
UNA APROXIMACIÓ A LA 
PSICOLOGIA COMUNITÀRIA

1. Concepte de psicologia comunitària.
2. Bases ideològiques de la psicologia

comunitària.





Què és la psicologia comunitària?

És la branca de la psicologia social que
estudia els processos psicosocials i socials
que afecten el benestar i la qualitat de vida
de les comunitats humanes, amb la finalitat
de desenvolupar instruments d’intervenció
que possibiliten el canvi social.



La psicologia comunitària desenvolupa instruments
d’intervenció per tal de millorar les condicions de 
vida de la població:

• Anàlisi de necessitats col·lectives en comunitats.
• Programes d’investigació-acció participativa.
• Programes comunitaris de prevenció i promoció

de la salut.
• Programes d’integració social.
• Suport a grups i reivindicacions comunitaris.
• Intervenció des dels servicis socials comunitaris.
• Estudi dels factors que afecten el benestar i la 

qualitat de vida en les comunitats.
• Etc.



Caràcter essencialment interventor de la 
psicologia comunitària.

• La intervenció comunitària és aquell
subconjunt de la intervenció social 
que es realitza en comunitats veïnals.

La comunitat és la unitat d’anàlisi i intervenció:
• Es desenvolupen programes d’intervenció

específics per a eixa comunitat, tot basant-se 
en l’anàlisi de les seues característiques i 
necessitats.

• O bé s’apliquen, en una comunitat concreta, 
programes d’intervenció social preexistents.



Un equip de professionals de la intervenció social arriba al barri
amb la intenció de realitzar un projecte d’investigació-acció
participativa. És un barri amb mancances socials.

Entre els escassos recursos
comunitaris hi es troba una
biblioteca pública molt poc
utilitzada. Es fa ús d’eixe
recurs per començar la
intervenció. Optimització de
recursos: es comença traent
profit al que ja hi ha, per impulsar des d’ahí la intervenció…

En què consistix la intervenció comunitària?
EXEMPLE: UN CAS D’INVESTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPATIVA EN UN BARRI

(Extret de l’article “Comunidad y bienestar social” de Marisela Montenegro)
Es tracta d’un exemple il·lustratiu dels múltiples instruments metodològics
d’intervenció en comunitats.



Es forma el Grup d’Amics de la Biblioteca (GAB), integrat pels
professionals de l’equip interventor, els de la biblioteca i alguns
veïns del barri.

El GAB realitza una enquesta en el barri per tal de conéixer: ús de la 
biblioteca i de les seues activitats, actituds i motivacions cap a ella, 
preferències dels veïns, etc.

L’enquesta diu que la biblioteca està infrautilitzada, tot i que el 
veïnat manté, en general, una bona disposició cap a ella i voldrien
participar en activitats organitzades pel GAB.

El GAB elabora un periòdic per tal de divulgar les seues activitats, 
donar notícies d’interés per al barri i fomentar la participació de 
més veïns. També el GAB organitza en el barri activitats
esportives, culturals i lúdiques, amb el propòsit de mobilitzar la 
comunitat.

Mitjançant l’activitat del GAB en la comunitat, es detecten 
necessitats d’esta, com ara, l’existència de persones sense
alfabetitzar i de xiquets sense escolaritzar.



El GAB realitza un nou diagnòstic de les necessitats socials en la 
comunitat. Es conclou que és prioritari afrontar l’escolarització
dels xiquets que no ho estan.

Es posen en marxa programes d’educació informal en els locals de la 
biblioteca, i es formen persones del barri com a mediadors amb
les famílies d’eixos xiquets. Es procura que tots els recursos i 
servicis comunitaris del barri s’involucren en el projecte. El GAB
demana ajuda financera a l’Administració pública i reivindica 
millores per al barri.

Després de dos anys de funcionament, el GAB es disol per tal de 
donar lloc a l’associació Gènesi, formada exclusivament per veïns
de la comunitat.

L’associació Gènesi continuarà desenvolupant els programes creats
(i uns altres de nous), de manera autogestionada.

LA INTERVENCIÓ HA PERMÉS IMPULSAR CANVIS EN EL BARRI



• La psicologia comunitària
és considerada una branca 
de la psicologia social i, per 
tant, de les ciències socials.

