


 La plataforma es manifesta des dels grups de dinamització 
social, com a vehicle de continuitat i comunitat. 

 



1. Grups de 12-14 persones en situació d’atur perllongat i 
sense que tinguin cap tipus de trastorn mental greu 
(esquizofrènia, t. Bipolar, t. límit de la personalitat, etc.) 

 

2. Conduïts per dos professionals.  

 

3. Nombre de sessions per grup: 5 / 6 sessions 



 

 Prevenir i/o evitar l’exclusió social de les persones participants. 

 Millorar les seves condicions psicosocials i de salut. 

 Potenciar les seves competències i iniciatives en els àmbits 

econòmic, social i familiar, amb els conseqüents efectes preventius 

que això tindrà en la salut integral (bio-psico-social) d’aquesta 

població. 

 
 

Grups de dinamització social (II) 
Objectius 



 Reduir la simptomatologia  i els malestars físics i psíquics. 

 Millorar les relacions familiars i socials. 

 Promoure  la presa de  decisions útils. 

 Ampliar la participació en activitats (laborals, formatives, esportives, 

de lleure i culturals). 

 Ampliar la xarxa relacional i la participació en entitats i activitats 

socials, de voluntariat i d’ajuda mútua. 

 

Grups de dinamització social (III) 
Objectius específics 



“Ser invisible es el problema mas grande” 

Grup Nova Esquerra Eixample:  

"Al principio tenía interés en participar porque estaba 
desesperada. Vine a la primera sesión un poco asustada. Pero 
a través de la experiencia de cada uno, he aprendido a ser 
paciente, no negativamente. A veces cuando tienes problemas, 
bajas los brazos. Este grupo me ha animado. He aprendido 
experiencias positivas de otras personas que han hecho cosas 
y que te hacen pensar que hay una puerta abierta. Gracias al 
grupo he recuperado mi autoestima" 



Grup CIPAIS:  

“Posar cara a l'atur, no ser un més en una notícia al diari“ 

“Ser invisible es el problema mas grande” 
"No me ha cambiado la situación, pero el hecho de compartir          
y conocer otras situaciones sí me ha cambiado el estado de 
ánimo“ 

 

"Lo peor es convencerse de tu propias limitaciones y barreras"  

"Parados pero no quietos" 

 



 Es diu que les xarxes socials contribueixen a l’aïllament 
social. 
 

 Però... les noves formes de comunicació han arribat per 
quedar-se: són noves i tenen procediments d’immersió i 
d’intensificació diferents als que podem estar acostumats, 
però no són menys “reals” que altres. 
 

 Així, la tecnologia, entesa com un medi i no com un fi en sí 
mateix, contribueix a empoderar-nos contra l’aïllament i 
l’exclusió social. 
 



 La informació és un factor clau en l’organització social.  
 

 Els ciutadans amb més recursos i formació són els receptors 
naturals de la informació, amb la que, per exemple, milloren 
el seu posicionament i les seves possibilitats en la recerca de 
feina. 
 

 Trencar l’escletxa digital pot servir per dotar-nos de més 
possibilitats. 



 La xarxa té un gran poder igualador, capaç de trencar 
barreres; però hem de treballar per tal de que això succeeixi.  

 

 Una comunitat té sentit mentre que té objectius. És a dir, el 
seu valor pot mesurar-se a través de la seva utilitat.  

 

 Una comunitat es potencia amb el seu ús. 



 La comunitat serveix per: 

 

◦ Posar en relació les persones amb problemàtiques 
comunes, 

◦ Estructurar la informació necessària (i necessitada), i 

◦ Crear un entorn de participació activa. 



 Per exemple... 
◦ Compartir activitats lúdiques, 
◦ Tenir informació sobre nous recursos, 
◦ Accedir a col·legis professionals, 
◦ Disposar d’informació sobre possibilitats formatives, 
◦ Informar-se d’ofertes laborals, 
◦ Enllaçar a serveis d’interès sobre ajuda a les persones (a tots 

els nivells),  
◦ Consultar reportatges i notícies d’interès de casos resolts 

positivament, 
◦ Intercanviar bens i serveis... 
 



 Les persones són la part fonamental. Les comunitats creades 
depenen d’elles. Elles decideixen, amb la seva actitud i 
implicació, quines comunitats tindran èxit i quines no. 

 

 No té perquè haver-hi dos comunitats iguals.  

 

 Els professionals dels serveis socials tindran diverses 
funcions, com poden ser la dinamització de l’espai i part de 
l’aportació de continguts. 

 



 

 Desenvolupar i avançar en línies de treball i col·laboració amb 
grups d’interès, associacions veïnals, etc. cooperant i 
treballant en equip.  

 

 Oferir informació de qualitat, convenient i adequada. 

 



 

 Construir espais útils i participatius. 

 

 Donar suport al desenvolupament professional i social dels 
integrants, destacant competències i habilitats, i potenciant-
ne de noves. 

 

 Empoderar la ciutadania. 

 



 

 Oferir un entorn fàcil i dinàmic per a la comunicació i la 
participació. 

 

 Mantenir canals apropiats de comunicació. 

 

 Consolidar i millorar la qualitat de la informació rebuda pels 
usuaris i potenciar les seves capacitats de relació. 

 



 

http://pic.x10host.com/ 

http://pic.x10host.com/




 
 Situacions i objectius reals i pròxims: són els nostres espais i 

serviran per allò que nosaltres decidim. 
 

 Hem de mantenir un rol actiu. Ningú farà la feina per 
nosaltres.  
 

 No entrarà ningú que no signi un acord de bones pràctiques. 
No hi haurà publicitat. 
 

 Són els nostres contactes. Es la nostra plataforma. És la 
nostra xarxa. 
 



 La col·laboració entre les persones empodera la societat. El 
desenvolupament tecnològic ha comportat noves formes i 
canals de comunicació. 

 

 Les persones han de tenir un rol actiu. Les comunitats poden 
donar suport al desenvolupament personal i social, potenciant 
(també) noves competències i habilitats.  


