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El procés d'implementació d'alguns serveis, 
especialment aquells vinculats a aquells sectors més 
vulnerables de la població, es troba sovint i de 
forma creixent, amb resistències i l'oposició de 
determinats sectors de la població, que consideren 
que aquests decisió els afecta negativament. 

Aquest fenomen -conegut com a NIMBY- suposa un 
repte i un obstacle important en el desplegament 
d’una ampla tipologia de serveis i programes: 
centres d'atenció diürna o residencial per a 
persones sense sostre, centres de tractament de 
drogodependències –especialment vinculats a la 
disminució de risc-, centres residencials per a 
persones amb malaltia mental, a persones ex-
recluses, habitatges d'inclusió, etc. 

 
Les entitats de la Federació Catalana de Drogues hem 
viscut en primera línia aquests conflictes. I precisament per 
això, hem cregut necessari i oportú promoure, 
conjuntament amb l'Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva, un esforç d’anàlisi, diàleg i reflexió entorn aquest 
tema. 
 
Volem aprofundir i consensuar una proposta d'orientacions 
i criteris per tal de definir un marc de referència per a 
l’acció en l’abordatge d’aquest fenomen. 

Un marc de referència, tècnicament rigorós. Però també i 
sobretot, suggerent i motivador per a l’acció i el 
compromís. Que constitueixi una base sòlida per a orientar 
les accions dels govern locals, les entitats i associacions 
ciutadanes, els partits polítics, els col�legis professionals i 
els mitjans de comunicació. 

En definitiva, la pluralitat d’agents i institucions que, des de 
diferents rols, responsabilitats i capacitats, exerceixen o 
poden exercir un rol clau per a abordar, de forma positiva, 
aquests fenòmens. 
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El procés d’elaboració d’aquest document vol ser coherent 
amb aquest propòsit. 

El document que presentem ha estat elaborat a partir d’un 
primer procés de consulta i diàleg –individual i col�lectiu. 

Recull el resultat de les aportacions i reflexions recollides 
en la V Jornada de la Federació Catalana de 
Drogodependències "Treballem per uns barris dignes: 
Estratègies, eines i compromisos enfront l’aquí no" 
celebrada el desembre del 2009; i en entrevistes 
realitzades durant els mesos d’octubre i novembre amb 
persones coneixedores d’aquest tema que han aportat 
també les seves reflexions i propostes. 

 

Aquest document ha estat validat per la Comissió de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva –constituïda 
específicament amb aquest propòsit– per tal que 
constitueixi el document base de treball de la VI Jornada 
de la FCD que es celebrarà el 2 de desembre de 2010. 

Aquesta Jornada serà el marc de treball per a contrastar-lo 
i validar-lo i, especialment, per a motivar i concretar 
compromisos concrets per part dels diferents agents. 

 

 
 
 

Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva 
Federació Catalana de Drogodependències 
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1 
Presentació 
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Què és un conflicte d'aquí no? 
 

 
 
Nimby és un acrònim anglès que significa Not in my 
back yard (no al meu pati del darrere). 
 
El fenomen “aquí no”, sintetitza i descriu la reacció de 
ciutadans/es que s'organitzen per oposar-se i 
expressar el seu rebuig als projectes d'instal�lació 
d’infrastructures o equipaments considerats com a 
perillosos o desagradables en el seu entorn immediat. 
 
Normalment, per por a l'impacte que tindrà el nou 
servei en el barri (a que es posi en perill la 
tranquil�litat de barri, que disminueixi el valor dels 
habitatges de la zona, etc.). 
 
El terme s’aplica en situacions que inclouen la 
oposició a: 

- infrastructures (carreteres, línies d’alta tensió, 
gestió de residus). 

- serveis i programes que, culturalment, costen  
d’entendre (p.e. les polítiques de disminució de 
danys –intercanvi de xeringues). 

- serveis adreçats a col�lectius estigmatitzats que 
atrauran o faran més visible a persones que 
consideren “no desitjables”: persones sense 
sostre, amb drogodependències, persones amb 
malaltia mental, etc. 

 
Sovint els NIMBYs es complementen amb altres 
fenòmens com el “no en el meu any electoral” que 
adopten alguns polítics per no tenir problemes i 
eviten adoptar decisions impopulars en el darrer any 
de mandat. 
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Els conflictes originats poden centrar la seva oposició 
en: 
 

• Les característiques estètiques o físiques de 
l'equipament. 

• L'assumpció que el servei tindrà repercussions 
negatives (brutícia, inseguretat, usos intensius 
de l’espai públic). 

• Anteriors experiències negatives amb serveis 
similars. 

• El col�lectiu/s als quals anirà adreçat 
l'equipament. 

