruments són els més
tradicionals (cartells, tríptics) passant pels més elaborats, ja que requereixen una
major complexitat tècnica no sols a l’hora de produir el missatge sinó també a
l’hora d’oferir-los al públic (anuncis de televisió, ràdio, premsa), fins arribar a
les darreres estratègies en publicitat i màrqueting que busquen la viralització del
missatge a les xarxes socials.

1.3.1 Suports materials tradicionals

Els suports materials tradicionals fan referència, principalment, a aquells que estan
basats en la composició d’imatge i text. Com a tals el seu suport material és el
paper, el cartró o qualsevol superfície en la qual es pugui fer una impressió o traçar
un dibuix. Des d’aquest punt de vista considerem la producció mural també dins
dels suports materials tradicionals, tot i que el que és normal és que es faci ús de
tècniques i materials que permeten la reproductibilitat del missatge.

Cartell

El cartell és capaç d’acomplir diverses funcions socials (Coronado, 2000). La
primera és la funció icònica i té a veure amb la presència d’imatges al cartell.
Efectivament, un cartell és una obra plàstica que pot prescindir de la paraula, tot i
que generalment la inclou, però mai de la imatge: en cartells on només hi ha text,
aquest text, per exemple degut a la tipografia utilitzada o a altres recursos gràfics,
funciona com si fos una imatge. El fet que la imatge sigui la part principal en el



Metodologia de la intervenció social 26
Promoció i difusió del projecte d'intervenció

social

cartell en facilita la lectura, i és percebut de manera gairebé automàtica per part
de l’espectador.

Des d’aquest punt de vista, el cartell és ràpidament elaborat (especialment ara
que els avenços tècnics faciliten la inclusió i el tractament d’imatges) i fàcilment
descodificable, i això el dota d’un important poder comunicatiu.

La segona funció, molt relacionada amb la primera, és la funció simbòlica: el
que significa un cartell no té a veure únicament amb el que està representat, sinó
amb la lectura que els espectadors en puguin i es vegin induïts a fer.

El text en el cartell és normalment un element de suport a la imatge, però, en tot
cas, el poder del text en el cartell és molt més important que en un altre suport, ja
que entra en una relació de retroalimentació amb la imatge que acompanya. Això
implica que en un cartell el procés de descodificació del missatge (és a dir, el
procés de lectura del cartell) es produeix en un únic pas: la imatge i el text acaben
funcionant com un únic element, són compresos alhora i conformen una unitat de
significat.

El cartell busca impactar el públic, i atreure’n l’atenció per tal que es fixi
en l’acció social. Són especialment útils per donar a conèixer un projecte
d’intervenció en què es busca la participació del públic destinatari, però aleshores
el cartell sí que ha d’incloure en format text informacions com el lloc de les
activitats o altres informacions necessàries per a la inscripció.

El cartell també és molt útil a l’hora d’engegar campanyes de sensibilització:
precisament la facilitat amb què es descodifica el missatge que es vol transmetre
permet que aquest missatge arribi a una important quantitat de persones.

En tot cas, cal adaptar el missatge (és una constant en el llenguatge publicitari,
i especialment en l’àmbit social) al públic destinatari a partir d’estratègies de
segmentació: la descodificació (la lectura) del missatge és més senzilla si els
espectadors del cartell coneixen i entenen (i comparteixen amb el creador del
cartell) els símbols. En el mateix sentit, també és necessari col·locar els cartells
en aquells llocs on poden ser vistos pel públic destinatari. En aquesta definició
àmplia de cartell s’inclouen també els anuncis de base gràfica situats en MUPI
(mobiliari urbà, marquesines, parades d’autobús i metro...) així com a les tanques
publicitàries de gran format.

El missatge en text, si n’hi ha, ha de ser breu i senzill i no ha d’entrar en
contradicció amb la imatge que acompanya. L’elecció dels colors també és molt
important i depèn d’allò que es vol donar a entendre amb el cartell. No és aquest
el lloc on fer una anàlisi dels significats dels colors en publicitat (principalment
perquè aquesta, com totes, acaba sent una convenció social que pot modificar-se),
però sí que és el moment de recordar que en l’elaboració del cartell no es pot
deixar res a l’atzar: colors, formes, imatges, text o tipografia han de respondre
a les necessitats marcades. Si no hi ha una agència de publicitat per elaborar el
cartell (el més habitual), cal fer-lo d’acord amb les necessitats i els interessos i
d’acord amb l’impacte concret en el públic destinatari.

El cartell com a element fonamental del procés de difusió es mereix una certa
dedicació i un temps de reflexió i execució d’acord amb la seva rellevància.
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Per acabar, la grandària del cartell és generalment superior a la d’un DIN A3,
tot i que pot haver-n’hi de més petits que compleixin correctament les funcions
encomanades.

Díptic, tríptic i fulletó

Els díptics, tríptics i fulletons són de grandària molt més reduïda que el cartell,
generalment no superior a la d’un DIN A5, i incorporen més informació tècnica
sobre el projecte o allò que es vol comunicar.

Si en l’estratègia de comunicació s’ha triat fer cartells a banda dels fulletons,
cal intentar que tots els instruments de comunicació (cartells, díptics, tríptics)
comparteixin els patrons de disseny (el que en publicitat s’anomena art) per tal
d’indicar que s’està davant d’un mateix projecte o intervenció. Cal conservar el
concepte que ha servit de vehicle per a la comunicació i adaptar-lo als diferents
formats.

Als fulletons, en tot cas, no és tan important la imatge com ho és en un cartell. Per
descomptat, han de ser cridaners i atractius, però en aquest cas el valor del fulletó
és que incorpora informació més concreta sobre allò que comunica. Pot incloure
també una butlleta d’inscripció, alguna mena de bo de descompte o ajut, així
com les indicacions necessàries per arribar al lloc on es desenvolupa el projecte.
Pot incloure, també, el programa d’activitats i inclús alguna mena de missatge o
salutació institucional.

La decisió de fer un díptic (generalment un full de grandària DIN A4 dividit per
la meitat en dues grans seccions i que aboca un total de quatre planes en DIN
A5), un tríptic (generalment un full de grandària DIN A4 dividit en tres seccions
iguals i que aboca un total de sis planes tan llargues com un DIN A5 però menys
amples) o un fulletó (de diverses mides tot i que mai superiors a un DIN A5, també
anomenats flyers) té a veure amb la quantitat d’informació que vol comunicar-se i
la semblança o diferència dels temes a tractar en aquesta informació. La necessitat
de més o menys seccions on introduir text o altres informacions pot condicionar
fer servir un o altre instrument. En general, a la portada hi ha el missatge gràfic
principal, amb el mateix text que pot trobar-se al cartell. A les pàgines interiors
hi ha la informació tècnica sobre el projecte o sobre el tema, acompanyades de
fotografies, si escau. A la contraportada hi ha les dades de contacte i altres
elements gràfics que doten d’uniformitat l’instrument de difusió.

Per descomptat, cal adaptar el llenguatge dels fulletons, ja que d’això en depèn
que l’acció de difusió sigui un èxit. Els fulletons, díptics i tríptics s’entreguen en
mà o són recollits pels usuaris. És bàsic també situar els punts de distribució i
lliurament on les persones interessades poden dirigir-se.
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1.3.2 Premsa i mitjans audiovisuals tradicionals

A partir de la Segona Guerra Mundial apareixen i/o es consoliden tota una sèrie
de nous mitjans que tenen una enorme potència comunicativa. Els mitjans de
masses són capaços d’arribar a extenses poblacions. La publicitat troba en aquests
mitjans uns importants aliats, ja que són molt eficaços a l’hora de transmetre un
missatge. Alhora, almenys fins a l’arribada del segle XXI, són mitjans que tenen
grans dosis de prestigi i que són capaços de crear opinió i/o estats d’ànim amb una
gran facilitat.

Premsa

La inclusió d’un anunci en premsa és una estratègia de comunicació útil ja
que és relativament accessible tenint en compte el factor preu. En campanyes
publicitàries de gran format (Medina, 2015), l’anunci de premsa sol ser un
recordatori de l’espot televisiu, sense gaire més informació que la que s’ha posat a
disposició del públic per altres mitjans. En campanyes on l’anunci de premsa és la
principal (o única) acció publicitària, el llenguatge de l’art final d’aquesta inserció
en premsa s’assembla molt al del cartell, tot i que concreta algunes informacions
que poden haver-se obviat en un cartell tradicional.

La qualitat del paper no serà mai la mateixa i la impossibilitat d’utilitzar el color
pot ser un condicionant. Cal seleccionar bé a quina o quines capçaleres de premsa
es col·loca l’anunci, ja que l’important no és tant que el missatge arribi a molta
gent sinó als destinataris determinats en el projecte.

Anunci de ràdio

La falca de ràdio (Medina, 2015) és elaborada per l’equip responsable de la difusió
en forma de guió llegit pels actors i/o locutors. Cal també fer la selecció de la
música o dels efectes necessaris i enregistrar l’anunci que, després, serà emès
d’acord amb la programació de mitjans d’acord amb el nostre pressupost. No
hauria de ser superior a 20 o 30 segons.

