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A la primera part d’aquest article (publicada 
al número anterior d’aquest mateix butlletí) 
comentava una experiència que il·lustra (en 
la meva opinió) perfectament la relació 
entre les xarxes socials i el 
desenvolupament local, i feia una petita 
introducció al tema. En aquesta segona 
part, m’agradaria tractar el que, des del 
meu punt de vista, són els principis d’una 
xarxa social pel desenvolupament local. 
 
Característiques o principis de la Xarxes 
Socials:  
 
Model Sistèmic: L'anàlisi dels problemes es 
fa des del major nombre d'angles o sectors 
possibles, avaluant el compromís sectorial i 
organitzacional en la producció de les 
causes i solucions. Provem d'integrar les 
variables i efectes, en comptes d'aïllar-los.  
 
Partim de que un problema social existeix i 
es formula per la interacció de diverses 
variables en una situació carregada de 
problemes i s'estudia per a comprendre i 
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calcular un resultat conjunt sobre la 
situació. Es tracta de multiefectes generats 
per multicauses. És a dir, com si es tractés 
d'un nombre ampli d'arbres de problemes, 
interrelacionats per les seves causes i 
conseqüències. Per a cada causa podria 
haver un tipus de xarxa, les quals 
augmenten en complexitat quan es tracta 
de diverses causes del mateix problema, 
procedents de diferents sectors i segueixen 
en major complexitat quan es tracta de 
diverses causes de diversos problemes. 
L'estructura dels problemes socials obeeix 
a teories de multicausalitat i 
multifactorialitat.  
 
El nivell de complexitat on es mouen els 
individus es troba precisament en això, es 
pot moure en xarxes primàries i en xarxes 
múltiples al mateix temps, ja que les 
accions, ben dissenyades, ataquen 
sistemes múltiples de causes i problemes. 
Per exemple, en el desenvolupament 
d'operacions davant del problema 
d'inadequada nutrició podria pensar-se en 
donar-los una minuta balancejada diària a 
cadascun dels afectats (moviment de xarxa 
unicausal) o podrien desenvolupar-se 
operacions en el muntatge d'un restaurant 
escolar on es generi ocupació, es generi la 
minuta, es donin instruccions sobre dietes 
adequades, es creïn horts escolars, es 
millori l'educació i la salut dels afectats (ja 
no solament individus, sinó famílies i la 
comunitat sencera), convertint-se en un 
moviment més complex i multicausal amb 
accions en diversos “arbres de problemes” 
com la salut, l’educació, la ocupació, la 
convivència, el maltractament, etc.  
 
Com que la relació social és molt complexa 
i contínuament se'ns escapa, necessitem 
entendre el joc de les seves xarxes 
complexes amb el seu variat tipus de 
vincles tan canviants. En primer lloc, de 
manera molt immediata i quotidiana, veiem 
l'existència de xarxes primàries, de 
familiaritat, amistat, etc., on els vincles són 
forts, i on la convivència té les seves 
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pròpies regles peculiars en cada cultura i 
subcultura particular. La importància social 
d'aquest àmbit radica en que des 
d'aquestes xarxes primàries codifiquem i 
descodifiquem totes les informacions i 
energies engegades per les comunicacions 
de rang més ampli i global. La validació de 
les situacions problemàtiques des de 
l'individu com a tal és el que permet la seva 
integració sistèmica. No es pot seguir 
pensant que n'hi ha prou amb la “validació” 
de les situacions problemàtiques des dels 
col·lectius i, encara menys, des de les 
organitzacions. 
 
Hi ha unes xarxes de "coordinació o 
intermediació", entre aquestes xarxes 
primàries i les xarxes més complexes que 
compleixen una funció molt important de 
barreja, d'hibridació de missatges, de 
creativitat potencial. La complexitat de 
l’anàlisi de xarxes i de conjunts d'acció amb 
els seus vincles i elements ens fa pensar 
que no hi ha un model territorial de 
referència vàlid (compacte o difós); per 
contra, és l'articulació de distints tipus 
d'espais (uns més difusos altres més 
compactes) els que millor s'adaptaran als 
distints tipus de xarxes de relacions. També 
ens convida a pensar en el reconeixement 
d'aquestes complexitats i els instruments i 
tècniques utilitzades per a tal fi, les quals 
deuen ser prou properes a la cultura de tots 
i cadascun de nosaltres com actors socials, 
com per a permetre'ns la seva utilització 
sense requerir “ajudes externes” que 
contaminin la “versió de la realitat” on van a 
mobilitzar-se les diferents xarxes 
construïdes.  
 
A major complexitat i obertura sistèmica, 
les relacions entre els elements obtenen 
una major capacitat d'influència en la 
modificació dels altres elements i del 
conjunt de la xarxa i, per tant, emeten i 
reben comunicacions a través dels vincles 
(fluxos d'informació) que, al seu torn, els 
estan modificant. En paraules dels 
seguidors de la IAP, aquestes relacions 
entre els elements porten a les 
modificacions en els comportaments i 
actituds dels involucrats, quan es 
produeixen a través d'unes relacions de 
tipus recíproc i simètric (on cada element 
de la xarxa juga un doble rol de receptor - 
emissor) i apunten cap als processos que 
milloren el sentiment de pertinença i 
apropiació dels subjectes respecte dels 
àmbits, sectors i espais en els que estan 
inserits.  