 
Les accions típiques que es desenvolupen i que 
caracteritzen els conflictes "d'aquí no" són per 
exemple: 

 

• Formes d’acció col�lectiva contenciosa. 

• Voluntat d’atreure l’interès dels mitjans de 
comunicació per a amplificar les seves 
reivindicacions i augmentar la pressió sobre els 
decisors. 

• A falta de recursos econòmics, espectacularitat 
i simbolisme de les accions (talls de carrers, 
etc.). 

• Utilització de les xarxes socials i d’internet per a 
difondre informació. 

• Circulació de peticions en contra de 
l'equipament pel barri / cartes a les persones 
propietàries de la instal�lació, polítics i mitjans 
de comunicació, etc. 
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Aquests conflictes poden també ser una oportunitat per a 
sensibilitzar a la ciutadania sobre determinades realitats, 
millorar el coneixement i el suport entorn aquests serveis i 
sobre les persones i col�lectius a les que s’adrecen. 
 
El resultat depèn, tant del que s’hagi fet –o deixat 
de fer- abans de tenir un projecte o una proposta 
sobre la taula com del que es faci un cop ha sorgit el 
conflicte i la oposició. 
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2 
Proposta d’orientacions i criteris 
per l’abordatge dels conflictes “aqui-no” vinculats 
amb el desplegament de serveis i programes 
socials 
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Orientacions 

1. Anticipar 

Incorporar, des de l’inici, l’atenció a aquells aspectes 
que poden facilitar la integració i acceptació del servei 
al barri: característiques i funcionament, disseny de 
l’edifici; impacte en l’espai públic immediat, etc. 

2. Justificar 

Fonamentar tècnicament la decisió d’ubicació, 
utilitzant criteris d’equitat territorial i necessitat de 
forma que la decisió sigui justa i raonable i es pugui 
percebre com a tal. 

3. Planificar 

Planificar, des de l’inici, l’abordatge de la dimensió 
social, comunitària i política del procés de presa de 
decisions: una aproximació proactiva per a la gestió de 
conflictes. 

4. Reforçar aliances 

Buscar suports i intentar formalitzar acords –polítics i 
institucionals- entorn les grans línies d’actuació. 
Construir -també activament- i fer visibles les aliances 
en favor d’aquests projectes. 

5. Escoltar 

Identificar i conèixer els interessos legítims, 
necessitats, preocupacions dels diferents sectors 
(veïns, entitats, associacions) a les que 
necessàriament cal tenir en compte des del moment 
plantejar el projecte. 
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6. Explicar 

Facilitar a les persones informació rellevant, de forma 
comprensible, sobre el projecte. Fer un esforç de 
comunicar-se i arribar, també, a la "majoria 
indiferent”. 

7. Implicar 

Crear vies de diàleg i col�laboració per a recollir i 
treballar propostes i mesures que donin resposta als 
neguits i demandes expressades. També per a facilitar 
el seguiment i les adaptacions necessàries un cop el 
servei està en marxa, especialment en una etapa 
inicial. 

8. Informar amb rigor i transparència 

Exigir-se un esforç de rigor i transparència en 
l’abordatge informatiu d’aquests temes. 

9. Exercir el lideratge 

Afirmar i defensar amb fermesa -des del diàleg però 
també des de l’exercici de l’autoritat - els valors 
democràtics i de convivència. 

10. Actuar 

Actuar en positiu i sempre amb respecte 
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1 
Anticipar 

Incorporar, des de l’inici, l’atenció a aquells aspectes que 
poden facilitar la integració i acceptació del servei al 
barri: característiques i funcionament, disseny de 
l’edifici; impacte en l’espai públic immediat, etc. 

 

El treball per a aconseguir l’acceptació d’un servei d’aquestes 
característiques ha de començar des del moment en que s’inicia 
el procés de formulació del propi projecte. 

La conceptualització del servei –característiques del servei i del 
seu funcionament, el disseny físic de l’equipament i especialment 
la seva integració en l’entorn urbà-, són aspectes que caldrà tenir 
en compte. 

En aquest sentit es considera clau: 
 

 

1. Definir -en la mesura que sigui possible- serveis adreçats a 
col�lectius amplis, oberts a diversos tipus de persones 
(ampliant, en la mesura del que sigui possible, el nombre de 
col�lectius que se’n poden beneficiar o utilitzant sempre que 
sigui possible la xarxa de serveis “normalitzada”). 

Per exemple un menjador social pot acollir no només a persones sense 
sostre sinó també a gent gran que viu sola o que té dificultats; un 
centre de tractament de drogodependències pot també oferir serveis a 
aquelles persones que vulguin deixar de fumar; una biblioteca pot ser 
també utilitzada per persones sense sostre com a espai de descans. 