La publicitat en ràdio (Muela, Perelló, 2013) tracta de mimetitzar-se amb els
continguts i el to general del mitjà, que és en moltes ocasions informatiu. Això
implica que sovint el missatge publicitari radiat és majoritàriament informatiu
(com és el producte i on podem trobar-lo) i deixa de banda aspectes argumentatius
(per què hauríem de consumir-lo). Cal exposar ambdós elements i, per tant, insistir
a qui elabori el missatge perquè l’anunci transcendeixi la mera descripció del
projecte o del bé/servei que s’ofereix. Cal que el missatge sigui comprès, però
també que s’entenguin els beneficis perquè la modificació de la conducta buscada
partir de les accions sigui positiva per a qui l’engegui.
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Anunci de televisió

Per motius econòmics, programar un anunci en alguna televisió generalista pot
ser extremadament difícil. Tanmateix, cal tenir en compte que des de l’arribada
de la TDT i la generalització de les televisions locals el preu ha baixat molt en
els darrers anys, tot i que l’impacte dels anuncis en la televisió ja no és de la
mateixa importància. L’aparició dels mitjans electrònics vinculats a internet, així
com de plataformes i aplicacions on poden penjar-se i tractar-se vídeos, facilita
la comunicació audiovisual i permet donar una sortida a una peça publicitària en
vídeo.

Evidentment hi ha una gran diferència entre un missatge comercial pensat per a
la televisió (ha de ser curt per qüestions econòmiques, però també per la voluntat
d’impactar) i un altre pensat per a ser penjat en alguna xarxa social, on la limitació
de temps la imposa la previsió de la capacitat d’atenció del públic.

En un anunci pensat per a la televisió (Medina, 2015) primer cal crear el que
s’anomena storyboard, una espècie de guió dibuixat a l’estil del còmic (amb
vinyetes) per presentar als responsables de la campanya o de l’anunci per tal de
veure si és acceptable. Les vinyetes de l’storyboard han d’anar acompanyades
per un text amb gran quantitat de detalls. L’enregistrament de l’espot publicitari
pot presentar dificultats, ja que cal assegurar-se que expressa el que es pretenia
inicialment. Cal tenir en compte que la publicitat funciona a partir d’estereotips
socialment acceptats (que podem voler trencar o no, ja que sovint es fan servir
per exemplificar determinades actituds) i que, per tant, trobar persones (actors) i
situacions (guions) on aquests estereotips puguin acomplir les funcions marcades
pot ser dificultós.

1.4 Ús de les tecnologies i de la comunicació en la promoció i difusió
de projectes socials

La presència a les xarxes socials és imprescindible per a les estratègies pu-
blicitàries contemporànies. Amb la generalització dels dispositius electrònics
portàtils (incloent smartphones, tauletes i altre maquinari semblant) amb connexió
a internet, per un costat, i l’ús de les xarxes socials per una part cada vegada més
extensa de la població, per l’altre, i el fet d’aparèixer a algunes d’aquestes xarxes
i que el producte o servei que es fa públic sigui compartit i/o comentat per un
nombre cada vegada més gran de persones és un extra publicitari al qual no es pot
renunciar, especialment quan hi ha segments del mercat que actualment troben a
les xarxes socials la seva única manera de connectar amb el món que els envolta i
d’informar-se.

A la web 2.0 (Sánchez Martín, 2011) la xarxa es converteix en una plataforma
capaç d’arribar a tots els equips connectats. Des d’aquest punt de vista,
els equips no són sols receptors d’informació sinó que també poden esdevenir
creadors de continguts i d’opinió. Les aplicacions dissenyades per a aquesta web
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2.0 (com les xarxes socials) estan dissenyades precisament per explotar totes les
possibilitats de la plataforma. Els programaris i les aplicacions són més eficients
a mesura que més persones els utilitzen. Les creacions i les aportacions dels
usuaris es converteixen, d’aquesta manera, en part intrínseca de la xarxa social
(inseparable de la programació de l’aplicació). Aquest és un dels valors més grans
d’aquestes aplicacions: la possibilitat d’interactuar amb altres usuaris.

La presència a les xarxes socials, a més, pot ser una manera molt econòmica
de donar a conèixer un producte o servei. Tot i que certament hi ha persones
clau en aquestes xarxes (els anomenats influencers), també es pot parlar d’una
certa democratització de la capacitat de comunicar en tant que qualsevol missatge
compartit a les xarxes socials és susceptible de viralitzar-se (de vegades de manera
involuntària).

És important tenir en compte que no es tracta de la inserció d’anuncis professionals
en les xarxes socials a partir de banners o d’altres eines com els serveis de
publicitat de Google (Google Adsense, Google Adwords o altres aplicacions
equivalents), sinó de la possibilitat d’estar presents en aquestes xarxes i que es
pugui conèixer el projecte o el missatge amb una gran eficiència. Per dur a terme
accions de publicitat social és fonamental tenir accés a aquestes xarxes socials,
ja que són una eina econòmica i ràpida de posar a disposició del públic diana
informació abundant i complexa.

1.4.1 Gestor de comunitats en línia

La figura del gestor de comunitats en línia (community manager) es converteix en
una figura importantíssima en aquesta estratègia de comunicació. És la persona
o equip que s’encarrega de mantenir i gestionar la presència a internet d’una
determinada marca.

En referència a la publicitat social, el gestor de comunitats o la persona encarrega-
da d’acomplir les seves funcions no ha de publicar només missatges a les xarxes
socials sinó que també ha d’estar atenta a les comunicacions amb els usuaris.
Donades les característiques del que es vol publicitar, el community manager ha de
ser capaç de donar respostes àgils i amb informacions útils i ajustades a la realitat,
però també ha d’assegurar-se que les comunicacions no van en contra del missatge
general que vol llançar-se al públic.

Per al cas de la publicitat social cal ser molt sensible amb el fet de donar
missatges que puguin generar més desigualtats de les ja existents (per exemple,
estigmatitzant i/o denigrant algun col·lectiu) i, per tant, l’humor, la sàtira i la
ironia (recursos habituals per a un community manager d’una marca comercial
que, inclús, poden servir per establir una determinada imatge de marca) han de
ser utilitzats amb precaució.

Els objectius d’un gestor de comunitats passen per fer de la marca, el projecte o el
missatge una realitat visible a internet, cosa que implica un gran nombre potencial
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d’usuaris. També ha de ser capaç de fer que la comunitat de coneixedors del
producte, marca o missatge sigui més gran. Això no vol dir que necessàriament el
community manager hagi de fer incrementar el nombre d’usuaris/consumidors,
sinó que ha de generar al voltant del seu producte una sensació real d’interès:
els usuaris amb qui interacciona han de ser usuaris actius, amb influència en les
seves xarxes d’amistat, amb la possibilitat de viralitzar un missatge si convé i,
alhora, amb capacitat de fer bones ressenyes i de prescriure a altres usuaris el
producte o servei. Aquest interès en algun moment (no necessàriament ha de
succeir immediatament) pot fer que s’acabi consumint el producte, el servei o el
missatge publicitat.

Aquest és el gran valor del gestor de comunitats (community manager) i de les
estratègies publicitàries en xarxes socials: ser capaç de fer present el valor del
producte en una forma latent.

Altres funcions del gestor de comunitats tenen a veure, precisament, amb establir
relacions amb influencers o prescriptors de qualitat, i també amb clients i amb
persones que puguin presentar alguna queixa respecte a la forma de funcionament
del producte o servei.

Per al cas de la publicitat social, disposar d’una bona reputació és imprescindible.
El community manager ha d’atendre les possibles queixes i dubtes amb una
professionalitat excepcional, sense faltar mai a la veritat, donant informació de
qualitat i gestionant de manera àgil el descontentament. El community manager
ha de ser capaç de disminuir les tensions existents quan hi ha algun cas de mala
praxi o alguna errada evident (s’usa l’expressió apagar focs), però ha de tenir
clar que aquests problemes no només se solucionen amb una bona estratègia de
comunicació, per altra banda imprescindible, sinó que és també necessària una
completa implicació de l’organització en la solució de problemes.

En definitiva, una de les principals funcions del community manager és monitorar
la marca (el producte, el servei, el missatge) a través de les xarxes socials.

L’ecosistema de les xarxes socials és un ecosistema viu i dinàmic i la importància
relativa de les xarxes pot canviar el algun moment i en poden aparèixer de noves
que, de sobte, siguin molt rellevants en algun nínxol o segment de població. És
convenient que en accions de difusió s’estableixin les xarxes socials on es vol
estar present i es dissenyin missatges específics o adaptats per a cadascuna de les
accions. Cal mantenir l’interès i presència d’aquests missatges mentre dura la
campanya.

1.4.2 Xarxes socials

Facebook és la xarxa social (Candale, 2017) amb un major nombre d’usuaris
actius. Possibilita la comunicació sincrònica (al mateix temps, especialment a
partir de les aplicacions de xat) i asincrònica (no immediata en el temps: es poden
penjar publicacions al mur que poden ser consultades per altres usuaris en altres
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moments). Els usuaris poden donar feedback a les comunicacions, encara que
les comunicacions ja tinguin un cert temps. La realitat, però, és que pel gran
dinamisme d’aquesta xarxa social els missatges caduquen o no són d’interès, tot i
que estan disponibles en poc temps i les converses i discussions són substituïdes
per d’altres. La informació no desapareix (això s’ha de tenir molt en compte ja
que determinades estratègies de comunicació poden resultar contradictòries amb
altres comunicacions, fet que cal preveure), però el funcionament mateix de la
xarxa social provoca que, si no ens preocupem per fer visible un missatge, aquest
pugui desaparèixer en poc temps.

Una de les possibilitats de Facebook és la de fer comentaris en les publicacions
d’altres persones o entitats i, alhora, rebre comentaris a les pròpies publicacions.
En aquest darrer cas també hi ha la possibilitat de moderar els comentaris a la
pròpia pàgina de Facebook. Cal establir les condicions de seguretat i privacitat
per tal que la comunicació a partir de Facebook no sigui contraproduent.