 
Aquest concepte el vam explorar quan vam 
parlar del sentit de pertinença com un 
vector bàsic en la força vinculant, requerit 
en tota intervenció social i col·lectiva.  
 
Les xarxes socials complexes no són, per 
tant, estàtiques, són dinàmiques i 
summament variables. En funció d'això són 
difícils de delimitar. Ofereixen una enorme 
potencial d'intervenció social quan els 
vincles s'estableixen entre distintes xarxes i 
es transformen en una "voluntat col·lectiva".  
 
Recordem que un sistema falla si algun 
dels seus components falla. La primera 
falla és quan excloem les organitzacions o 
sectors relacionats amb el problema o la 
seva solució. La segona, és que no 
assegurem la seva participació en totes les 
fases (Diagnòstic, Planificació, Execució i 
Control). La tercera és no descobrir les 
limitacions a temps com per a 
desenvolupar la subsidiarietat o 
complementarietat necessàries.  
 
La recerca de compromisos socials per part 
dels grups animadors, entitats socials i 
sectors actius o funcionalment proactius, 
representa una estratègia imprescindible 
pel desenvolupament de la comunicació i 
l'acció de base. Com a actors subjectes del 
canvi, hem de consolidar la idea de 
reciprocitat, de responsabilitat social i de 
corresponsabilitat d'uns nivells amb altres 
per a inserir-nos en processos participatius 
de doble vessant: sentir-nos part d'una 
comunitat, d'un lloc (tenir identitat) i prendre 
part en els processos de transformació de 
les seves condicions de vida. Totes les 
altres característiques del model 
d'articulació en xarxa es desenvolupen al 
voltant d'aquesta, la qual és la base pel seu 
desenvolupament. 
 
Articulació al voltant d'un node: Podem 
desenvolupar, en el tema de xarxes, dues 
concepcions d'aquesta paraula: El primer 
és entendre com nus aquells actors i llocs 
on la comunicació es consolida, i ens 
serveix pel seu trànsit de dalt a avall i 
viceversa. Aquests són nodes relacionals 
que milloren el flux informatiu i estableixen 
les cultures i subcultures per les que es 
mobilitzarà la xarxa social (xarxes de 
coordinació o intermediació). 
 
Una altra concepció, aquesta associada 
amb el que Carlos Verdaguer denominat 
idees – força. Entre tots els participants 
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hem de decidir els nodes de treball i acció. 
Un node pot ser una població específica 
(nens, dones, joves, vells) o un espai 
geogràfic (barri, comuna, carrer, illa) o una 
situació problemàtica (com la inadequada 
nutrició infantil que es presentava a 
l'exemple). Cada node s’analitza des de 
tots els determinants del seu benestar, 
evitant l'enfocament sectorial i 
unidimensional.  
 
L'articulació nodal és la primera negociació 
que hem de fer. Per a reorientar i reestablir 
la comunicació, per a incidir en la 
transformació social de les nostres 
comunitats i en la implicació dels nostres 
veïns, és necessari identificar els nusos de 
les xarxes, els sectors actius i els sectors 
funcionalment proactius, i igualment 
important és identificar i crear espais i 
àmbits de convergència i de trobada entre 
tots aquests distints sectors d'una 
comunitat.  
 
Hem de tenir en compte que algunes 
organitzacions i persones poden veure's 
incloses en diversos nodes, la qual cosa és 
possible, però no pot haver-hi cap actor 
que no estigui inclòs en algun. Totes les 
organitzacions i persones han d’estar en 
algun node. La importància de definir un 
node i els seus integrants radica que al seu 
interior. Poden existir múltiples situacions 
problemàtiques, algunes de les quals seran 
de desenvolupament d'operacions 
exclusives del node i altres, implicaran 
operacions d'altres nodes, mobilitzant-se 
dintre de diferents xarxes sistèmiques. 
 
Negociació permanent: Com que constituïm 
una xarxa amb persones procedents de 
diferents organitzacions, disciplines i 
sectors, cadascun d'ells tindrà diferents 
motivacions i interessos per a articular-se 
en la xarxa. La mobilització de persones i 
institucions en diferents xarxes de diferent 
complexitat, implica un diàleg permanent 
entre elles comportant necessàriament 
processos de negociació. 
 
L'estil, grau o intensitat i freqüència 
d'aquesta negociació dependrà de tres 
característiques: La capacitat d'adaptació 
de cadascun dels actors, la complexitat de 
la xarxa i la de les idees força que s’hagin 
convertit en nodes i sobre les quals 
estiguem desenvolupant activitats.  
 