La denominació del servei també hauria de seguir aquest criteri (no 
estigmatizar, noms positiu o neutres). 
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2. Garantir que per les característiques del disseny i construcció, 
el nou equipament no desvaloritza l’entorn públic on s’ubicarà. 

És important garantir que l'arquitectura i aparença de l'edifici s’adeqüen 
a la resta d’edificis del barri (“crear un equipament modest, que no 
destaqui, i amb la màxima normalitat possible”) o que afegeix valor a 
l’entorn. 

3. Considerar la utilització d’espais existents en equipaments o 
serveis adreçats a altres usos o usos vinculats o relacionats 
amb el nou servei. 

En la mesura del possible, integrar aquests serveis en altres existents. 

4. Preveure i incorporar en el procés de disseny dels serveis 
l’atenció a tots aquells aspectes necessaris per a reduir els 
efectes negatius sobre l’entorn (p.e. usos intensius de l’espai 
públic, brutícia, percepció d’inseguretat, etc.): intervencions 
diferenciades de determinats serveis –vigilància, manteniment, 
neteja-; previsió de serveis auxiliars o complementaris; atenció 
als horaris de funcionament, etc. 

Cal intentar reduir l’impacte del funcionament del servei en el seu 
entorn immediat. Algunes propostes que exemplifiquen això poden ser: 

� Preveure intervencions més intensives de determinats serveis 
(neteja, vigilància, manteniment). 

� Crear serveis o equipaments auxiliars o complementaris. 

� Vetllar per tal que els horaris de funcionament que generen fluxes 
d’entrada i sortida dels usuaris no coincideixin amb els horaris de 
major presència dels infants al carrer (p.e. horaris d’entrada i 
sortida de les escoles); gestionar les esperes per evitar cues al 
carrer i la sobreutilització de l’espai públic. 
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2 

Justificar 

Fonamentar tècnicament la decisió d’ubicació, utilitzant 
criteris d’equitat territorial i necessitat de forma que la 
decisió sigui justa i raonable i es pugui percebre com a 
tal. 

La decisió entorn la ubicació concreta de l'equipament és una de 
les més importants que s'han de tenir en compte. 

És clau garantir la legitimitat de la decisió d’ubicar un servei en 
un barri determinat: “la decisió d’ubicació d’un servei ha de ser i 
ha de ser percebuda com a justa”. Cal identificar criteris sòlids 
que justifiquen la decisió. 

En aquest sentit es proposen com a criteris: 

 

5. Garantir criteris d’equitat territorial en la ubicació 
d’equipaments en el conjunt del territori. 

Els equipaments que la població percep com a bons i positius 
(biblioteques, centres cívics, poliesportius) i els que perceben com a 
problemàtics (p.e. vinculats a la població més vulnerable o el 
tractament de residus) s’han de distribuir de forma equitativa per tota 
la ciutat. Especialment aquells que no són equipaments o serveis de 
proximitat. 

6. Evitar la concentració d’equipaments/ no crear territoris 
especialitzats en determinats tipus d’ equipaments. 
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3 

Planificar 

Planificar, des de l’inici, l’abordatge de la dimensió social, 
comunitària i política del procés de presa de decisions: 
una aproximació proactiva per a la gestió de conflictes. 

En tots aquells processos d’implantació de serveis que es 
preveuen que poden generar conflictes –la gran majoria- cal 
valorar l'oportunitat d’acompanyar el procés de presa de decisió 
amb un procés específic per a construir i fer visible el suport 
social entorn la decisió i reduir la oposició i el rebuig al mateix. 

És important superar la contradicció que sovint caracteritza 
aquests processos: mentre la dimensió tècnica del servei i 
l’equipament es planifica i gestiona de forma professional i 
sistemàtica, la dimensió social, comunitària i política del mateix 
s’aborda reactivament, a l’estil de “gestió de crisi”. 

Cal una aproximació estratègica i proactiva a aquests conflictes. 

Es clau conèixer les preocupacions i interessos legítims dels 
diferents sectors i buscar i incorporar respostes a les mateixes en 
el propi projecte; establir aliances; facilitar informació rellevant, 
de forma comprensible sobre el projecte; comunicar per a vèncer 
prejudicis i estereotips. 

7. Preveure i incorporar en el procés de disseny i planificació dels 
serveis un procés sistemàtic i rigorós per a construir el suport 
social entorn la decisió i minimitzar els conflictes. 

No hi ha una única aproximació a la forma de fer-ho. Les activitats, 
l’abast dels instruments de participació; les eines de comunicació, 
s’hauran d’adaptar a les característiques i al context institucional de 
cada realitat. 

En aquest sentit, la singularitat i l’adaptació del procés metodològic a la 
realitat i a la dinàmica existent, i la implicació dels responsables tècnics 
i polítics en el disseny i valoració de diferents alternatives és una 
condició indispensable per a l’èxit. 
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8. Començar gradualment i  tan aviat com sigui possible. 