Twitter és una xarxa social (Candale, 2017) de microblogs en la qual és possible
publicar imatges i emetre en format vídeo. És important la presència a Twitter
perquè és un lloc de trobada, potser més important inclús que Facebook, amb altres
professionals i entitats. És un bon lloc per a intercanvis d’informació, valoració
d’experiències i difusió dels resultats dels projectes realitzats. Tot i així, en tasques
específiques de difusió d’un projecte o missatge, Twitter pot tenir menys eficiència
que altres xarxes socials ja que la seva penetració (el nombre d’usuaris) és més
limitat, especialment pel que fa a algunes franges d’edat.

Twitter té, com totes les xarxes socials, una vessant molt important d’oci, però una
de les seves característiques és que és una xarxa social en la qual no són infreqüents
les anàlisis socials, les crítiques i la confrontació. La possibilitat de moderar els
comentaris que es fan a una publicació pròpia és molt més limitada, així que cal
ser curós amb allò que es publica, amb la forma com s’expressa i amb el to de
les interaccions. Normalment la manera de comunicar-se a Twitter és asincrònica
(també existeix el servei de missatgeria instantània, però és menys eficient que el
d’altres xarxes socials), tot i que els intercanvis de piulades (missatges que es fan
públics) poden ser, de vegades, gairebé emesos en directe si aquells que dialoguen
o discuteixen estan connectats alhora.

És molt important fer servir correctament les etiquetes (paraules clau acompanya-
des del símbol # que marquen una temàtica concreta). Actualment també són
freqüents en altres xarxes socials, ja que determinen la possibilitat del missatge
de ser trobat en cerques temàtiques, i també expliciten la postura de la marca (o
del projecte o de l’entitat que vol comunicar) respecte d’un tema. Participar d’una
etiqueta o ser capaç d’imposar-ne un és una de les maneres de viralització d’un
missatge més efectives.

Instagram és la xarxa social (Candale, 2017) on és més important la imatge.
Actualment també permet emetre vídeos. Es detecta una important generalització,
almenys pel que fa al cas del nostre país, d’usuaris molt joves (també menors
d’edat), raó per la qual estar presents en aquesta xarxa pot ser molt útil si es
busca donar a conèixer missatges i/o projectes dirigits a un públic juvenil. Com
al Facebook, cada publicació admet els comentaris de la resta d’usuaris de la
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plataforma, raó per la qual cal prestar atenció a les reaccions provocades per les
publicacions i el tipus d’interaccions que provoquen.

Instagram ofereix un servei de missatgeria força utilitzat (comunicació sincrònica),
però com a la resta de les xarxes socials és la comunicació asincrònica la que
funciona en major mesura. Tant a Instagram com a Facebook o Twitter cal ser
molt curós amb les publicacions antigues, però, en tot cas, la mateixa dinàmica
de la presència a les xarxes socials presenta una característica molt evident de
l’anomenat presentisme. En general, allò que s’està comentant ara es allò que
importa. Per aquesta raó la presència dels missatges a les xarxes socials s’ha de
renovar amb una periodicitat bastant curta.

Cal assenyalar que una de les pràctiques més habituals a Instagram és seguir
personalitats i/o personatges rellevants, els influencers. Una correcta presència
en aquesta xarxa també inclou conèixer aquests influencers i buscar la seva
col·laboració per fer que els missatges arribin al màxim nombre possible d’usuaris
potencials.

1.5 Creativitat i innovació en la promoció i difusió de projectes
socials

La creativitat és una de les principals eines publicitàries. Un dels objectius del
missatge en publicitat és cridar l’atenció d’un possible consumidor. La forma com
es crida aquesta atenció passa en moltes ocasions per eines i recursos creatius que
la persona que elabora el missatge pot posar en joc.

Val a dir dues coses molt importants al voltant de la creativitat. La primera és que,
efectivament, ser creatiu és un valor importantíssim, però és un valor que no en pot
substituir d’altres com, per exemple, el coneixement dels mètodes i les tècniques
de difusió i comunicació. No n’hi ha prou amb idear un missatge molt sofisticat
i innovador si aquest no pot materialitzar-se adequadament. En segon lloc, la
creativitat i la innovació no són, en publicitat social, finalitats en si mateixes: són
eines per assolir millors resultats en la tasca de comunicació. Per tant, si s’obtenen
millors resultats amb estratègies menys creatives, tot i que no satisfacin la vanitat
creativa, no cal dubtar en fer-les servir.

La creativitat, segons Ross Mooney (Ramírez, 2009), depèn de diferents vessants
de la personalitat humana o dels seus condicionants. La primera és l’entorn en el
qual apareix aquesta creativitat. Des del punt de vista de l’experiència creativa, hi
ha distints elements de l’entorn que poden afavorir-la o dificultar-la. Això és també
cert des del punt de vista de la interpretació del missatge: l’entorn pot afavorir o
dificultar que la interpretació del missatge sigui elaborada des d’un punt de vista
creatiu. La segona de les vessants de la creativitat té a veure amb allò que s’ha
produït (el producte de la creativitat) i que pot no ser valorat de manera homogènia.
La tercera de les vessants està relacionada amb el procés que se segueix per obtenir
aquest producte i, en darrera instància, la quarta vessant depèn del mateix individu
o grup creatiu.
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Quan es parla de creativitat no es pot parlar únicament d’una ocurrència o una
espurna que esdevé en un moment concret, sinó que s’ha de parlar del producte
d’un procés que té lloc en un context determinat i que depèn de la persona o de
les persones que l’han elaborat, fet que implica que aquesta persona o persones
també poden aprendre a ser creatius.

La creativitat i la innovació poden definir-se de diferents maneres. Hi ha qui creu
que la creativitat té a veure amb l’associació de noves idees que apareixen com
a útils per a les persones que les han pensat i aquelles que les reben. En aquest
sentit es podria dir que la creativitat és la capacitat dels individus per a crear coses
noves i valuoses; des de publicitat social ens interessa aquest punt de vista ja que
la concepció del valor que nosaltres tenim no té tant a veure amb la rendibilitat
econòmica com amb la rendibilitat social, i això força la creativitat a explorar nous
àmbits on fer-se visible i útil. Ser creatiu és també apartar-se d’aquells camins
que ja han estat transitats i, per tant, estar obert a que succeeixin coses noves; és,
per tant, estar disposats a assumir una proporció de risc i de nosaltres depèn, en
publicitat social, decidir quina és aquesta proporció.

La creativitat també pot ser entesa com la capacitat de revelar noves relacions
entre elements ja coneguts. Això a la força fa variar les regles de funcionament
social i, aleshores, pot resoldre problemes reals o latents que fins aquest moment
havien estat irresolubles. En general una producció humana és creativa si ha estat
capaç de fer veure relacions, sigui quina sigui la seva naturalesa, fins aleshores
inexistents o desconegudes, de tal manera que la creativitat acaba formant nous
sistemes i noves formes d’adaptar-se a la realitat. Des d’aquest punt de vista, la
creativitat és essencialment un valor útil: és capaç de generar valor on no n’hi
havia ja que l’activitat creativa permet resoldre problemes o acomplir objectius.
Per al cas de la publicitat social la creativitat ha de servir per dotar el missatge
que es vol comunicar de més difusió i més eficàcia, ajudant a provocar canvis de
comportament o esperonant la participació en els projectes d’intervenció.

1.5.1 Tècniques d’estímul de la creativitat

Algunes tècniques útils per esprémer la creativitat en publicitat social (Alberich
et al., 2013) són:

• Pluja d’idees (brainstorming): permet l’elaboració, en grup, de grans
llistes d’idees que tot i que inicialment poden resultar inconnexes o absurdes
poden provocar una ulterior relació creativa entre elles. En un brainstor-
ming qualsevol de les idees plantejades té valor per si mateixa i no pot ser
marginada o menystinguda. Se suposa que les idees de cada participant
provocaran reaccions de rebot en els altres participants, que llançaran noves
idees que, al seu torn, també haurien de resultar provocadores per a la
resta. Se suposa que en el brainstorming no hi ha els frens de la censura
o l’autocensura, això vol dir que s’espera que la sessió acabi abocant un
important nombre d’idees sense entrar a valorar-ne la bondat.
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• Delfos: és una modalitat especial de brainstorming on els participants estan
aïllats. La comunicació només es permet a partir de suports escrits (físics
o electrònics) i s’espera del Delfos que permeti la participació efectiva de
tots els membres del grup creatiu. És especialment útil per a la publicitat
social, ja que assegura escoltar totes les veus, amb independència de la
major o menor visibilitat (o jerarquia, tant si és formal com informal) que
una o diverses persones puguin tenir en un grup. Cal recordar que en
l’àmbit social (i això inclou també la publicitat i la difusió dels projectes
d’intervenció) cal assegurar-se que la participació sigui màxima.

• Sinestèsia: més que una tècnica creativa és una forma de treballar. D’acord
amb la sinestèsia, es conforma un grup de recerca creativa on hi ha
la màxima llibertat per experimentar solucions al problema de difusió i
comunicació plantejat. El grup funciona en forma de laboratori d’idees
amb l’únic condicionant que ha d’abocar, al final del procés creatiu, un
producte de comunicació acabat o les especificacions suficients per tal que
els responsables de difusió del projecte d’intervenció puguin llançar aquest
producte amb facilitat.