• Però, en un primer moment, 
la psicologia comunitària
estava més vinculada a la 
psicologia clínica, és a dir, a 
l’estudi de la salut mental.

• La psicologia comunitària
naix als Estats Units, més
orientada a la salut que als
problemes socials genèrics.

• El terme
community
psychology va 
ser usat per 
primera vegada 
el 1965, en un 
congrés de 
psicòlegs que 
treballaven i 
investigaven
en barris.



• És a dir, en un primer 
moment la psicologia
comunitària era una 
disciplina que 
estudiava la salut
mental comunitària: 
estudi de la salut
mental en comunitats
(en poblacions
definides) i dels
factors que hi
incidixen.

• Esta primera noció
serà ampliada, quan
en els anys setanta
sorgiran noves 
línies de treball a 
Amèrica Llatina. 
Així, la psicologia
comunitària
s’ampliarà a l’estudi
i la intervenció en 
les diverses
problemàtiques que 
afecten la vida de 
les comunitats.



• Poden distinguir-se dos grans tradicions
intel·lectuals en psicologia comunitària:

– La nord-americana, més psicologista i 
orientada a la salut mental. És la primera 
noció de psicologia comunitària.

– La llatinoamericana, més orientada al canvi
social. És la noció que ha permés la 
consolidació de la psicologia comunitària.

Dos tradicions intel·lectuals en 
psicologia comunitària.





• A més del seu caràcter interventor, 
la psicologia comunitària ha aportat
a la psicologia i a la intervenció
social una noció ideològica sobre 
l’ésser humà i la societat:
– considerar les persones i la 

problemàtica social des d’un
enfocament diferent al de la 
psicologia individualista.

• La investigació i teorització en 
psicologia comunitària ha donat
lloc a una manera d’entendre la 
persona i la societat.



• Poden distinguir-se dos grans tradicions
intel·lectuals en psicologia comunitària:

– La nord-americana, més psicologista i 
orientada a la salut mental comunitària.

– La llatinoamericana, més orientada al canvi
social.

Dos tradicions intel·lectuals en 
psicologia comunitària.



Dos tradicions intel·lectuals en psicologia
comunitària.

 En la dècada dels setanta sorgix
una línia de psicologia comunitària
a Amèrica Llatina, amb
característiques pròpies:
Una psicologia social amb més

dosi del component social que 
del psicològic.

 Es considera que el benestar de 
les persones no depén sols de 
factors psicològics, sinó també 
de les condicions socials.



 Altres característiques diferencials:

 Estats Units: Orientada, sobretot, a la salut
comunitària.

 Amèrica Llatina: Orientada a totes les 
necessitats socials (incloent-hi la salut).

 Estats Units: Orientada a facilitar l’ajust
individu-societat, sense qüestionar les 
condicions socials injustes.

 Amèrica Llatina: Orientada a la modificació
de les condicions socials injustes, al canvi
en les estructures socials i relacionals, i a la 
potenciació dels recursos de les persones.

Dos tradicions intel·lectuals en psicologia
comunitària.



 Altres característiques diferencials:

 Estats Units: Les bases teòriques són la 
psicologia clínica, la psicologia de la salut, 
l’epidemiologia i la psicologia social.

 Amèrica Llatina: Les bases teòriques són la 
psicologia social i les ciències socials en 
general.

 Estats Units: El valor dominant és la vida 
sana individual.

 Amèrica Llatina: El valor dominant és el 
canvi social (valors d’igualtat i justícia
social).

Dos tradicions intel·lectuals en psicologia
comunitària.



--- El benestar de les persones depén de les 
condicions socials. Les condicions socials
determinen les oportunitats i les limitacions
per a la realització de cada persona en la 
societat.

--- Ha d’investigar-se en profunditat el que 
ocorre en els entorns socials (en el treball, 
en l’educació, en la família, en les activitats
d’oci, en la vida quotidiana,…), i determinar 
quines són les condicions que dificulten i 
quines les que potencien el benestar de les 
persones.

Algunes aportacions de la tradició d’Amèrica Llatina



--- Les tensions, les desigualtats, la violència, 
la competitivitat, la insolidaritat,… són
causes de frustració i de malestar en les 
persones. La persona afectada no és
“anormal”: eixe afectament és una reacció
“normal” davant d’una situació “anormal”.