És important que el procés de participació –comunicació- implicació es 
plantegi de forma gradual i de forma transparent, i tan aviat com sigui 
possible. 

En una etapa inicial és important que les trobades i els contactes siguin 
personals o en grups reduït de persones (entrevistes individuals, petites 
tertúlies veïnals, reunions dels Consells Sectorials) per afavorir al màxim 
la participació i el diàleg i construir una relació de confiança entre les 
parts. 

Un dels errors més freqüents és esperar a la presentació del projecte 
per a conèixer les preocupacions o les opinions dels veïns i veïnes; quan 
la oposició al mateix ja està molt organitzada i enrocada en les seves 
posicions. 

Només quan ja s’ha fet un esforç inicial de diàleg, un cop es coneixen 
les principals preocupacions i necessitats, s’han establert els contactes 
personals, s’han identificat les persones i organitzacions que poden ser 
els principals opositors o donar suport al projecte es poden organitzar 
activitats més àmplies i obertes, per tal d’aprofundir els problemes i 
treballar solucions de forma conjunta. 

És important evitar les reunions multitudinàries –difícils de gestionar- 
fins a comptar amb un projecte que ja identifiqui i doni resposta a les 
necessitats i les preocupacions de la comunitat (havent realitzat aquest 
procés previ de diàleg que el legitimi). 

9. Preveure l’assignació de temps i recursos (tècnics, econòmics, 
etc.) per al desenvolupament d’aquest procés. 
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4 
Reforçar aliances 

Buscar suports i intentar formalitzar acords –polítics i 
institucionals- entorn les grans línies d’actuació. 
Construir -també activament- i fer visibles les aliances en 
favor d’aquests projectes. 

És important fer un esforç per a buscar el consens i el suport 
dels diferents partits polítics sobre les grans línies d’actuació en 
aquests temes (les polítiques i programes d’atenció a les 
persones vulnerables, etc.). 

D’altra banda, sovint el moviment veïnal o cívic no expressa amb 
suficient claredat la seva visió; contràriament als moviments de 
rebuig. Cal reforçar i fer visible l’aliança amb el moviment veïnal; 
les entitats cíviques i el treball comunitari (“els aquí, així, perquè 
no?"). 

Un dels errors més freqüents en la gestió de la dimensió social i 
comunitària de la implantació d’aquests serveis és que, els 
processos de participació sobre aquests temes, quan es 
preveuen, queden monopolitzats per les persones i grups directa 
i negativament afectats per la proposta (oposició). 

D’aquesta forma, l'única cosa que s’aconsegueix es amplificar el 
conflicte. 

10. Buscar suports i intentar formalitzar acords –polítics i 
institucionals- entorn les grans línies d’actuació. 
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11. Reforçar i fer visible l’aliança amb el moviment veïnal; les 
entitats cíviques i el treball comunitari (“els aquí, així, perquè 
no?"). 

Una via de formalitzar i fer visible el suport és la creació de marcs 
relacionals específics amb els principals actors comunitaris (Comissions, 
Grups de treball, etc.) que puguin exercir també un rol de garant que el 
procés de presa de decisions i posada en marxa de l’equipament és 
tècnicament rigorós i també contempla les demandes legitimes 
expressades pels veïns i veïnes. 

12. Aprofitar els marcs institucionals existents en el territori -
Consells de participació de Barri, Districte o sectorials- per a 
aconseguir i fer visibles els suports entorn la decisió; 
especialment en un moment inicial. 

Cal una feina de convenciment i d'explicar el perquè de l'equipament i 
la seva ubicació. 

La identificació de les persones i organitzacions que poden donar suport 
al projecte (líders comunitaris, organitzacions i institucions, parròquies, 
etc.) en una fase inicial –i si és oportú assumir el lideratge i la 
legitimació de l’estratègia o procés d’implicació i diàleg amb el territori- 
és clau. 

13. Implicar també, des dels inicis, als professionals dels serveis en 
aquest procés. 

14. Fomentar la participació dels usuaris/es i facilitar la seva 
visibilització. 

Les entitats socials intenten pensar pels usuaris/es, però el que és més 
important és comptar amb la seva participació real, comptar amb la 
seva visió de les situacions i conflictes: com pensen les persones en 
situació de vulnerabilitat, etc. 

És important trencar estereotips i amplificar la seva veu, donant eines 
per a que, des de les seves possibilitats, puguin participar. 

15. Buscar i comptar amb el suport de persones de prestigi i 
autoritat reconeguda i indiscutible. 

La d’autoritats creïbles, amb autoritat indiscutible (entitats cíviques, 
religioses, empresarials, col�legis professionals) que poden donar suport 
al projecte (declaració als mitjans, etc.). 