• Sinèctica: la sinèctica creu que el procés de descobriment d’una solució a
un problema pot produir-se a voluntat, i això que implica que pot ensinistrar-
se. En la sinèctica hi ha una recerca a la solució creativa des d’allò
inconscient, de tal forma que el primer que cal aconseguir és alliberar la
persona o el grup de persones encarregades del procés de creació de totes les
seves lligadures i obligacions. El grup creatiu ha d’estar lluny de qualsevol
element que pugui generar alguna mena d’inhibició o autocensura; s’ha de
crear un clima previ positiu de plaer, expansió i passió. Dins d’aquest clima,
el diàleg lliure entre els components del grup creatiu acaba superposant
imatges i conceptes fins arribar a associacions d’idees creatives.

• Mètodes combinatoris: són un conjunt de mètodes (per exemple el mètode
del trencadís o el mètode del collage) on se segueix el procediment de
descompondre en les seves parts més simples distintes idees, imatges o
objectes, amb la finalitat de realitzar una posterior composició on apareguin
combinacions noves i útils, que posin damunt de la taula innovacions a
l’hora d’entendre un problema o d’arribar al públic diana.

• Mètodes analògics: mètodes que es fonamenten en l’elaboració d’analo-
gies i similituds entre elements que, a priori, són diferents o que no han
estat mai en contacte. Normalment s’intenta dur una idea des d’un camp
(semàntic, morfològic, conceptual...) fins a un altre: el concepte original ha
de ser capaç de funcionar en un altre context on les normes li són alienes.
El grup creatiu ha de trobar la forma o les formes en què el concepte sigui
operatiu en un nou camp.

• Tècniques de psicodrama: l’equip creatiu es transforma en un grup de
dramatització. Els diversos components prenen la forma d’una persona,
objecte, animal i representen el paper que tenen assignat, entrant en diàleg
els uns amb els altres sense abandonar el seu rol. Poden representar-se
tantes situacions com siguin necessàries; es fa útil que existeixin dispositius
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que enregistrin aquestes sessions de dramatització per a fer-ne una anàlisi
posterior, tot i que el que és realment important és que s’abordin realment
els problemes a tractar, i es pot utilitzar el pensament lateral per resoldre
moments de cul de sac en la marxa de la dramatització.

• Pensament lateral: en el pensament lateral s’intenten eliminar els constre-
nyiments de la raó al funcionament lògic del món. S’eliminen els obstacles
mentals i s’intenten obtenir resultats innovadors tot i que no compleixin les
normes de la lògica. Una idea ha de ser analitzada des de totes les vessants
possibles, amb independència de si aquestes vessants respecten o no allò
establert com a normal. L’oblit de les categories de normalitat o anormalitat
és una de les característiques fonamentals d’aquest pensament lateral. Cal
explorar totes les solucions i totes les combinacions possibles. Els termes
i els conceptes s’investiguen en totes les seves accepcions o se n’inventen
de noves i s’originen noves paraules. Es revisen els diferents àmbits del
coneixement a la llum de noves perspectives. Tot això es fa sense posar cap
límit en el procés de recerca. Si en publicitat, en general, és fonamental fer
servir aquesta lateralitat del pensament, en publicitat social i en la difusió
de projectes d’intervenció la importància d’aquesta estratègia es multiplica.
En primer lloc, perquè les dificultats de pressupost fan que, sovint, sigui
necessari un cop d’efecte major que en altres estratègies de difusió per tal de
poder assegurar la comunicació del missatge. En segon lloc, perquè sovint
els projectes d’intervenció social busquen, precisament, subvertir idees que
són freqüents en la societat o que es donen per descomptades.

El pensament lateral pot ajudar a entendre les implicacions profundes del missatge
que es vol comunicar. Entre les tècniques de pensament lateral hi ha dues
subcategories:

• Tècniques de reformulació o de pensament retrospectiu: busquen, de forma
conscient, produir el màxim nombre d’alternatives possibles a un problema,
arraconant aquella que pareix més lògica o fent-la conviure amb altres que,
a priori, poden semblar equivocades o estar mancades de sentit. Aquesta
reformulació implica també el qüestionament de la causalitat dels fenòmens,
així com d’altres elements del món de la lògica.

• Tècniques d’innovació o de pensament progressiu: eviten conscientment fer
judicis de valor respecte a les idees que es van debatent o els problemes que
s’aborden, no a partir del llenguatge verbal sinó a partir d’altres llenguatges
(plàstic, musical...). També poden invertir-se les idees, fraccionar-les o
dividir-les. També poden buscar el comú denominador d’un grup d’idees o
conceptes per tal de qüestionar-ne la validesa o canviar-los per altres.
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2. La perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes
d’intervenció social

En una societat on es legitima, a través del discurs patriarcal, la posició dominant
d’un grup sobre l’altre (homes sobre dones) pren una importància cabdal entendre
com aquest discurs es transmet a través dels diferents canals de comunicació tot
perpetuant la discriminació i les desigualtats.

Els agents socials tenen la responsabilitat de comunicar amb perspectiva de gènere
per tal de trencar amb els discursos del patriarcat, l’androcentrisme i el sexisme,
entenent que només d’aquesta manera es contribueix a transformar la realitat,
lluny d’injustícies. Les institucions, entitats, associacions i professionals del
treball social compten amb una base legal que promou i estableix els principis
i els conceptes (principi d’igualtat, no discriminació, mainstreaming de gènere)
per incorporar la perspectiva de gènere en les comunicacions i assegurar el seu
caràcter inclusiu.

En un món on el bombardeig publicitari és constant a partir d’imatges curosament
dissenyades i triades amb l’objectiu de generar consum, a diari arriben missatges
sobre com és o com hauria de ser la nostra vida per aconseguir l’èxit que
proporcionarà el consum d’un producte determinat. Aquests missatges configuren
discursos sobre les relacions socials, els models ideals de dona i d’home, de
joventut, de seguretat, etc., de tal manera que acaben convertint-se en la realitat i
determinen les nostres maneres de ser, actuar i relacionar-nos.

La publicitat juga un paper importantíssim en la construcció dels estereotips de
gènere i, per tant, en la perpetuació, si no en la generació, de desigualtats de gènere.

Les entitats i els professionals de la intervenció social, en tant que interventors en
la realitat amb l’objectiu de transformar-la, tenen la responsabilitat de revisar la
manera com articulen les comunicacions (en forma visual, oral o escrita) i assegu-
rar que contribueix a la construcció d’una realitat igualitària i no discriminatòria.
Hi ha moltes eines i estratègies per construir nous discursos a partir de la utilització
del llenguatge no sexista i allunyats de les violències simbòliques que poden anar
implícites i explícites tant en el llenguatge com en les imatges o els relats.

Els mitjans de comunicació, les xarxes socials i la publicitat són les vies de
comunicació que més visibilitat tenen avui dia i que, per tant, esdevenen una eina
per a les institucions, en tant que permeten fer arribar a tota la població discursos
d’igualtat i anar dibuixant una altra realitat. És necessari elaborar textos lliures de
sexisme, construir relats igualitaris en els continguts i triar les imatges adequades.

Incorporar la perspectiva de gènere en les accions de comunicació esdevé impres-
cindible tenint en compte que dones i homes no es comuniquen de la mateixa
manera, accedeixen als mitjans de manera desigual i, a més, el discurs social no
és igualitari. D’altra banda, el marc legislatiu estableix l’obligació de fer-ho.
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En promoció i difusió de projectes socials es tracta de fer arribar al màxim nombre
de persones possible les accions per tal de fer-les visibles i generar maneres
d’actuar i de conviure més igualitàries i més justes. La difusió és una eina clau
en la transmissió de valors i té una funció social importantíssima perquè permet
conscienciar sobre determinats temes i visibilitzar realitats i situacions injustes
que massa sovint són desconegudes.

La comunicació social també tracta d’aconseguir la major participació en els
projectes i, per això, cal que les comunicacions a l’hora de fer la difusió siguin
el màxim d’inclusives: la manera de redactar els textos o les imatges triades
determinen indubtablement la participació.

2.1 Conceptes bàsics entorn al gènere

Per entendre com actuen els discursos discriminatoris a través de la comunicació
oral, visual i escrita, cal tenir clars alguns conceptes clau entorn al gènere.

2.1.1 Androcentrisme

L’androcentrisme consisteix en un punt de vista orientat pel conjunt de valors
dominants en el patriarcat o, dit d’una altra manera, per una percepció centrada i
basada en normes masculines. És agafar l’home com a mesura de totes les coses.

Consisteix fonamentalment en una determinada i parcial visió del món que considera que
el que han fet els homes és el que ha fet la humanitat o, a l’inrevés, que tot el que ha
aconseguit l’espècie humana ho han realitzat només homes; consisteix també, per tant,
en l’apropiació per part dels homes del que han fet i possibilitat les dones. És pensar
que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat, és creure que les experiències
masculines inclouen i són la mesura de les experiències humanes; d’una manera o altra,
valorar només el que és masculí. És considerar que els homes són el centre del món i el
patró per mesurar qualsevol persona.

L’androcentrisme, és a dir, pensar només en els homes quan es parla, quan s’escriu, té
indubtables repercussions en els usos de la llengua i, en més grau que el sexisme [...],
és la causa i l’origen d’uns determinats usos de la llengua que tendeixen a excloure o a
invisibilitzar les dones en la llengua.

Frases tan simples com “Els mestres donen classe” o “Els pagesos treballen la terra”
tendeixen a invisibilitzar i a treure protagonisme a les respectives treballadores, tot i que se
sap que tenen un paper protagonista en el primer ofici, l’educació està en gran part a tots
els nivells en mans femenines i un paper majoritari en el segon, el fet de no parlar de les
pageses facilita el manteniment de la ignorància respecte al fet que les dues terceres parts
de la feina agrícola la devem a mans femenines.