Integració del desenvolupament en el 
benestar: El concepte del 

desenvolupament, com a adquisició de 
béns i serveis (satisfactors mediatitzables i 
temporals), no és el que ha d’imperar en 
aquest concepte de xarxa. Això ho podríem 
denominar ‘desarrollisme’ i s'ha demostrat 
que la presència de molts satisfactors no 
necessàriament comporta la millora de la 
qualitat de vida. Es busca treballar en la 
solució de necessitats vitals amb la 
construcció col·lectiva dels satisfactors que 
produeixin major sentit de pertinença, i 
millora permanent i escalar de la qualitat de 
vida. Seria bo recordar dos conceptes: Els 
moments de reproducció social i l'escala de 
necessitats. 
 
Informació integral i integrada: els mètodes, 
tècniques i eines són les mateixes per a 
tots els actors i són escollides i 
desenvolupades per tots els que ens 
sentim involucrats. La informació és, tal 
vegada, el factor clau en els models de 
xarxa. Permet la circulació de dades de dalt 
a baix i viceversa en el sistema complex de 
xarxes (informació integrada), ens permet 
el desenvolupament del sentit de 
pertinença i, finalment, permet que la 
concepció de la realitat no presenti 
esquerdes o buits limitadors en els 
diferents nivells (informació integral). 
 
Adaptació: Una altra de les característiques 
importants i diferenciadores del treball 
sistèmic en xarxa. L'adaptació és la 
capacitat dels actors (persones i 
institucions) de modificar el seu 
comportament i la seva forma d’actuar en 
pro del benefici comú. Persones i 
institucions rígides causen atomització, 
fractura, dificultats en la negociació i en el 
flux de la informació.  
 
Recordem que les xarxes són moviments 
que es van formant i constituint pel 
compromís adquirit pels seus integrants, 
per tant, la rigidesa va en contra dels 
models sistèmics. De vegades, la 
inadequació de les formes i continguts de 
les nostres estructures organitzatives, i de 
les nostres activitats a les noves 
circumstàncies i problemàtiques presents 
en els nostres barris i carrers han anat 
obrint distàncies amb la base social. Per 
això és necessari restablir la comunicació 
directa i reorientar les nostres activitats i 
models organitzatius per a obtenir, 
novament, la capacitat d'atreure i incorporar 
als nostres veïns, fent-los més 
protagonistes dels processos socials. 
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Especialització: La podem entendre com 
donar-li focus o focalitzar les accions (no 
els actors), és a dir tenir un nord específic 
que ens permeti obtenir resultats. És tracta 
de posar els millors recursos en les millors 
activitats. 
 
Espacialització: La podem entendre com 
la capacitat dels actors de pertànyer a 
diferents xarxes complexes; i d'algunes 
accions a atacar diverses situacions 
problemàtiques. Aquestes dues últimes 
característiques s’han de moure en la 
mateixa direcció perquè, moltes vegades, 
ens movem en la espacialització, perdent 
de vista les nostres accions, cosa que porta 
a la ineficiència i la ineficàcia.  
 
Simultaneïtat: Com que es tracta de 
sistemes complexos, les operacions 
ocorren al mateix temps en diferents nivells 
de la xarxa. Això ens porta a pensar que 
els resultats, mesurats en forma de millores 
de la qualitat de vida, no ocorren 
exclusivament pels productes arribats en 
cada operació, sinó per la simultaneïtat 
d’aquestes. No es tracta de pensar els 
plans estratègics com una cadena lineal 
d'accions, sinó de definir la simultaneïtat de 
les mateixes per a obtenir resultats més 
ràpids i de major abast, tant en la seva 
magnitud com en la seva sostenibilitat en el 
temps. La simultaneïtat, ens impedeix 
pensar en plans sectorials aïllats.  
 
Subsidiarietat: La podem entendre de 
dues formes: Com el conjunt d’accions 
desenvolupades per un actor amb major 
capacitat d'operacions (persona o 
institució), en benefici d'un altre actor amb 
menor capacitat d'actuar. La segona, com 
les accions desenvolupades per una xarxa 
complexa a benefici d'una xarxa primària.  
 
Complementarietat: Són les accions 
desenvolupades per un actor o una xarxa 
en benefici d'altres, completant les seves 
operacions de tal forma que els beneficis 
arribats siguin majors, millorant així 
l'eficàcia de tot el sistema.  
 
Lideratge Compartit: Com que estem 
tractant sistemes canviants i dinàmics, el 
lideratge no pot estar dipositat 
exclusivament en un actor (persona o 
institució) o en un sector del 
desenvolupament (polític, comunitari o 
productiu). En la mesura que tots aporten i 
són més solidaris, democràtics i amb 
relacions més horitzontals, la funció de 

lideratge va passant entre els actors i 
sectors en pro del benefici comú. Cal 
assegurar el lideratge compartit doncs, tot i 
ser una tasca difícil i ferragosa, el fet 
d'assolir-la pot fer-nos pensar en l'èxit de 
les xarxes. 
 