Caldrà tenir en compte que, sovint, abans de comprometre el seu 
prestigi a favor d’un tema controvertit, requeriran informació addicional. 
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5 

Escoltar 

Identificar i conèixer els interessos legítims, necessitats, 
preocupacions dels diferents sectors (veïns, entitats, 
associacions) a les que necessàriament cal tenir en 
compte en el moment de plantejar el projecte. 

16. Establir contactes personals amb les organitzacions clau 
(entrevistes, reunions reduïdes) des del moment de la 
formulació del projecte (i sempre abans de la presentació) per 
tal de conèixer les preocupacions i interessos legítims dels 
diferents sectors i buscar i incorporar respostes a les mateixes 
en el propi projecte. 

A través de la realització d’entrevistes i trobades reduïdes amb persones 
representants i/o representatives dels diferents sectors es pot: 
 

� Obtenir una visió completa de les percepcions sobre el tema; 
identificar i millorar la comprensió dels diferents interessos i 
demandes, aspiracions, resistències, valors, preocupacions que cal 
tenir en compte. 

� Situar la reflexió en l’àmbit de les necessitats i els interessos, 
establint les bases per a avançar (superar el posicionament – el 
“què vull” a “per què ho vull”). 

� Identificar els aspectes més rellevants sobre els quals hi ha consens 
i identificar aquells temes en els quals cal treballar per a aconseguir 
acords. 

17. Estar oberts per a recollir i integrar aquelles propostes i 
mesures que permetin donar resposta a les necessitats i 
demandes expressades i que poden millorar el projecte inicial. 

En obrir processos de diàleg i participació és important no presentar el 
projecte com una cosa tancada (els aspectes del mateix poden estar 
oberts al procés de diàleg). 
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18. Recollir singularment les accions que es consideren necessàries 
per a reduir els possibles impactes negatius en el territori i 
propostes en relació al seguiment del procés d’implantació. 

19. Recollir, incorporar i fer visible també la opinió dels sectors 
ciutadans o “públics” que poden ser “3 wats positius” front als 
“3.000 wats negatius” dels directament afectats negativament 
(si és el cas). 

Un dels errors més freqüents dels processos de participació vinculats a 
la planificació i presa de decisions és que se centren en els col�lectius 
que estan directament afectats (sovint, negativament, per la proposta). 
 
És important tenir en compte al màxim nombre de “públics” –i 
especialment als beneficiats de forma secundària o “latents” de la 
proposta, que requereixen iniciatives específiques per a aconseguir la 
seva implicació. 



 24

6 

Explicar 

Facilitar a les persones informació rellevant, de forma 
comprensible, sobre el projecte. Fer un esforç de 
comunicar-se i arribar, també, a la “majoria indiferent”. 

 

Una gran part de la resistència veïnal a aquests serveis o 
equipaments normalment té com a fonament una manca de 
informació, percepcions errònies o pors en relació a l'impacte, o 
perjudicis i estereotips sobre la població a qui s’adreça el servei. 

La comunicació és, en aquest sentit, una dimensió clau d’aquests 
processos. 

És important fer un esforç per a arribar també a “la majoria 
indiferent”, a la que per falta de mitjans no s'arriba. 

20. No confiar (només) als mitjans de comunicació la transmissió 
dels missatges claus: Utilitzar els mitjans propis si es considera 
necessari (web, exposicions, etc.). 

Els mitjans, com a empreses que són, tenen els seus propis interessos –
econòmics; polítics, etc. Enfront a temes que poden ser especialment 
conflictius, o que requereixen un esforç per posicionar-se al costat dels 
més vulnerables, cal dissenyar processos específics que permetin 
escoltar però també explicar-se. 

Difícilment seran els mitjans de comunicació “ordinaris” els que facilitin 
aquesta visió integradora -de recerca de punts d’acord- a l'opinió 
pública (els mitjans de comunicació tenen els seus propis interessos i 
sovint els hi és més rentable el conflicte). 

21. Tenir mitjans i estratègies de comunicació pròpies: posar en 
marxa accions de comunicació complementaris (web, 
publicació, exposició) que permetin, a més, recollir informació 
de retorn (propostes, suggeriments, etc.). 
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22. Facilitar a les persones informació rellevant, de forma 
comprensible, sobre el projecte i, singularment, comunicar i fer 
visible la seva legitimitat: 

� les necessitats a les que dona resposta. 

� la pluralitat d'interessos i demandes que s’han tingut en compte. 

� com s’ha volgut donar resposta a les demandes i preocupacions 
d’una gran majoria. 