E. Lledó Cunill (2005). De llengua, diferència i context.

Usos androcèntrics del llenguatge són usar la paraula home o homes per parlar
de tots dos sexes; agafar com a centre l’experiència masculina; veure, percebre o
explicar les dones per les seves relacions amb els homes; ordenar l’aparició en el
discurs de dones i homes (tret a mig camí del sexisme i de l’androcentrisme).
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2.1.2 Sexisme

Un altre concepte fonamental per entendre alguns dels usos discriminatoris de
la llengua i de la comunicació en general és el sexisme. En contrast amb
l’androcentrisme (Lledó Cunill, 2005), que representa sobretot una perspectiva,
un punt de vista, el sexisme va un pas més enllà i es converteix en l’actitud de
menyspreu i desvaloració de les dones.

El sexisme troba la seva legitimitat en creences i ideologies pròpies del patriarcat
que actuen per tal de perpetuar el seu poder i mantenir en una situació de
subordinació les dones. A la pràctica, el sexisme s’experimenta en el dia a dia
no per omissió, com en el cas dels discursos androcèntrics que no anomenen o
oculten la dona, sinó pel menyspreu i el menysteniment.

El sexisme assigna capacitats, valors, normes i rols diferents a homes i dones.

2.1.3 Violència simbòlica

La violència simbòlica s’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament,
culturals i socials d’un determinat grup en un determinat moment. La dona pateix
aquest tipus de violència als àmbits socials: cultura i tradicions, espai públic, festes
majors, institucions, llenguatge, cosificació, religió, família, relacions afectives,
mitjans de comunicació, etc.

2.1.4 Cosificació

La cosificació és l’estratègia visual i narrativa que consisteix a desproveir de la
voluntat una persona, generalment una dona, convertint-la en un mer objecte.
Observeu a figura 2.1 i figura 2.2 com el cos de la dona és utilitzat com si es
tractés d’un objecte que es pot consumir i manipular. La dona, la seva identitat els
seus desitjos han estat anul·lats.

Figura 2.1. Exemple de cosificació
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Figura 2.2. La dona com a objecte

2.1.5 Estereotips de gènere

Un estereotip en termes socials es refereix al conjunt d’idees que es generen a
partir de les normes culturals prèviament establertes i que poden convertir-se, a
ulls d’un grup o una societat, en un model de comportament que se sobreposa a
la realitat dels subjectes i que, sovint, cal seguir per ser acceptat o acceptada.

En el cas del gènere es defineix com totes aquelles qualitats o atributs tant
psicològics com físics que s’assignen de manera diferenciada a homes i dones.
Dels estereotips de gènere se’n deriven els rols de gènere, és a dir, les tasques o
accions que s’atribueixen a homes i dones de manera desigual.

2.1.6 ’Mainstreaming’ de gènere

El mainstreaming o transversalitat de gènere fa referència a la necessitat d’incor-
porar la perspectiva de gènere a tots els àmbits d’actuació dels poders públics. La
responsabilitat social i política d’assegurar la igualtat entre dones i homes va més
enllà del marc legal que recull les disposicions que obliguen a vetllar per la no-
discriminació i insta a tenir en compte aspectes que atenyen tant les dones com els
homes i en totes les esferes de la nostra vida.

En una societat patriarcal on es pren com a universal l’imperatiu masculí, els
agents socials i polítics han de pensar i actuar tenint en compte les desigualtats
que s’originen en tot moment i en tots els àmbits d’actuació.

2.2 Gènere i comunicació

La comunicació té un paper cabdal en la transmissió dels discursos sobre com
percebem i entenem la realitat i, en conseqüència, en com actuem.
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Avui dia continua havent-hi els relats normatius i normalitzats que reprodueixen
tant homes com dones als mitjans de comunicació, a les relacions interpersonals, a
la cultura popular o a les comunicacions de les entitats i institucions. Cal aprendre
a identificar aquests missatges i a mirar des d’altres punts de vista per poder
reconvertir els vells discursos en altres realitats més justes.

La publicitat en els nostres dies, malgrat l’esforç de diverses institucions per
deixar enrere l’ús de contingut i imatges sexistes, continua sent un fort canal
de transmissió de contingut sexista. La violència simbòlica en la publicitat de
vegades és explícita, com en els anuncis de productes de neteja, on continua sent
la dona la protagonista, o implícita, com en el cas de cartells que conviden a
la participació de “ciutadans” o “joves” (sense incloure les dones) i on només
apareixen imatges masculines o la proporció entre homes i dones és asimètrica.

De la mateixa manera, els mitjans de comunicació tenen també un paper fonamen-
tal en la transmissió de missatges que afavoreixin la igualtat. El tractament dels
continguts i del llenguatge esdevé cabdal a l’hora de trencar amb els discursos
discriminatoris.

En el cas de les xarxes socials hi ha la mateixa necessitat de revisar i tenir cura
de la imatge, el llenguatge i els continguts que es difonen. La repercussió dels
continguts a les xarxes es veu intensificada en gran mesura i, per tant, el seu poder
de transmissió de missatges que poden ser discriminatoris.

La reproducció dels estereotips sexistes a diari en els mitjans de comunicació i
la publicitat consoliden i perpetuen la desigualtat, principalment a partir de les
següents pràctiques:

• El llenguatge i les imatges emprades sobre el que són i el que s’espera que
siguin homes i dones.

• Les representacions de les dones com a éssers dependents de l’home o com
a víctimes, i no com a persones autònomes i completes.

• L’ús del cos femení com a reclam.

• La visibilització o ocultació d’interessos i necessitats de les dones des d’una
visió androcèntrica.

• La violència simbòlica exercida cap al cos, la dignitat individual i col·lectiva
i cap a la imatge social de les dones.

2.2.1 Mitjans de comunicació

En qüestió de gènere hi ha tres grans estratègies a l’hora de representar les dones
als mitjans de comunicació (Pandora Mirabilia, 2016):

• Infravaloració: quan les dones són representades als mitjans apareixen en
subordinació als homes. Sovint només es parla de dones d’alts càrrecs o en
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actes de gran repercussió mediàtica i les seves aportacions, declaracions o
actes no tenen el mateix reconeixement que els dels homes. No és el mateix
ser representada com a protagonista que mencionada, ni tampoc és el mateix
ser testimoni expert que testimoni vivencial sense autoritat.

Exemples d’infravaloració

Cal tenir en compte que no totes les fonts informatives tenen el mateix valor. En general
l’anàlisi demostra que quan les dones són representades, la tendència és fer-ho en to més
familiar i informal o fent al·lusió a la roba que porten o al seu aspecte físic.

• Invisibilitat: en general la presència de les dones a les notícies és molt
escassa, i quan hi apareixen ho acostumen a fer amb relació als homes. A
més, lingüísticament els titulars o peus de foto estan escrits en masculí.

• Homogeneïtzació i estereotipatge: quan s’homogeneïtza de manera siste-
màtica col·lectius de persones pel seu sexe, raça, religió, orientació sexual
o cultura el resultat és l’estigmatització i la desigualtat. En el cas de les
dones, els rols més habituals amb els quals es redueix en una generalització
discriminatòria el seu col·lectiu són: la dona com a víctima desatesa, la
dona en relació amb l’home, les dones objecte de desig, la dona que té cura
d’altres persones o de la llar i les dones que surten del seu rol habitual, entre
d’altres.

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació l’any 2010 va
elaborar un document molt útil en forma de decàleg que recull orientacions i
recomanacions per deixar enrere un relat mediàtic que segueix representant la
feminitat lligada als estereotips de gènere tradicionals.

Decàleg: 10 punts a tenir en compte per a una millor representació de les dones en
els mitjans de comunicació

1. Representar les dones en tota la seva diversitat i evitar caure en les construccions de la
feminitat estereotipades i poc diverses. Les dones no són un col·lectiu, és a dir, un grup
definit per un model únic compartit. Les dones tenen dret a gaudir d’una veritable creativitat
en la seva representació, a no ser reduïdes a un únic model, sigui quin sigui, i a poder sentir-
se identificades amb diferents tipus de representació.

2. Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits. Cal considerar la seva experiència
com a font d’informació i expertesa i fer visibles les seves aportacions en tots els àmbits de la
societat, tenint també en compte les contribucions fetes per dones al llarg de la història.

3. Visibilitzar i representar dones com a expertes. Atesa la participació de les dones en tots els
àmbits de la societat, és necessària la seva visibilització com a persones expertes, no només
en temes tradicionalment considerats “de dones” o únicament per aportar una perspectiva
“femenina” sobre un tema concret.

4. Diversificar els rols associats a la masculinitat i la feminitat. Existeix una tendència a
ridiculitzar o desautoritzar aquells personatges que s’escapen dels rols de gènere socialment
establerts. Cal superar aquesta dicotomia en la representació i mostrar la diversitat de rols
possible.

5. Evitar l’ús del cos femení com a objecte de reclam. El cos és la manifestació física de
l’individu, per això cal trencar amb aquelles pràctiques que separen els cossos de les dones
de la seva persona i el redueixen a un objecte. Com a conseqüència, aquest cos s’utilitza
com a valor afegit per decorar, per dotar de càrrega eròtica un producte o, per exemple,
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per complementar l’estatus d’un personatge masculí. En el terreny visual, això genera unes
imatges que fragmenten el cos, el violenten o l’emmotllen en un cànon i que, pel seu ús
recurrent, esdevenen estereotips visuals.

6. Evitar la vinculació entre cos saludable i cànon estètic. Quan els mitjans de comunicació
representen un cos saludable sovint ens mostren un cos que coincideix amb els cànons de
bellesa imperants. Aquest enfocament, per tant, incideix en la vivència del cos com un defecte,
que s’ha de retocar i modelar per adaptar-se a allò que se n’espera.