La funció reguladora de les xarxes: Les 
xarxes socials tenen capacitat reguladora 
si, a través d'elles, els participants 
interactuen i aconsegueixen establir 
processos socials tendents a satisfer les 
necessitats humanes d'una forma òptima. 
Podem establir tres aspectes o dimensions 
que afavoreixen o minimitzen (si són 
febles) aquesta funció:  
 

• La densitat de les xarxes (dimensió 
espacial). Proxemia: La pertinença a 
distintes xarxes es vincula a la 
pertinença a un espai. Recreen, 
defineixen l'espai. A major densitat de 
la xarxa, l'espai d'acció va augmentant 
en relació amb recerca d'accions en pro 
de la solució dels problemes. 
• La continuïtat de les xarxes 
(dimensió temporal): L'estabilitat 
derivada de l'arrelament a un espai 
permet la continuïtat de la relació. La 
freqüència, la durada, l'estabilitat dels 
vincles enforteix la interacció i els fa 
estables i segurs. Això suposa també 
una ocupació del temps de forma 
compartida. 
• La intensitat de les xarxes 
(dimensió estructural): Per les mateixes 
raons, els llaços d'interdependència 
entre els elements de la xarxa són molt 
sòlids. La solidesa i la varietat dels 
continguts enriqueixen l'experiència 
viscuda, desenvolupant els sentits i els 
sentiments.  

 
En contraposició a l'anterior, les xarxes 
poden perdre capacitat de regulació quan 
estan desterritorialitzades, quan els vincles 
entre els elements són febles per tractar-se 
de contactes esporàdics i discontinus, o en 
trobar-se limitats per la lògica dels 
instruments mediàtics (pot manipular-se o 
fins i tot interrompre's per raons alienes a la 
voluntat dels interactuants sense cap 
oportunitat d'acció sobre aquesta 
manipulació o ruptura) i, per tant, es tracta 
de contactes no directes. També, quan el 
contingut dels missatges i de la informació 
no és d'interès comú es perd l'oportunitat 
de compartir-la entre els elements que 
participen de la xarxa, es buiden de 
continguts i, en conseqüència, resulten 



 5

massa superficials i faltes de compromisos 
forts (s'esgoten en el propi intercanvi). 
 
Corresponsabilitat: La capacitat 
reguladora d'una xarxa social ve 
determinada per la seva capacitat de 
traduir les seves estratègies en operacions. 
Per a assolir-ho, necessitem un determinat 
grau de responsabilitat compartida 
(corresponsabilitat) entre els membres i, 
com a conseqüència, tots podem concórrer 
en igualtat d'oportunitats. La 
corresponsabilitat s'associa al lideratge 
compartit i és, precisament, el que permet 
la prolongació entre els sentiments 
"expressius" i la creativitat "instrumental" a 
través de les xarxes socials. La 
corresponsabilitat es construeix a partir de 
la unió de la identitat i l'autonomia; això 
significa que el reconeixement d'un mateix 
es produeix a través de la relació amb els 
"altres" i, igualment, la pràctica d'un actor 
(individual o col·lectiu) es construeix a partir 
de la tensió dialèctica entre l'interior i 
l'exterior. Cada actor social es troba 
mediatitzat per l'acció dels "altres" actors i 
viceversa.  
 
Comunicació. En funció de la 
caracterització que hem establert, podem 
definir la comunicació com el conjunt 
d’interaccions directes o indirectes, flexibles 
i infinites (en un sistema obert) que, a 
través de la verbalització i altres eines, 
estableixen vincles recíprocs i retroactius 
que permeten la satisfacció de les 
necessitats humanes.  
 
El concepte de xarxa social no només 
implica l'existència de sistemes de 
comunicació oberta amb estructures i eines 
que descobreixen la seva complexitat, amb 
les que es conforma la seva pròpia cultura i 
per això precisament, són una resposta de 
resistència al llogaret global 
(homogeneïtzació dels patrons culturals). El 
reconeixement d'aquestes estructures 
comunicacionals són essencials pels 
animadors socials, ja que moltes vegades 
els nostres discursos es troben més 
enfocats cap als sectors més integrats i, 
alhora, es troben contaminats pel nostre 
bagatge institucional, sectorial i de relació 
amb les administracions públiques. Són 
Llenguatges que no connecten, no tenen 
molta relació amb la base social o sectors 
significatius de la mateixa.  
 
Els mediadors socials: Són actors 
(persones i institucions), la funció de les 

quals és entreteixir la xarxa social. Tenen 
com a objectiu distints nivells de relacions: 
entre si, amb la base social, amb el mercat, 
amb les institucions públiques; i les 
relacions entre aquests nivells de relacions 
(relacions entre relacions). Ens interessa 
aquí centrar-nos en les complexes 
relacions que han d’establir els grups 
animadors amb la base social a la qual es 
dirigeixen i de la qual s'alimenten. Les 
seves dificultats i els seus reptes. És 
precisament, la funció d'intermediació 
desenvolupada per les organitzacions 
socials (Entre les xarxes socials informals i 
els altres sectors com les administracions 
públiques i empreses privades), el que ve a 
evidenciar la complexitat de l'escenari 
social i la necessitat de reconstruir les 
xarxes socials com a mecanismes 
reguladors d'aquesta pròpia complexitat.  
 