23. Emmarcar i donar a conèixer el sentit del projecte: per què es 
proposa; quines experiències similars hi ha i quins resultats 
han obtingut; quins beneficis pot reportar l'equipament al 
territori. 

Fer pedagogia al conjunt de la població: cal oferir a la població els 
instruments necessaris de coneixement entorn una determinada realitat 
(el desconeixement pot comportar oposició). 

24. Assumir que, la informació objectiva és condició necessària 
però no sempre suficient: cal treballar els aspectes emocionals 
del conflicte i utilitzar tots aquells aspectes que puguin 
incrementar la confiança social (confiança i credibilitat dels 
actors implicats). 

Un dels aspectes claus de la resistència és la manca d’informació o la 
informació errònia. 

25. Humanitzar/ personalitzar els col�lectiu a qui s’adreça el 
servei; aprofitar la comunicació per a explicar històries. 

Moltes de les pors i resistències estan fonamentades en els estereotips i 
prejudicis sobre les persones a les que s’adrecen aquests serveis. 

En aquests casos, pot ser interessant substituir els estereotips, les 
preocupacions abstractes o genèriques per una història real, amb un 
rostre concret. 

Les visites a equipaments similars; els testimonis d’usuaris poden ser 
útils. 
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26. Aprofitar el coneixement i l’experiència dels professionals per a 
explicar i apropar determinades realitats al públic en general. 

Sovint els professionals queden relegats pels mitjans de comunicació a 
un discret segon pla, ja que abans donen veu a un polític o a un veí, els 
quals no necessàriament tenen el coneixement o la informació 
necessària. 

Es valora molt positivament la professionalitat i el compromís de les 
persones que treballen als serveis i equipaments que atenen a persones 
drogodependents, uns professionals que tenen molts elements 
interessants a explicar. 

27. Potenciar la xarxa de mitjans de comunicació de barri 
(butlletins, intranet, etc.). 

28. Treballar també des d’una perspectiva a més llarg termini: 
crear cultura ciutadana, la cultura responsable de conviure a la 
ciutat. 

Cal fer un esforç per canviar el “marc mental” del ciutadà/na, que s’ha 
acostumat a “tot; de tot, i ara mateix” per a fomentar una cultura de 
corresponsabilització i compromís. 
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7 
Implicar 

Crear vies de diàleg i col�laboració per a recollir i 
treballar propostes i mesures que donin resposta als 
neguits i demandes expressades. També per a facilitar el 
seguiment i les adaptacions necessàries un cop el servei 
està en marxa, especialment en una etapa inicial. 

29. Treballar i acordar aquelles propostes i mesures que permeten 
integrar i donar resposta a les necessitats i demandes 
expressades i que poden millorar el projecte inicial, 
singularment: 

� Accions que es consideren necessàries per a amortir els possibles 
impactes negatius en el territori. 

� Mecanismes de seguiment del procés d’implantació. 

30. Un cop el servei està en marxa cal donar continuïtat al procés 
de relació i implicació amb la ciutadania. Es considera 
especialment important: 

� Informar a la ciutadania dels canvis, modificacions o nous serveis 
que ofereix l'equipament, especialment quan aquests poden afectar 
al veïnat. 

� Obrir mecanismes per a recollir preocupacions (p.e. es pot 
considerar fer una enquesta als veïns i veïnes un cop passats 6 
mesos o un any de la inauguració del projecte). 

� Si succeeix algun problema, cal contactar amb els veïns i veïnes del 
barri, explicar el que ha succeït, com es solucionarà i si hi hauran 
canvis per a evitar aquests casos en el futur. 

� Agrair a les organitzacions i persones el seu suport. 
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31. Crear –si es considera oportú- comissions de seguiment, 
integrades pels diferents sectors i actors del territori (policia, 
associacions, professionals de l'equipament, etc.) que detecten 
canvis, incidències que puguin sorgir, etc. 

Aquestes comissions permeten donar confiança a la població i poden 
contribuir a que en cas d'impacte aquest es solucionarà: 

� Per treballar coses a millorar. 

� Per escoltar les opinions dels veïns i veïnes. 

� Per tal que els/les opositors/es sentin que se'ls escolta la seva veu. 

32. Incorporar la relació amb l’entorn; la participació en la vida 
social i comunitària del barri com una dimensió bàsica de la 
gestió del propi servei (festes, etc.). 
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Informar amb rigor 

Exigir-se un esforç de rigor i transparència en 
l’abordatge informatiu d’aquests temes. 

Els mitjans de comunicació juguen un rol molt important en tant 
que -de forma intencionada o no- sovint amplifiquen les pors de 
la ciutadania donant cobertura informativa a rumors sense 
fonament, o amplifiquen el conflicte. 

Però la cobertura d’aquests conflictes pot ser també una 
oportunitat per a sensibilitzar, contribuir a la creació d’una 
cultura ciutadana de compromís i responsabilitat. 