7. Trencar amb la naturalització de les dones com a víctimes. Sovint, el lloc que els relats
audiovisuals reserven a les dones, bé siguin de caràcter publicitari, de ficció o informatiu, és
el de víctimes naturals, la imatge del dolor i la tragèdia. És habitual trobar, per exemple, la
feminitat il·lustrant les conseqüències de conflictes bèl·lics o altres formes de violència. L’ús
continuat de les dones com a imatge de l’horror perpetua la seva condició de víctimes.

8. Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans. Cal mostrar la violència
masclista, tal com diu la llei, com una manifestació de la discriminació i de la situació de
desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, que
es produeix a través de diversos mitjans i en diferents àmbits. I cal trencar amb la presentació
sensacionalista, parcial i buida de contingut que se’n fa habitualment.

9. Fer un tractament informatiu acurat de la violència masclista. Cal partir de la base que
la violència masclista és un fenomen complex i, per tant, cal abordar-ne el tractament des
d’aquesta premissa, fugint del reduccionisme i el sensacionalisme. S’ha d’evitar caure en els
detalls morbosos que no aporten informació a l’hora de comprendre el fons de la qüestió i que
només accentuen la condició de víctima de les dones. Per tant, no s’ha de tractar els casos
com a fets aïllats, i cal diversificar-ne les fonts d’informació, oferir el testimoni de persones
expertes, evitant els testimonis de familiars i veïnat, i prescindir d’imatges escabroses i
impactants que no respecten la dignitat de les persones.

10. Tenir en compte que la desigualtat de gènere és un fenomen estructural. Els mitjans de
comunicació han d’esdevenir una eina que permeti una representació de la societat més
justa i acurada, on tant dones com homes gaudeixin d’una representació creativa i diversa.

2.2.2 Publicitat

Al Llibre d’estil per al bon ús de la imatge de la dona en els mitjans de
comunicació hi ha algunes indicacions útils per detectar el sexisme en la publicitat.
És important saber detectar els anuncis sexistes, perquè els missatges no sempre
són explícits, i reconèixer aquells aspectes que generen discriminació.

Alguns dels elements en la publicitat sexista són:

• Anuncis dirigits només a homes quan el producte pot ser adquirit o utilitzat
tant per homes com per dones.

• Ús de termes discriminatoris.

• Ús d’imatges d’homes per donar més autoritat o credibilitat al missatge.

• Ús d’estereotips en el repartiment de tasques tant dins de la casa com en
l’àmbit laboral.

• Devaluació de les tasques domèstiques.

• Reducció del cos de la dona a la bellesa, i usar-lo per a anuncis no relacionats
amb el producte anunciat.
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• Imatges de la dona subordinada a l’home, tant laboralment com econòmica-
ment.

• Ús del sexe per vendre productes.

Vegeu a figura 2.3 i figura 2.4 com en l’actualitat continua havent-hi de manera
normalitzada anuncis amb un alt contingut sexista que perpetuen els estereotips:

Figura 2.3. La dona com a reclam publicitari

Figura 2.4. Els rols de gènere vistos a través de la
publicitat

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de
la Universitat de Lleida proposa la següent llista d’indicadors de sexisme en la
publicitat:

Indicadors de sexisme en la publicitat (Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida)

1. Crea models que consoliden els rols de gènere tradicionals per cada un dels sexes. Per
exemple, les dones fan les feines de cura i els homes els de producció.

2. Considera els estàndards de bellesa poc reals com a sinònim d’èxit. Per exemple: per a tenir
èxit s’ha de gastar la talla 36.

3. Presenta el cos de la dona com un espai d’imperfeccions que s’han de corregir per poder
arribar a l’estàndard de bellesa marcat). Per exemple, anuncis de productes d’estètica per
eliminar les imperfeccions de la pell.

4. Representa el cos femení com un objecte, és a dir, com a valor afegit als atributs d’un
determinat producte; com si fos, en definitiva, el seu embolcall. Per exemple, el cos d’una
dona en biquini estirada a sobre d’un cotxe.

5. Exclou les dones de les decisions econòmiques de més rellevància, per exemple els anuncis
de venda de cotxes que van adreçats a homes.
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6. Centra la dona en els productes relacionats amb la neteja i la llar. Per exemple, els anuncis
de productes detergents.

7. Les imatges utilitzen el cos femení de manera que es prioritzen els atributs físics sobre els
intel·lectuals. Per exemple, anuncis on apareixen parts del cos de la dona sense arribar a
enfocar el cap.

Hi ha una sèrie d’altres aspectes que cal considerar en l’anàlisi de la publicitat
sexista aportats per l’Observatori de la Publicitat No Sexista de la Generalitat
Valenciana:

1. Utilitzar un llenguatge en què les dones no apareguin explicitades i quedin
ocultes sota el masculí genèric, o bé anuncis dirigits només en femení a les
dones, encara que el producte o missatge vagi dirigit tant a homes com a
dones.

2. Utilització de termes el contingut semàntic dels quals pugui ser discrimina-
tori quan s’utilitza en femení.

3. Publicitat amb clares connotacions masclistes, on les dones són tractades
com a inferiors.

4. La representació explícita o implícita d’escenes que impliquen submissió
sexual de la dona o qualsevol atemptat contra la seva llibertat sexual.

5. La transmissió de missatges publicitaris que poden ser aptes per a incitar el
maltractament a la dona.

6. Imatges de la dona subordinada a l’home, i dependent tant laboralment com
econòmicament, prioritzant els seus atributs físics sobre els intel·lectuals.

7. Utilitzar el sexe per a vendre productes (productes que inciten a una
recompensa sexual).

8. Anuncis que tracten la dona com a mers objectes sexuals, com un producte
de fàcil accés o s’utilitzen obertament les relacions sexuals com a reclam
per a vendre productes, especialment al públic masculí.

9. Les dones són reduïdes a objecte d’adorn usat com a reclam de vendes. Es
presenta un ideal del cos femení d’acord amb uns criteris molt allunyats dels
cossos reals de la majoria de la població.

L’Observatori de la Imatge de les Dones (OIM) de l’Institut de la Dona i per a la
Igualtat d’Oportunitats (IMIO) és l’organisme públic estatal encarregat d’analitzar
la representació de les dones en la publicitat i els mitjans de comunicació amb
l’objectiu de conèixer la seva adequació als principis d’igualtat de dones i homes i
contribuir a evitar les imatges i continguts estereotipats i denigrants de les dones.

Per poder complir els seus objectius l’OIM desenvolupa les següents funcions:

• Recollida de queixes i seguiment de continguts sexistes.

Als annexos trobareu el
Qüestionari per auditar el
sexisme en la
comunicació de la guia
Eines per una
comunicació no sexista.
Estratègies des dels
municipis.
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• Anàlisi i classificació dels continguts detectats o denunciats per tal
d’actualitzar-los tant als mitjans de comunicació com a la publicitat.

• Actuació davant dels emissors dels missatges discriminatoris, sol·licitant-ne
la retirada o modificació de les campanyes més estereotipades o denigrants
per a les dones.

• Difusió de la informació obtinguda amb la finalitat de continuar fomentant
el rebuig social al tractament discriminatori a través de la comunicació
mediàtica.

• Participació en activitats de formació i sensibilització sobre la influència
que el tractament discriminatori en els mitjans de comunicació té en la
desigualtat.

2.2.3 Accés als mitjans

Des de la intervenció social cal conèixer tots aquells factors que poden representar
un condicionant a l’hora d’accedir a la informació, és a dir, a les comunicacions
emeses. El fet que l’accés sigui desigual determina el grau de participació
d’homes i dones en els projectes i en la vida associativa.

A la Guia pràctica de comunicació amb perspectiva de gènere en les actuacions
cofinançades pels Fons Estructurals i el Fons de cohesió s’especifiquen els factors
que produeixen un accés desigual als mitjans de comunicació.

El gènere actua en les diferents motivacions, necessitats i interessos amb què dones
i homes accedim i ens relacionem amb els mitjans de comunicació. Aquest fet
produeix desigualtat en l’accés als mitjans en:

• Els canals i mitjans triats i emprats (per exemple, mitjans digitals, ràdio,
premsa escrita, televisió, etc.)

• Els horaris d’accés i ús dels mitjans (les dones manifesten accedir als
mitjans al vespre, una vegada han finalitzat les seves càrregues familiars
i domèstiques)

• Els formats (per exemple, programes, seccions...)

• La freqüència amb la qual s’hi accedeix (un cop al dia, un cop per setmana...)

• Els temps dedicat als mitjans.

A l’Estat espanyol, avui dia, persisteix la bretxa digital de gènere a tres nivells:

1. D’accés a l’ordinador i a internet.

2. D’ús de les eines, on la inclusió és més baixa i també la intensitat i les
habilitats digitals.
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3. D’ús d’aplicacions i usos avançats.

L’impacte comunicatiu que reben dones i homes es veu notablement determinat
i esdevé un factor de desigualtat. Per tant, a l’hora de dissenyar els canals i els
formats de difusió dels projectes socials s’ha de tenir en compte aquests aspectes
per tal d’aconseguir que la comunicació sigui inclusiva i que arribi tant a dones
com a homes per igual.

2.3 Cap a una comunicació inclusiva

Parlar de comunicació inclusiva té a veure amb el concepte definit com a mains-
treaming de gènere o transversalitat de gènere. Es refereix a tenir en compte
tots aquells aspectes que puguin representar un tracte discriminatori pel que fa a
la comunicació.