Confiança: No és possible desenvolupar 
una xarxa sinó existeix confiança entre els 
seus membres. La confiança genera la 
coresponsabilitat, permet la subsidiarietat i 
complementarietat, genera l'oportunitat del 
treball compartit, la simultaneïtat.  
 
Homogeneïtzar en lloc d'homologar: Es 
tracta de que tots i cadascun dels actors 
(persones i institucions), es relacionin de tal 
forma que els seus límits i limitants es 
vagin “perdent” en la mateixa mesura en 
que altre actor és capaç de socórrer-los. 
Cadascun d'ells seguirà desenvolupant-se 
amb base en les seves característiques 
pròpies, però amb un clar concepte 
d'articulació i integració. Està directament 
associat a la capacitat d'adaptació i de 
corresponsabilitat. Es diferencia de 
l'homologació perquè no es tracta d'igualar 
o uniformar els actors o activitats.  
 
Inserció econòmica: És necessària pel 
desenvolupament sostenible (ecològica i 
econòmicament viable). No és possible el 
desenvolupament local sense inserció 
econòmica de la xarxa social. Gran part del 
model econòmic estarà orientat al concepte 
d’endogenisme (on al mateix temps som 
productors i consumidors dels nostres 
propis béns i serveis), com es promou en 
els LETS, les barates i altres alternatives 
similars. No obstant això, l’endogenisme 
com a tal no genera nou cabdal i, per tant, 
estarà limitat en el temps. És necessari 
crear fonts externes de capital que 
permetin un desenvolupament social 
escalar i això és el que jo anomeno 
CLUSTER SOCIAL. 
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Passos per al desenvolupament del 
model:  
 
Tenint com a base l'expressat per molts 
autors1234      i les experiències de camp en 
el desenvolupament de sistemes integrats, 
anirem desenvolupant tots aquestes 
característiques en la mesura que ens 
comprometem en el creixement d'una xarxa 
social. Tal vegada, algunes d'elles són 
prerrequisits, com la capacitat negociadora, 
l'adaptabilitat, la confiança i el desig 
d'integrar-se al voltant d'un node. Podríem 
establir que el pas zero és aquest acord de 
voluntats entre tots els actors.  
 
Primer Pas. Coneguem l'estructura de 
xarxes per a recrear-les: Igual que les 
Organitzacions Socials, les denominades 
xarxes socials informals cobren major sentit 
en un context social on la creixent 
desprotecció social és una amenaça per a 
determinats àmbits i col·lectius. En els 
espais marginals o extraradials, on la 
presència estatal ha estat especialment 
escassa i nefasta, són aquesta mena 
d'organitzacions les que han servit per a 
l'adquisició de béns i serveis, davant la 
racionalitat econòmica i les limitacions per 
les quals travessa cada grup familiar per a 
afrontar les creixents dificultats i exclusions 
socials.  
 
Aquest tipus de respostes, en la mesura 
que anaven aconseguint resultats, van anar 
organitzant la comunitat i se’ls pot 
considerar com l'estructura bàsica o 
primària (de grups de base), que es 
relacionen a través d’actes, campanyes i 
similars. La seva estructura és simple i 
obeeix a les necessitats puntuals. El seu 
model planificador és bàsicament reactiu 
(Xarxa Primària). A partir d'aquí, i a mesura 
que es van desenvolupant aquestes 
organitzacions i es consolida el seu capital 
social, es van atrevint a endinsar-se, cada 
vegada més, en la recerca d'espais d'acció 
i de socis organitzacionals que els permeti 
millors resultats.  
 

                                                      
1 VILLASANTE, Tomas.  Op. Cit. 
2 DENCHE, Concha. Julio Alguacil.   Op. 
Cit. 
3 VERDAGUER,  Carlos. Op. Cit. 
4 FUENTES, M., A.G. Frank Diez tesis 
acerca de los movimientos sociales (Rev. 
Alfoz n. 54/55) 

Algunes d'aquestes organitzacions 
s'especialitzen  en la funció mediadora i 
altres en la funció operativa integrada 
(xarxa secundària). El procés evolutiu, ens 
duu a la recerca de nous socis, aquesta 
vegada sectorials, amb l'articulació del 
privat i lògicament de l'Estat per a la 
generació de la política pública. En aquest 
nivell de desenvolupament, ja estem 
parlant de xarxes complexes.  
 
Les xarxes complexes són l'articulació de 
xarxes primàries, secundàries i xarxa de 
xarxes. Hem de conèixer quin és el nivell 
d'estructura en el qual ens trobem, ja que 
aquest nivell està directament relacionat 
amb la capacitat d'acció. Recordem que 
gran part de la nostra funció és la de fer 
d'animadors, és a dir, d’articuladors entre 
els diferents nivells relacionals de la 
societat. 
 
