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Procés comunitari La Torreta/La Roca del Vallès 

La realitat social que ens envolta es caracteritza cada dia més per la seva complexitat 

i per la interrelació entre els diferents aspectes de la mateixa. També es dona el fet 

avui de la multiplicitat de nombrosos i qualificats recursos tècnics i professionals que 

realitzen la  seva feina directament amb la població, encara que aquest augment no es 

correspongui a accions més integrades i més coordinades, per aconseguir resultats 

més vàlids i perdurables.  

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de La Roca que manté una relació molt directa i 

quotidiana amb el conjunt de la població d’un determinat territori, adverteix de la 

necessitat d’una major i més organitzada participació de la població en els temes de 

salut i socials que, per altre banda sabem que no poden ser assumits exclusivament 

des de l’àmbit sanitari. 

Per tot això (i més elements que no és possible evidenciar en un document sintètic 

com aquest) des de l’equip sanitari i social de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de La Roca, 

volem avançar una proposta de col·laboració en el nostre municipi per promoure – i no 

per dirigir- un procés de participació comunitària. A tot això denominem Procés 

d’Intervenció Comunitària, que iniciarem al nucli urbà de La Torreta i que 

posteriorment el farem extensible a tot el municipi de La Roca del Vallès. A 

continuació enunciem sintèticament unes pàutes metodològiques com a proposta 

oberta i, naturalment, modificables: 

1.- Crear un espai de trobada per als tècnics que treballen en el municipi. La 

necessitat d’organitzar un espai de trobada, intercanvi, col·laboració i coordinació, 

dintre del seu horari laboral, del conjunt de recursos tècnics i professionals que des de 

els diferents àmbits i nivells de pertinença institucional i formal, de fet intervenen en 

el mateix territori i amb la mateixa població. Aquest espai tècnic de col·laboració 

apareix com un element prioritari per poder, més endavant, avançar en una 

programació d’intervenció social (en un sentit ampli) i per a propiciar i facilitar una 

progressiva i veritable participació comunitària. Aquest espai tècnic de col·laboració ha 

de ser obert a tots els recursos (públics, privats. etc.), sens dubte que els tres pilars 

bàsics d’una societat corresponen als serveis i recursos del sector educatiu, el sector 

sanitari d’atenció primària i el sector dels serveis socials municipals, i que per tant 

aquests serveis haurien de jugar un paper clau. 



2.- Realitzar un Diagnòstic Comunitari Participatiu. La necessitat de realitzar el 

que tècnicament es definiria com el Diagnòstic Comunitari de la zona que permeti: 

d’una banda, construir un instrument científic de coneixement de la realitat 

comunitària en què intervenen, que superi i integri els molts, dispersos i sectoritzats 

recursos existents, facilitant una visió i comprensió global de la mateixa; i d’altra 

banda, permeti una gradual i creixent implicació de la població i del seu teixit 

associatiu en la definició del diagnòstic mateix, així com, més endavant, en la 

realització d’activitats, programes i iniciatives que intenten aportar solucions i millorar 

les necessitats i potencialitats que el diagnòstic contribuiria determinar. 

3.- La participació ciutadana. En el fons de tot això subsisteix la idea –teòricament 

simple i concretament molt complexa- de que sense una autèntica i conscient 

participació de la població moltes qüestions, demandes, problemes, etc., que afecten 

directa o indirectament a la vida d’una comunitat determinada, no és possible donar 

resposta des dels diferents sectors i recursos, que en no estar coordinats resulten poc 

efectius i eficaços.  

4.- La participació de l’Ajuntament. Amb tot això pensem que l’Ajuntament juga 

un paper clau, per la seva relació directa amb la ciutadania, pels recursos que 

administra i per representar la primera institució democràtica del País. Per això 

pensem que és fonamental la seva plena participació en el desenvolupament del 

procés, sense excloure naturalment a totes les demés institucions i administracions 

que vulguin assumir aquest repte. L’Equip d’Atenció Primària de La Roca vol ser un 

recurs més en aquest procés de millora de les condicions de vida (solidari, democràtic 

i obert) que denominarem PROCÉS D’INTERVENCIÓ I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA LA 

TORRETA/LA ROCA DEL VALLÈS. 

5.- La formació  permanent dels professionals. El procés comunitari implica una 

nova forma de treballar per a molts dels tècnics, per la qual cosa és essencial oferir 

formació continuada en els temes que van sorgint al llarg del procés. Així com fer un 

assessorament i seguiment externs, ens semblen elements a tenir en compte i que, en 

una fase inicial, l’ABS de La Roca en col·laboració amb l’Institut d’Estudis de la Salut, 

han assumit com a contribució al procés comunitari que aquí descrivim, mitjançant la 

contractació d’un coordinador a temps parcial (Dr. Miller), un assessor tècnic (Marco 

Marchioni) i possiblement altres assessors experts en diferents temes.  