Cal revisar l’ús del llenguatge i l’ús i el tractament d’imatges i continguts. Es
tracta de posar atenció als missatges transmesos en referència a dones i homes en
les comunicacions i, per tant, allunyar-se de les formes sexistes que tendeixen a
generar i a perpetuar les desigualtats entre homes i dones.

2.3.1 Llenguatge no sexista

El tret més característic del llenguatge considerat sexista és l’ús del masculí
genèric. Aquesta és una forma que discrimina i invisibilitza les dones. Per això
cal transformar l’expressió oral i escrita (sobretot escrita en relació amb la difusió
de projectes) per tal d’assegurar que els missatges siguin igualitaris.

Recomanacions per incorporar usos inclusius al llenguatge

És possible modificar el llenguatge cap a formes inclusives (Direcció General de
Política Lingüística, 2011):

1. Cal evitar l’ús del masculí genèric com a única forma de fer referència
a persones o grups, ja que invisibilitza les dones. Hi ha diferents recursos
gramaticals:

• Termes genèrics, col·lectius, abstractes i perífrasis.

• Substantius genèrics: termes que, independentment del seu gènere grama-
tical, es refereixen a homes i dones: persona, víctima, criatura, cònjuge,
personatge.

Els espectadors van quedar admirats> El públic va quedar admirat.
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• Cal fugir dels falsos genèrics com home en el sentit d’humanitat. El seu ús
suggereix clarament una referència a persones masculines i invisibilitza les
dones. Es poden substituir per termes neutres com ésser humà, persona o
humanitat.

L’evolució de l’home> L’evolució de l’espècie humana.

• Substantius col·lectius: termes que designen en singular conjunts d’entitats:
ciutadania, població, família, funcionariat, alumnat, electorat, humanitat,
veïnat, jovent...

Els alumnes de l’institut podran participar de manera gratuïta en les activitats del casal>
L’alumnat de l’institut podrà participar de manera gratuïta en les activitats del casal.

• Substantius abstractes: termes que s’utilitzen per al·ludir al càrrec, profes-
sió, ofici, titulació, etc. i no a la persona que l’exerceix: Tresoreria, Direcció,
Presidència, Alcaldia, Inspecció.

El director del centre es fa responsable del bon funcionament> La direcció del centre es fa
responsable del bon funcionament.

• Perífrasis: en el cas que no disposem de genèrics, col·lectius o abstractes,
podem substituir per perífrasis com: la població espanyola, el personal
administratiu, el poble català o la part demandada.

Els espanyols aniran a les urnes diumenge que ve> La població espanyola anirà a les urnes
diumenge que ve.

2. Utilitzar fórmules de desdoblament i barres. Malgrat que són un recurs útil
per visibilitzar ambdós sexes, no se n’ha d’abusar perquè recarreguen el text i
dificulten la lectura. (Giner Arbiol 2009)

• Desdoblaments: per fer referència a un grup integrat per homes i dones es
poden utilitzar els dos gèneres gramaticals. En qualsevol cas, és important
alternar l’orde de la presentació per no donar sistemàticament prioritat al
masculí sobre el femení. La concordança es fa amb el segon terme.

Els treballadors han anat a la vaga> Les treballadores i els treballadors han anat a la vaga.

• Ús de barres: es recomana especialment en documents on hi ha problemes
d’espai com són els impresos o formularis, i també per als encapçalaments,
però sempre alternant ambdós sexes.

Sr. .................> Sr./Sra. ..................

3. Ometre determinants i estructures marcades. Sovint el gènere ve agregat a
partir del determinant o el pronom. Hi ha diferents maneres de resoldre-ho:
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• Ometre el determinant davant de substantiu invariable.

Els educadors de carrer tenen presència a les places> Educadors de carrer tenen
presència a les places.

• Substituir el determinant que acompanya un substantiu invariable per altres
sense marques de gènere (cada, qualsevol):

S’informarà tots els joves> S’informarà cada jove.

• Substituir per estructures marcades per un pronom sense marca de gènere
(qui).

Els interessats en participar al concurs> Qui estigui interessat a participar al concurs.

4. Eludir el subjecte: es pot ometre la referència directa al subjecte sense que això
afecti el missatge ni provoqui ambigüitat.

• Estructures amb “se”:

El participants han d’adreçar-se a...> S’adreçarà a...

Altres usos per evitar el masculí genèric són:

• Expressions despersonalitzades: els col·laboradors> amb la col·laboració
de.

• Adjectius: cal un informe del metge> cal un informe mèdic.

• Frases i perífrasis: el signant de l’informe> qui signa l’informe.

• Anteposició de la paraula persona: l’usuari> la persona usuària.

• Evitar l’ús de l’@. Aquest recurs no permet la pronunciació i no està
reconegut com a recurs de gènere gramatical, malgrat que s’utilitzi a les
pàgines web.

• Evitar l’ús exclusiu del masculí per a referir-se a professions, titulacions i
càrrecs. S’ha d’utilitzar la forma femenina que correspon a cada professió
acompanyada del nom propi. Exemple: La Marta és advocat> La Marta és
advocada.

• Dir l’acció en comptes de la persona. Exemple: el president, el director> la
presidència, la direcció.

2.3.2 Imatges no discriminatòries ni estereotipades

Els missatges a través de les imatges tenen un gran impacte en la manera de
percebre la realitat. Malgrat que no en siguem del tot conscients, veure’ns reflectits
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Vegeu els paràmetres
tractats al punt de

“Publicitat”.

en les imatges permet identificar-nos amb els models referents i desitjar o no allò
a què se’ns convida, tant si se’ns intenta persuadir a comprar “tindràs èxit amb
les noies si condueixes aquest fabulós vehicle”) com si es tracta d’un cartell que
crida a la participació (un cartell a un centre cívic on es convida a participar a
un concurs de fotografia a “tots els joves de 15 a 18 anys” amb una imatge on
apareixen només nois). El fet que no apareguin noies a la imatge obstaculitza la
seva participació.

De la mateixa manera, les imatges també contribueixen a fomentar la inclusió i
que les dones puguin sentir-se valorades i reconegudes. Cal tenir-ho present i
incorporar imatges que representin realitats allunyades de la discriminació i que
afavoreixin l’apoderament.

Les comunicacions que emetem tenen impacte sobre un col·lectiu determinat per
fer que se’n senti part i estigui visibilitzat o no, però també tenen una funció
educativa cap a tota la població.

Recomanacions per no utilitzar imatges sexistes en les comunicacions

• No s’han d’utilitzar imatges sexistes, denigrants o discriminatòries cap a la dona, on aparegui
subordinada als homes o dependent.

• Evitar imatges que reforcin els estereotips de gènere, com aquelles en què apareixen dones
en situacions tradicionalment feminitzades com en la cura de la llar o de persones.

• Representar les dones tenint en compte la seva diversitat i no un únic model.

• Evitar sempre l’ús del cos de les dones com a reclam.

• Explicitar la presència dels dos sexes en les imatges, missatges institucionals, veus en off i
campanyes de sensibilització ciutadana.

• Transmetre la idea de l’existència de dos sexes i exercir indistintament funcions en els àmbits
privat i públic.

• Promoure imatges on les dones tinguin un paper actiu i es visualitzin en primers plans.

• Dissenyar logotips inclusius, tot fugint de l’androcentrisme.

• Vetllar perquè a les imatges hi aparegui un nombre equilibrat de dones i d’homes.

Per utilitzar les imatges més adequades, cal aprendre a identificar les imatges que
transmeten missatges i continguts discriminatoris i sexistes.

Figura 2.5. Imatges inclusives

Font: Institut de la Dona (2007)
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2.3.3 Gestió de continguts inclusius

Igual que en el cas de les imatges i el llenguatge, cal tenir present que en els
continguts es reprodueixen relats o discursos sexistes i discriminatoris. En el
moment d’emetre comunicacions hi ha una sèrie d’aspectes que cal tenir en
compte per tal que el contingut dels textos sigui inclusiu.

Recomanacions per a l’elaboració de textos lliures de sexisme:

• Evitar transmetre una idea de la dona dependent o complementària a l’home.

• Procurar destacar el paper real de la dona a la societat, les seves aportacions
i expertesa.

• Eliminar els prejudicis que fan identificar el treball diferenciat segons el
sexe.

• Combinació de possibilitats diferents, elaborant discursos variats i rics des
de diferents punts de vista.

Per exemple, és recomanable utilitzar “el personal de neteja” i no “les dones
de neteja” o “el personal mèdic” o “el personal de salut” i no “els metges i les
infermeres”.

2.3.4 Manuals i guies per a una comunicació inclusiva

Hi ha una àmplia bibliografia en format de guies i manuals disponibles en línia
que permet assegurar que des de les institucions o entitats s’està incorporant la
comunicació inclusiva, així com detectar i desxifrar tot tipus de missatges sexistes.

Vegeu una classificació de manuals en els tres àmbits que afecten la promoció i la
difusió, el llenguatge, la comunicació i la publicitat (concretament sobre aspectes
que tenen a veure amb la imatge de la dona).