Segon pas. Coneguem els nusos o nodes 
de la xarxa: L'estructura informal de 
relacions locals adopta la forma de "xarxa", 
on els pròxims són veïns, parents, 
companys de treball, d'estudi... Tota xarxa 
local té els seus "nusos" receptors i 
emissors d'informació a través de subjectes 
que es mobilitzen en determinats espais de 
trobada i confluència (espais públics, locals 
associatius, comerços, bars, equipaments - 
esportius, culturals, de salut, de tercera 
edat, de la dona, etc.-, parròquies, patis de 
veïnatge...) i produeixen, recullen, creen 
informació, opinió, valors.  
 
És també necessari establir quins són les 
idees força predominants entre els actors 
de la xarxa i que serveixen per a la seva 
associació. Recordem que poden ser idees 
força: Treballar per a certs grups com ara 
nens, dones i ancians; treballar per a certes 
poblacions postergades (desplaçats, 
indigents, orfes, etc.); treballar per a 
poblacions d'acord a la seva ubicació 
territorial (barris, carrers, comunitats, etc.) 
la idoneïtat de les idees força dependrà, en 
gran mesura, de l'anàlisi dels involucrats i 
de la capacitat real de canviar les 
condicions de vida de la població 
(governabilitat sobre els problemes i les 
accions).  
 
La importància de conèixer ambdós tipus 
de nodes o nusos, resideix en el fet de que 
en els llocs de confluència comunicacional 
de la comunitat bolcarem tota la nostra 
atenció, per a fer molt més evident el treball 
dintre d'una idea força determinada. Fer-ho 
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així ens facilitarà la participació de tots els 
interessats, augmentant el nostre capital 
social. 
 
Tercer Pas. La vertebració de les xarxes: 
Una vegada reconegudes les estructures 
socials existents, hem de reconvertir-les en 
un eficaç sistema de comunicació i de 
mobilització, que seran les principals 
comeses de les organitzacions socials. 
 
El treball de mediació social en aquest 
context, significa articular i vertebrar els 
vincles socials de proximitat en les xarxes 
socials de la comunitat. Per a això és 
necessària la identificació dels diferents 
sectors, col·lectius i interessos, i buscar els 
elements de compatibilitat entre ells (que 
ens serviran d'element articulador o de 
força vinculant). En segon lloc, 
identificarem tant les situacions 
problemàtiques o necessitats de la base 
social, com els nusos de les xarxes, els 
comunicadors i els mediadors informals. Un 
cop les vèrtebres s’hagin acomodat unes 
sobre les altres, donant-se suport i servint 
d'eix per al moviment. Quan parlem de 
vertebració, estem establint les relacions, 
els mediadors socials i les estructures 
comunicacionals que prevaldran en el 
desenvolupament de la xarxa.  
 
Quart Pas. Coneguem i Establim les 
Forces Vinculants: En aquest pas hem de 
conèixer l'estat de l'art dels quatre vectors 
de les forces vinculants: Estructures 
comunicacionals, identitat grupal, 
situacions problemàtiques i actituds 
grupals. Aquestes seran les eines dels 
animadors durant tot el desenvolupament 
de les xarxes socials. 
 

• Valoracions: Quan parlem de les 
estructures comunicacionales, 
diem que aquestes són bàsiques 
per a la generació d'una cultura 
pròpia i ens ajuden a l'articulació en 
xarxa, ja que el missatge possibilita 
la creació de sentiments compartits 
d'identitat (suposa coneixement de 
la realitat concreta i de la situació 
de cadascú en ella) i pertinença 
(implica consciència de grup i dels 
seus drets ciutadans i possibilitats 
de modificar el seu entorn). Segons 
Freire , les expressions i la 
verbalització dels sentiments, 
compromisos, realitats, individuals i 
col·lectives, tenen un efecte 
emancipador i alliberador i, al 

mateix temps, genera vincles 
socials. 

• Actituds: A mesura que els vincles 
són més forts i els valors més 
compartits i s'avança en el 
descobriment de les necessitats de 
caràcter material i de caràcter més 
cultural (de participació), es van 
donant passos decidits en 
l'actuació en un escenari cada 
vegada més dominat. Aquest és 
l'inici de l'acció que pot projectar-se 
en un "conjunt d'accions". Els 
seguidors de la investigació 
participant, argumenten que la 
verbalització ajuda a construir 
col·lectivitat, consolida una acció 
transformadora de la seva realitat 
que s'inicia degut a les actituds 
davant la contingència i, 
especialment, davant la necessitat 
d'associar-se. Les possibilitats 
d'acció s’assoleixen, inicialment, 
pel descobriment col·lectiu de 
necessitats bàsiques solucionables 
entre tots. Entre altres coses, 
l'efecte alliberador augmenta 
conforme descobrim que les 
necessitats d'uns no són 
exclusives, sinó col·lectives però 
que es presenten en diferents 
intensitats.  