La col�laboració amb els mitjans de comunicació per tal de 
facilitar-los l’exercici de les seves funcions, però també 
l’exigència de rigor, són dos dimensions importants. 

 

Així es considera clau: 

33. Establir relacions de col�laboració amb els mitjans de 
comunicació: proporcionar aquella informació necessària per 
tal que puguin informar bé. 

Estar ben informat exigeix un temps que no sempre és assumible per 
les redaccions dels mitjans. Sovint una bona informació acaba depenent 
del voluntarisme del/la professional. 

34. Elaborar material de comunicació adreçat a la premsa sobre els 
temes d’interès i singularment: 

� Identificar una persona referent per a donar resposta a les 
preguntes dels mitjans. 

� Elaborar material de comunicació adreçat a la premsa sobre els 
temes d’interès on s'especifiqui: per què es proposa; quines 
experiències similars s'han esdevingut i quins resultats han 
obtingut. 

� Facilitar un telèfon de contacte per a demanar més informació. 
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35. Facilitar als mitjans els contactes amb els usuaris/es i 
professionals que treballen en els serveis. 

36. Exigir el rigor en el compliment del codi deontològic (la 
obligació de contrastar i verificar la informació, etc.). 

És important integrar totes les visions, i informar-se exhaustivament 
sobre el tema abans de publicar un article o fer un programa. I 
especialment informar-se amb el personal tècnic. 

No es pot donar la visió “nimby” per bona ni magnificar alguns 
problemes. Cal evitar el sensacionalisme i garantir el respecte vers els 
col�lectius més vulnerables. 

37. Ser contundents en la defensa dels valors. En alguns d’aquests 
temes cal ser parcials (amb les drogues, amb la pena de mort). 

Els mitjans han de ser conscients de la seva responsabilitat en la 
creació d’un clima de convivència a la ciutat (no enfrontar comunitats, 
explicació comprensiva, ser conscient que el llenguatge no és neutre i 
transmet valors, etc.). 



 32

9 

Exercir el lideratge 

Afirmar i defensar amb fermesa -des del diàleg i l’exercici 
de l’autoritat- els valors democràtics i de convivència. 

Amb els processos de diàleg, de resolució col�laborativa de 
problemes, etc. no sempre es poden dissoldre els egoismes o les 
insolidaritats, que estan també en la base d’aquests conflictes. 

I sempre hi haurà persones o col�lectius que aprofitaran i 
amplificaran el conflicte per obtenir beneficis propis (en forma de 
vots, audiència, etc.). 

Front a aquestes situacions i malgrat la oposició (que sovint pot 
ser ja una oposició veïnal residual), l’exercici de lideratge 
requereix  fermesa. 

Alguns dels criteris que haurien de guiar les accions dels 
responsables polítics: 

38. Liderar els processos adreçats a construir el suport social 
entorn la decisió: escoltar; explicar i implicar. 

39. Contribuir a generar consens polític en aquests temes i no 
utilitzar-los per al debat partidista. 

Un dels patrons d’aquests conflictes és la instrumentació política 
d’aquests conflictes com a factors de desestabilització dels equips de 
govern: “tot s'hi val”. 
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40. Exercir l’autoritat democràtica amb responsabilitat. 

Malgrat l'oposició (que sovint pot ser una residual), si la decisió es 
considera legitima, cal una decisió política clara i visible de la necessitat 
de tirar endavant l'equipament. 

Amb els processos de diàleg, resolució col�laborativa de problemes, etc. 
no sempre es poden dissoldre les pors, els egoismes o les insolidaritats 
que també estan en la base d’aquests conflictes. 

La finalitat d’aquests processos és identificar les preocupacions i 
demandes legitimes; enfocar els temes correctament per facilitar la 
presa de decisions; i facilitar que l'oposició fonamentada en prejudicis 
irracionals o en interessos ocults pugui aparèixer com a tal. 

En aquest sentit, malgrat l'oposició (que sovint és una oposició veïnal 
residual), si és legítima, cal una decisió política clara de la necessitat de 
tirar endavant l'equipament o el servei. 

41. Defensar el projecte amb fermesa una vegada s’ha pres una 
decisió (responsabilitat i fermesa en l’aplicació de la decisió 
presa). 



 34  35

10 

Actuar en positiu i sempre amb respecte 

 
El resultat final d’aquests processos depèn, tant del que s’hagi 
fet –o deixat de fer- abans de tenir un projecte o una proposta 
sobre la taula, com del que es faci un cop ha sorgit el conflicte i 
l'oposició. 