Llenguatge no sexista

• NOMBRA (1995). La representación del femenino y el masculino en el
lenguaje Instituto de la Mujer: bit.ly/2PY8L0f

• Institut Andalús de la Dona (2006) Lenguaje administrativo no sexista:
bit.ly/2FH5XzS

• Institut Andalús de la Dona. Cuadernos para la igualdad entre hombres y
mujeres (2009) (núm. 1). Recomendaciones para el uso de un lenguaje no
sexista en documentos escritos: bit.ly/2P7mRXU
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• Eulàlia Lledó Cunill (2007). De llengua, diferència i context. Barcelona:
Institut Català de les Dones: bit.ly/2TJurLU

• Eulàlia Lledó Cunill (2005). Marcar les diferències, la representació de
dones i homes en la llengua. Barcelona: Institut Català de les Dones,
Secretaria de Política Lingüística: bit.ly/2ztRguK

• Cristina Giner Arbiol (2009). Igualtat, llenguatge i Administració: propos-
tes per a un ús no sexista del llenguatge. València: Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat Valenciana, Direcció General de la Dona i per la
Igualtat: bit.ly/2Ri3D3Q

• Servei de Llengües i Observatori per a la Igualtat (2008). Guia per a l’ús no
sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra:
Universitat Autònoma de Barcelona: bit.ly/2P4DCEc

• Generalitat de Catalunya (2011). Guia d’usos no sexistes de la llengua en
els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: bit.ly/1si1UIf

• Observatori de les Dones. Eina per a una comunicació no sexista:
bit.ly/2Qi1tka

• Eulàlia Lledó. Guías y manuales (para evitar el uso de un lenguaje sexista
y androcéntrico) [web]: bit.ly/2DLwY2F

Comunicació

• Conselleria d’Ocupació de la Junta d’Andalusia (2010). Guía de comunica-
ción incluyente: bit.ly/2RcM2Kp

• Govern de Navarra (2007). Guía sobre estrategias de comunicación in-
cluyente. El género como prioridad: bit.ly/2Q2w8pO

• Ajuntament de Terrassa (2004). Manual de comunicació no sexista:
bit.ly/2FIp8tb

• CAC (2011). Gènere i mitjans de comunicació. Eines per a visibilitzar les
aportacions de les dones: bit.ly/23kZ7zX

• Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació (2010). Decàleg
per a una millor representació de les dones en els mitjans de comunicació:
bit.ly/2r6Xz2B

• Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (2007). Guía práctica de
comunicación con perspectiva de género en las actuaciones cofinanciadas
por los fondos estructurales y el fondo de cohesión: bit.ly/2zq5yw7

Publicitat

• Institut de la Dona (2008). Guía de intervención ante la publicidad sexista
(Serie Observatorio, 12): bit.ly/2AryyDr
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• CAA (Andalusia), CAC (Catalunya), AEM (Croàcia) i HACA (Marroc)
(2016). Els estereotips sexistes a través dels anuncis publicitaris a l’espai
mediterrani. Informe de síntesi: bit.ly/2r8VumE

• Observatori Andalús de la Publicitat No Sexista (2008). Decálogo para
indentificar el sexismo en la publicidad: bit.ly/1UVaRdx

• Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere (2008). Informe sobre
el impacto del márketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y
hombres Parlamento Europeo: bit.ly/2QnHLqz

• Observatori Andalús de la Publicitat No Sexista. Institut Andalús de la
Dona. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Socials: bit.ly/2E02qLo

2.4 Marc legal de la igualtat d’oportunitats en matèria de
comunicació

L’actuació dels poders públics en matèria de comunicació amb perspectiva de
gènere queda fonamentada per la normativa tant en l’àmbit europeu i estatal com
autonòmic.

Àmbit europeu

Mitjançant l’estratègia del mainstreaming de gènere, s’obliga a incorporar la
perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i en tots els seus àmbits
d’actuació. D’altra banda, s’insta els mitjans de difusió a transmetre imatges i
continguts no sexistes i a lluitar contra els estereotips. Queda recollit en el Pla de
treball de la Unió Europea per a la igualtat entre dones i homes (2006-2010) i a
l’Informe anual d’igualtat entre dones i homes (2009).

Àmbit estatal

Primer hi ha la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre dones i homes (LOIEMH), que regula la incorporació del principi
d’igualtat entre dones i homes en diversos àmbits. En l’àmbit de la societat de la
informació, en l’activitat de les administracions públiques i, en particular, en els
mitjans de comunicació:

• L’article 14.11 estableix, com un dels criteris generals d’actuació dels
poders públics, la implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit admi-
nistratiu i en totes les relacions socials, culturals i artístiques.

• L’article 28 de la mateixa llei fomenta la plena incorporació de la dona
a la societat de la informació i s’adopten programes amb perspectiva de
gènere en matèria d’accés i formació en tecnologies de la informació i de
les comunicacions i es garanteix que tots aquells programes sufragats per
l’Administració de l’Estat tindran un llenguatge i continguts no sexistes.
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• A més, la LOIEMH dedica el seu títol III a la igualtat i els mitjans de
comunicació, on s’estableix l’obligatorietat que els mitjans de comunicació
social de titularitat pública vetllin per la transmissió d’una imatge igualitària
i no estereotipada de dones i homes i promoguin el principi d’igualtat.
Aquesta disposició serveix per a la totalitat dels mitjans de comunicació
social tant públics com privats. En aquest capítol de la LOIEMH, hi ha un
article dedicat a la publicitat en el qual s’especifica que es considera il·lícita
quan suposa conducta discriminatòria per raons de sexe.

La Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional,
al seu article 3 apartat 3, estableix el foment de la igualtat entre homes i dones.

• L’article 4, dedicat a prohibicions, especifica la prohibició de contractar
campanyes institucionals de publicitat i de comunicació que incloguin
missatges discriminatoris, sexistes o contraris als principis, valors i drets
constitucionals (apartat 1.c).

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere dedica el capítol II a l’àmbit de la publicitat i els
mitjans de comunicació.

• A l’article 13 estableix que les administracions han de vetllar per l’erradi-
cació de conductes que afavoreixin la discriminació.

A més, queda palès que la publicitat sexista és una de les causes de la violència de
gènere i per això es modifica la Llei general de publicitat, que considera publicitat
il·lícita aquella que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors
recollits a la Constitució.

L’Observatori de la Imatge de les Dones de l’IMIO veu recollits els fonaments de
la seva actuació a partir del següent marc jurídic:

• Llei 34/88, d’11 de novembre, general de publicitat:

– A l’article 3 declara il·lícita la publicitat que presenti les dones de
manera denigrant, ja sigui utilitzant particularment i directament el
seu cos o parts del cos com a objecte desvinculat del producte que
es pretén promocionar, o per la imatge associada a comportaments
estereotipats que vulneren els fonaments de l’ordenament incitant a
generar la violència contra les dones.

– A l’article 25 autoritza, entre d’altres entitats, l’IMIO i la delegació
de Govern contra la violència de gènere per sol·licitar de l’anunciant
la rectificació o cessació.

Àmbit autonòmic i municipal

Per tal d’establir referents a l’hora de restringir l’ús del sexisme en la comunicació,
i més concretament en l’ús del llenguatge, es recullen diverses ordenances,
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reglaments i instruccions d’ús no sexista de la comunicació aprovades per diversos
ajuntaments de l’Estat.

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació destaca els següents:

1. Ordenances

• Zizur Mayor (Navarra): Ordenanza Municipal reguladora del uso de
un lenguaje no sexista y fomento de una comunicación incluyente en el
ámbito municipal de Zizur Mayor. Té com a objectiu específic generar
eines per a l’ús no sexista del llenguatge i de les imatges a tota la
plantilla i assegurar la seva aplicació a tota la documentació emesa
directa o indirectament per l’ajuntament.

• Villava-Atarrabia (Navarra): Ordenanza reguladora del uso y fomento
de una comunicación incluyente y un lenguaje no sexista en el ámbito
municipal de Villava-Atarrabia. Consisteix en quatre accions encami-
nades a eliminar l’ús sexista tant del llenguatge com de les imatges i
continguts en totes les comunicacions de l’ajuntament.

• Corral de Almaguer (Toledo): Ordenanza municipal reguladora del
uso y fomento de un lenguaje no sexista en el ámbito municipal de
Corral de Almaguer. Té l’objectiu d’evitar l’ambigüitat de certs mis-
satges i visibilitzar la dona en el discurs del llenguatge administratiu.

• Chiclana de la Frontera (Cádiz): Ordenanza reguladora del uso y
fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Chiclana
de la Frontera. El seu objectiu és propiciar un ús del llenguatge lliure
d’estereotips sexistes en l’Administració, tant en les seves relacions
internes com en les comunicacions emeses cap a la ciutadania.

2. Reglaments:

• Terrassa (Catalunya): Reglament municipal per a la igualtat de gènere
de l’Ajuntament de Terrassa. El reglament consta de 4 capítols amb
26 articles i 1 disposició addicional i 1 disposició final:

– El capítol 2 es refereix a mecanismes d’integració de la perspec-
tiva de gènere en les polítiques públiques.

– L’article 13 tracta l’ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges
i evitació d’estereotips.

• València (País Valencià): Reglamento municipal para el uso no sexista
del lenguaje. El reglament consta de 3 capítols amb 9 articles i 3
disposicions addicionals, una disposició final i un annex amb el logotip
de llenguatge no sexista a l’Ajuntament de València.

3. Memòries:

• Girona (Catalunya): Memòria de necessitat i oportunitat d’una mo-
dificació de l’ordenança de publicitat de l’Ajuntament de Girona per
incorporar-hi la prohibició de la publicitat il·lícita. És una iniciativa,
promoguda per l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat, competent en matèria d’igualtat de gènere, que té com a
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objectiu integrar el concepte de publicitat il·lícita, que està prohibida
per l’ordenament jurídic, a l’ordenança municipal de publicitat. Amb
la finalitat d’evitar possibles discriminacions sexistes de continguts co-
municatius en espais públics en els quals tingui alguna responsabilitat
l’ajuntament.