 
Cinquè Pas. Definim els elements per a un 
autodiagnòstic de la comunitat: Els grups 
animadors, com a mediadors socials, 
necessitem formació o, més aviat, 
autoformació. Necessitem dotar-nos de 
mètodes per a conèixer profundament la 
realitat que es pretén transformar i el sentit 
de la pròpia transformació. Aquest 
coneixement i reconeixement de la 
comunitat té dos continguts: D'una banda, 
conèixer la realitat precisa de la 
comunicació bidireccional amb la base 
social i restablir els circuits i nusos de la 
mateixa i, de l’altra, conèixer les 
necessitats dels ciutadans, partint dels 
seus propis processos, per a millorar la 
seva qualitat de vida. Ambdós aspectes 
precisen d'armar-se d’instruments 
metodològics com els esmentats abans. 
Preguntes com les següents poden ajudar-
nos a aclarir aquest pas: 
 

• Qui som i què fem (Inventari de 
Recursos). Quins projectes 
desenvolupem, amb quins recursos 
propis comptem, quines dificultats 
tenim, quines activitats 
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desenvolupem, quins mètodes 
tenim, a qui arribem i com ho fem. 
Es tracta, en definitiva, de formular 
un autodiagnòstic de la situació de 
l'associacionisme de base que 
proporcioni als seus membres 
sentit i orientació per a estratègies 
conjuntes. Si aquest pas el fem 
tenint en compte el que abans hem 
enunciat respecte de l‘anàlisi dels 
involucrats i dels nivells de 
governabilitat, el resultat pot ser 
molt més útil. ·  

 
• Quins són els problemes i la seva 

naturalesa: Cal aprendre a 
analitzar la realitat social del nostre 
barri i de la seva població. De 
l'entorn físic i del mitjà social. Dels 
mètodes i tècniques necessàries. 
Detectem els recursos disponibles i 
establim un sistema d'indicadors de 
Qualitat de Vida contrastat i revisat 
amb els diferents nivells de la xarxa 
social. És molt comú trobar 
comunitats sobre-diagnosticades, 
però en tractar d'agrupar les dades 
dels diagnòstics, veiem que 
aquests van ser realitzats amb 
eines diferents, en temps diferents i 
en poblacions diferents; la qual 
cosa dificulta el seu 
associacionisme. Un dels passos 
inicials importants, és definir els 
models d'indagació de la realitat i 
les formes d'interpretació de les 
dades.  

 
Sisè Pas. Establim els tipus i mecanismes 
de Cohesió Social: La cohesió social vindrà 
definida per unes condicions òptimes de 
connexió entre els diferents nivells i nusos, 
en la doble direcció que representen els 
canals de comunicació (de dalt cap avall i 
viceversa).  
 
Una de les estratègies útils per a assolir un 
major grau de cohesió grupal, és la de 
generar espais d'integració social on es 
destaquin els assoliments, fites, fortaleses i 
altres aspectes positius de la comunitat, i 
així poder demostrar-li a tots els actors que 
sí és possible revertir una situació difícil a 
través d’un esforç comunitari. Concursos, 
jocs, cants, danses, contes, fotos, que 
parlin sobre la història positiva de la regió 
on està dipositada la xarxa, són eines que 
han provat la seva eficàcia. Repassem el 
punt anterior, quan es tractava el tema de 
les reunions i vam esmentar que haurien 

d’existir dintre del grup de treball, algunes 
persones encarregades d'aquesta funció, 
que anomenem ambientadors. 
 
Setè Pas. Definim el conjunt d'accions: És 
l'últim pas d'aquesta metodologia de treball 
comunitari. Aquest tipus d'estructura del 
teixit social compleix les seves funcions 
actives i movilitzadores si és capaç de 
projectar-se en un "conjunt d'acció". 
Recordem dues característiques bàsiques: 
Simultaneïtat i integració amb integralitat. 
Són característiques operacionals i 
necessàriament ens han de portar a altres 
dues característiques com són la integració 
del desenvolupament en el benestar, i la 
funció reguladora de les xarxes, que són 
característiques misionals. 
 
La interacció entre els nivells anteriors ens 
posa en disposició de programar i executar 
un pla d'acció integral o diferents plans 
d'intervenció en un sector de la qualitat de 
vida (medi ambient urbà, ocupació, 
educació, salut, temps lliure, habitatge, 
etc.), el procés del qual ens durà a 
descobrir nous problemes, noves accions. 
Per a la seva aplicació efectiva, considerem 
necessari l'avaluació de les condicions de 
cada localitat en quant a la capacitat de 
participació de les persones, ja que aquest 
model és bastant exigent.  
 
També és necessari recordar que la 
comunicació ha de fluir fàcilment entre tots 
els actors i tots els tipus de xarxes socials; 
per tant, hem de requerir l’estandardització 
dels mètodes i eines per a conèixer 
aquesta realitat entre tots, tasca que 
poques vegades s’acompleix i en moltes 
ocasions es passa per alt. 
 