42. Evitar el maniqueisme (no considerar el conflicte com la 
confrontació entre les “forces del bé i del mal”). 

Reconèixer i acceptar que aquests conflictes no són una confrontació 
entre les forces del “bé” i les forces del “mal.” Aquest tipus 
d’aproximació només implica una escalada del conflicte. 

Una aproximació més positiva és la que percep el conflicte com un 
procés de diàleg, negociació i qüestionament entre diferents interessos i 
grups d’una mateixa comunitat. 

43. Treballar també els aspectes emocionals del conflicte i utilitzar 
tots aquells aspectes que puguin incrementar la confiança 
social (confiança i credibilitat dels actors implicats). 
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3. 
Relació de persones que han aportat les seves 
reflexions en aquest procés
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Persones que varen participar com a ponents en la Jornada 
“Treballem per uns Barris Dignes: Estratègies, eines i compromisos 
vers l’ “aquí no”, celebrada el 15 de desembre de 2009. 
 

� Albert Batlle 
Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

� Lluïsa Moret 
Tinenta d'alcaldia de Benestar i Ciutadania i Regidora de Polítiques per a la Igualtat de 
Gènere i Nous Usos del Temps, Regidora de Serveis Socials, Regidora de Gent Gran i 
Regidora de Persones amb Discapacitats de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

� Ramon Nicolau 
Comissionat de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

� Joan Puigdollers 
Regidor de l'Ajuntament de Barcelona i president del Consell Municipal del Districte Sarrià-
Sant Gervasi. 

� Isabel Ribas 
Regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i 
Presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. 

� Sebastià Sarasa 
Professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra. 

� Alberto Villagrasa 
Portaveu adjunt del Partit Popular i secretari general de la província de Barcelona. 

� Joaquim Berenguer 
Cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona del Cos de Mossos d'Esquadra. 

� Núria Carrera 
Cap de Gabinet de Creu Roja Catalunya, Directora de Responsabilitat Social Corporativa i 
Presidenta del Col�legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya. 

� Joan Colom 
Secretari de la Comissió Interdepartamental sobre Drogues i Subdirector general de 
Drogodependències de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 

� Àngels Guiteras Mestres 
Gerent de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i Presidenta de la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

� Josep Maria Monferrer 
Professor del barri de La Mina. 

� Albert Recio 
Sots-president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). 

� José Reina 
Intendent major cap de la Divisió Territorial Zona 2 de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

� Oriol Romaní 
President de Grup Igia i professor de la Universitat Rovira i Virgili. 



 38

 

 

 

� Pepín de la Rosa 
Director de l'Equip de Gerència del Col�legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya. 

� Esperanza Álvarez 
Directora del Centre Cívic La Sedeta de l'Ajuntament de Barcelona. 

� Eduardo Martín Pozuelo 
Periodista. Ha col�laborat a l'espai “Todos contra las Drogas” del programa 
“Protagonistas”. 

� Xavier Muixi 
Director d’informatius de BTV. 

� Begoña del Pueyo 
Periodista Ha coordinat des de 1990 a 2005 l'espai “Todos contra las Drogas” al programa 
de ràdio "Protagonistas". 

� Santiago Ramentol 
Professor titular de Comunicació Científica a la UAB i conseller secretari del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. 

 
 
 
 
 
Persones entrevistades i/o que han format part de la Comissió de 
gestió de conflictes d' "aquí no" de l'Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva. 
 

� Imma Miret 
Directora de Participació Social de l'Ajuntament de Barcelona. 

� Francesc Barreda 
Referent tècnic de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

� Carmen Vecino 
Agència de Salut Pública de Barcelona. 

� Ma Eugènia Sánchez 
Cap de l'Àrea de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. 

� Patrici Hernández 
Departament d'atenció a Persones vulnerables de l'Ajuntament de Barcelona. 

� Toni Puig 
Expert en comunicació. 

� Regima Mercè Fuenzalida 
Col�legi de Periodistes de Catalunya. 

� Alícia Oliver 
Col�legi de Periodistes de Catalunya. 

� Montserrat Balaguer 
Consell d'Associacions de Barcelona. 

� Marta Cots 
Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona i membre del Consell d'Associacions de 
Barcelona. 
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� Felisa Pérez 
Presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències. 

� Mercè Cervantes 
Federació Catalana de Drogodependències. 

� Esther Henar 
Federació Catalana de Drogodependències. 

� Eva Fernández 
Presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. 

� Ismael Palacín 
Director de la Fundació Jaume Bofill. 

� Chus Hernando 
Guardia Urbana de Barcelona. 

� Francesc Xavier Sancho Albarracín 
Cos de Mossos d'Esquadra – Policia de la Generalitat de Catalunya. 

� Juajn Manuel V. Parisi 
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

� Josep Maria Lahosa 
Cap dels Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona. 

� Lluís Toledano 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
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