--- La solució a les mancances de benestar
social passa per transformar les condicions
socials. La investigació psicosocial ha de 
traure a la llum i denunciar les situacions
d’injustícia i desigualtat.

Algunes aportacions de la tradició d’Amèrica Llatina



• La força de la tradició d’Amèrica Llatina va 
permetre que la psicologia comunitària es 
desenvolupara com a disciplina amb
personalitat pròpia.

• La psicologia comunitària no suposa només
un camp d’estudi i intervenció, sinó també 
una manera de fer les coses, un enfocament
des del qual contemplar els problemes socials
i les solucions. Són les premisses bàsiques de 
la psicologia comunitària:
– Set premisses teòriques.
– Set premisses aplicades.



SET PREMISSES TEÒRIQUES
DE LA PSICOLOGIA

COMUNITÀRIA



1-Supraindividualitat: Interés pels factors socials
i relacionals en l’estudi de l’ésser humà. La 
vida psíquica no existix fora de la vida social.

2-Contextualitat: Tota investigació explica els
fets en l’espai-temps en què ocorren eixos fets. 
Els resultats d’investigació servixen per 
conéixer una realitat espai-temporal concreta, 
que no sempre serà aplicable a una altra sense
verificació prèvia.

3-Historicitat: L’ésser humà i la societat són
“històrics”. El canvi i l’evolució són
característics de la vida social. Per tant, les 
condicions socials sempre podran ser 
canviades i millorades.



4-Ambientalisme: L’entorn social, cultural i físic
té efectes (ja siguen positius o negatius) en la 
vida de les persones.

5-Naturalisme: S’investiga en els escenaris
naturals de la vida, allí on viu la gent. Interessa
el que passa en els barris, en les famílies, en 
els llocs de treball, en els ambients d’oci,…

6-Culturalitat: Els esdeveniments socials s’han
d’entendre des de dins de la cultura en què
ocorren. Tota cultura és una construcció
social.

7-Integralitat: L’ésser humà és un ens bio-psico-
social integrat. Els tres factors s’hi influïxen.



SET PREMISSES APLICADES
DE LA PSICOLOGIA

COMUNITÀRIA



1-Positivitat: La intervenció se centra en les 
potencialitats de persones i grups. Les 
problemàtiques s’afrontaran a partir dels
recursos disponibles personals i col·lectius, i 
de traure el màxim partit possible a eixos
recursos, per tal de crear-ne de nous i arribar a 
condicions de vida satisfactòries. Però no es 
tracta de promoure un optimisme conformista 
ni una “psicologia del pensament positiu” que
legitime condicions de vida insatisfactòries.

2-Interdisciplinarietat: Els equips de treball es 
formen amb professionals de diverses
branques. Les fronteres entre les ciències
socials no són rellevants.



3-Horitzontalitat: Relacions d’igual a igual entre 
professionals i comunitat. Els professionals no 
assumixen un rol directiu ni d’expert, sinó de 
suport i catàlisi. Les persones, com a agents
actius de les seues vides, tenen capacitat per 
saber el que volen i per involucrar-se en la 
investigació i en la praxi per millorar les seues
condicions de vida col·lectives.

4-Pluralisme: S’investiga amb mètodes
quantitatius i qualitatius, i des de diferents
teories.

5-Flexibilitat: Els mètodes i les teories s’apliquen
en funció dels requeriments de cada situació.



6-Reflexibilitat: Teoria i praxi s’alimenten
mútuament. La teoria guiarà la pràctica
d’intervenció i li donarà consistència i 
seguretat. La intervenció permetrà obtindre
més informació sobre la realitat social, que 
podrà aplicar-se en una nova intervenció, a 
més de completar el coneixement teòric. No 
interessa la intervenció sense una bona teoria, 
ni la teoria sense realisme social.

7-Responsabilitat social: Professionals i 
investigadors basen el seu treball en l’ètica i 
en l’actitud prosocial, tot buscant millores
socials de benefici col·lectiu, especialment per 
als sectors més desafavorits.



Necessitats socials.

• Es definixen com el conjunt d’elements
econòmics, materials, socials i culturals que 
són pertinents per a un desenvolupament
raonable de la vida de les persones en la 
societat.