 
Xarxes i altres models associatius  
 
La paraula xarxes és polisèmica, és a dir, 
té diversos significats. Al voltant d'ella, 
s'han establert nombroses accepcions i una 
d'elles, està relacionada amb el que també 
es coneix com cadenes productives o 
models associatius de producció. Sota 
aquest concepte, la perspectiva de xarxes 
implica l'acceptació d'un enfocament 
metodològic basat en l'estudi de sistemes 
socio-econòmics, formats per les relacions 
mantingudes entre els actors que els 
componen. En aquests sistemes, les 
relacions entre els agents (empreses, 
institucions, individus) constitueixen la base 
dels intercanvis, mercantils o d'altre tipus 
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(informació, coneixement, etc.). Per aquest 
motiu, l'estudi de les seves estructures és 
crucial per a comprendre el funcionament 
de les economies i per a dissenyar 
estratègies de creixement i 
desenvolupament.  
 
A més, la dimensió territorial és de gran 
importància, ja que l'estructura relacional 
que conforma els sistemes socio-
econòmics es localitza en espais geogràfics 
concrets, en els quals flueixen 
coneixement, informació i innovació, i en 
els quals es desenvolupen relacions 
basades en la confiança  
 
Conceptualment reuneixen la majoria dels 
principis abans anotats, la diferència radica 
en que es tracta de models sistèmics 
lineals, on tots els membres associats 
formen part de la mateixa cadena de 
producció.  
 
La forma organitzativa es basa en els 
conceptes d'economia d'escala, on cada 
baula de la cadena de producció introdueix 
valor afegit al producte final. Les relacions 
entre els membres d'aquest tipus de xarxa 
són, essencialment, comercials (encara 
que no necessàriament monetitzades, ja 
que és possible de parlar de “barates”) i els 
llaços d'unió entre ells s'estableixen en 
funció de la importància del seu 
subproducte en el valor final del producte 
acabat (sigui un bé o un servei). Tota 
cadena productiva implica, necessàriament, 
una transformació de productes primaris 
simples a productes cada vegada més 
elaborats. Els guanys en aquest tipus de 
cadenes de producció són dels tipus 
següents:  
 
 

• Disminució de costos operatius 
entre les diferents baules de la cadena. 
• Desaparició de la intermediació 
entre els productors i els consumidors 
finals, encara que en realitat el que 
passa és que la intermediació fa part 
de la producció i es desenvolupa a 
través d'algun dels associats. 
• Distribució “equitativa” dels guanys. 
És a dir d'acord a la importància de 
cadascun dels subproductes en el valor 
final del producte comercialitzat (d'aquí 
la importància de la cadena de valor 
afegit). Això no vol dir necessàriament 
que la distribució dels guanys es faci 
d'acord amb l'esforç individual en la 
producció o amb les necessitats 

particulars de cadascun dels 
participants. 
• Augment de l'eficiència i l'eficàcia 
per millora dels processos de 
producció, major control en cadascun 
dels subproductes i/o disminució de les 
pèrdues i dels estocs de subproductes.  
• Possibilitat d'incorporació en els 
mercats exògens.  
• Millora de la capacitat econòmica 
de cadascun dels seus membres.  

 
 
Tot i que aquest tipus de xarxes 
productives és impulsat per moltes 
agències governamentals i no 
governamentals com una alternativa per al 
desenvolupament de les comunitats, 
basades en el paradigma que la millora de 
la capacitat econòmica de les persones 
porta, indefectiblement, a una millora de la 
qualitat de vida, podem dir que els sistemes 
de producció tenen limitacions en el mercat 
i requereixen d'una permanent vigilància 
dels mercats externs per a millorar la 
capacitat de diversificació de la xarxa (la 
qual cosa no necessàriament 
s'aconsegueix en algunes comunitats).  
 
L'altre inconvenient és que no es realitza 
una anàlisi complexa dels problemes del 
desenvolupament i, per tant, la seva 
intervenció tampoc ho serà. La millora de la 
capacitat econòmica de la gent és condició 
bàsica però no suficient per al 
desenvolupament.  
 
Considero que el desenvolupament de 
models de producció basat en models de 
xarxes associatives és un bon 
començament per a la construcció de 
xarxes socials per al desenvolupament; és 
a dir, passar de sistemes de producció a 
sistemes productius on no solament 
interessa la millora de la capacitat 
adquisitiva de les persones, sinó que 
interessa l'adquisició de béns i serveis 
adequats a les necessitats reals de les 
comunitats. Es tracta de passar de la 
generació de capital econòmic a la 
generació de capital social.  
 
 
Finalment, una altra concepció de la 
paraula xarxes està íntimament relacionada 
amb el concepte d’Interinstitucionalitat, que 
és una forma associativa comuna en 
organitzacions del sector social i acadèmic, 
basat en la reciprocitat, la 
complementarietat i la subsidiarietat per a 
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l'enfrontament comú d'una situació 
problemàtica coneguda i reconeguda per 
tots. 
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