• El criteri de què és raonable serà diferent
segons el punt de vista dels actors socials
implicats. En el terreny de la intervenció
social i comunitària, hi ha una distinció bàsica
entre necessitats normatives i percebudes.



• NECESSITATS NORMATIVES
Són establides pel coneixement expert de 

professionals, investigadors, responsables 
polítics,…, que definixen quines són les 
necessitats que una persona o grup de persones 
haurien de tindre cobertes.

El criteri és extern:
ROL DE L’EXPERT

“jo sé el que tu necessites” “jo sé el que et convé a tu”
“jo sé el que a tu et passa” “jo et conec millor que tu”

“jo sé quina és la solució per als teus problemes”
“el teu cas està molt clar…”



• NECESSITATS PERCEBUDES (O SENTIDES)
Són aquelles necessitats que perceben les 

persones implicades, és a dir, les necessitats
que senten com a pròpies, les que experimenten 
realment, segons el seu criteri.

El treball del professional i de l’investigador
inclou:

detectar quines són les necessitats percebudes pels
grups amb què treballa,

fer que eixes persones siguen conscients de les seues
necessitats (presa de consciència),

desenvolupar, junt amb les persones, procediments per 
a la solució.



El coneixement que les
persones tenen sobre

les seues vides,
les seues expectatives,
les seues necessitats,
els seus objectius,
les seues dificultats,
les seues potencialitats,…

és tan rellevant com el 
coneixement teòric i 
metodològic que té el 
professional.



• NECESSITATS PERCEBUDES (O SENTIDES)
La presa de consciència juga un paper central en 

la psicologia comunitària. Significa que les 
persones siguen conscients de quines són les 
seues necessitats sentides i que:
-- Tenen dret a satisfer les seues necessitats i a 
gaudir de bones condicions de vida.
-- Les necessitats se satisfan mitjançant l’acció
(individual o col·lectiva, segons com siguen 
eixes necessitats) i no el conformisme.



• La presa de consciència també implica 
identificar si hi hagueren necessitats
sentides que no s’expressen per causa 
de models de pensament
desproblematitzadors.

• Maritza Montero, en el seu article
“Concienciación, conversión y 
desideologización en el trabajo 
psicosocial comunitario”, descriu una 
situació d’este tipus:



“Una mujer de 23 años, con cinco hijos, viviendo en
una humildísima vivienda (en parte de bloques, en
parte de materiales de desecho) colgada de un cerro,
con un dormitorio, un baño y un mismo lugar para
cocinar, comer y estar, desprovista de casi todo lo
esencial. Cuando responde a una encuesta sobre
cuáles son los problemas del barrio, nos dice: No los
hay, todo está bien, tenemos un techo y mi marido
trabaja. Todo está bien, perfecto. Y junto a la escalera
que lleva a su casa, la basura y los insectos se
acumulan. Y por la tarde será necesario encerrarse
en la vivienda, porque en este barrio de gente pobre
la delincuencia campea y se puede ser robado o
matado por lo poco que se posea.”



• Si una persona opta per acceptar una 
situació d’injustícia, estarà contribuint
a mantindre eixa situació, tot i que 
cognitivament puga reinterpretar-la i 
“anestesiar” així el malestar psicològic.

• Un dels objectius de la psicologia
comunitària és promoure la presa de 
consciència per poder arribar al canvi
social. Però sense imposar criteris a la 
gent.



“Podem identificar allò que ens fa patir,
assenyalar allò que, en la societat, hauria de ser
transformat i que hauria d’unir, en un esforç
solidari, a tots els que volen aconseguir eixa
transformació. Però, en canvi, no som capaços
de descriure el que és bo, l’absolut, el que és
absolutament bo per a tots i cada ésser humà.”
(Max Horkheimer).



• La psicologia comunitària no pretén ser una 
disciplina imparcial, neutra o falta de valors. Pel
contrari, està clarament compromesa amb certs
valors:
– La igualtat.
– La justícia distributiva.
– La diversitat cultural.
– El benestar social i la qualitat de vida per a tota 

la població.
– La solidaritat i la cohesió social.
– La democràcia.
– El canvi social: modificació de les condicions

socials que impedisquen els anteriors objectius.
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