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Introducció 

Les “Missions Interculturals” són un projecte de participació comunitària en 

educació, cultura i desenvolupament local. L'objectiu general del projecte és 

contribuir a la consecució d'una societat inclusiva, que afavorisca la plena 

participació econòmica, social, cultural i política de totes les persones en 

condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats. 

El projecte té lloc en la dimensió local, àmbit en el qual es manifesten la 

major part de les necessitats de la ciutadania, malgrat els actuals processos 

de globalització. En aquest espai, el projecte s'ha centrat en la 

problematització de la quotidianitat a través d'un diàleg compartit entre les 

comunitats locals i l'els agents externs per a posteriorment, cercar solucions 

conjuntes. En la base de les “Missions Interculturals” es troba el desig de 

compartir mirades sobre la realitat local entre aquelles persones que la 

viuen diàriament, i aquelles altres que estan de pas. Aquestes últimes, com 

a nòmades, aporten les vivències i experiències d'altres llocs i, per tant, un 

component de dinamisme que contribueix a la diversitat cultural. 

Les “Missions Interculturals” es basen en la complexitat, en la diversitat de 

mirades i en els sabers locals com a elements teòrics. Utilitzen metodologies 

de treball pròpies de l'Aprenentatge Cooperatiu, i tenen diversos referents 

històrics i geogràfics: les “Misiones Pegadógicas” durant la Segona 

República Espanyola, les “Brigades Serranes” de Cuba i les “Missions 

Culturals” de Mèxic, encara que defugen els plantejaments etnocentristes 

d'aquelles experiències. La primera edició d'aquest projecte ha tingut lloc en 

dues petites poblacions de la província de Castelló (Espanya), al llarg de 

l'any 2013. Han participat unes cinquanta persones de diversos col·lectius: 

voluntariat de la Creu Roja, membres del Casal Popular de Castelló, 

estudiantat dels graus de mestre i del Màster de la Pau de la Universitat 



Jaume I de Castelló, xarxes locals de participació ciutadana de Vilanova 

d'Alcolea i de Sant Mateu, a part de l'equip coordinador. 

Amb la present comunicació realitzem un recorregut per les bases teòriques 

que fonamenten el present projecte, posant especial èmfasi en la descripció 

de les diferents fases del procés de recerca – acció participativa seguit en la 

seua implementació. Així, es relaten les diverses fases del procés que ha 

inclòs, en primer lloc, la difusió del projecte per a la captació de voluntariat.  

En segon lloc, la sensibilització dels col·lectius implicats mitjançant les 

diverses accions formatives. A continuació, la intervenció en les poblacions 

a través de la immersió dels voluntaris nòmades en el territori, diferents 

activitats d'acostament a la realitat, i l'elaboració d'un discurs compartit 

sobre la realitat del territori i els camins per a fer viables els somnis de les 

comunitats locals. Finalment, una jornada d'avaluació on es van poder 

escoltar les veus dels diferents col·lectius implicats. La metodologia de 

recerca utilitzada ha sigut l'estudi de cas desenvolupat en les dues 

poblacions on s'ha dut a terme el projecte. Per a la recollida d'evidències 

hem utilitzat majoritàriament eines d'indagació de tall qualitatiu com el diari 

de l'equip investigador, observacions participants, els diaris de les persones 

i col·lectius participants (nòmades i xarxa local), enregistraments en àudio i 

vídeo i grups de discussió. Per a analitzar les evidències arreplegades hem 

realitzat una anàlisi temàtica de contingut que ens ha permès reduir i 

categoritzar les dades per a abordar, posteriorment la seua discussió. 

Entre els principals resultats obtinguts, cal destacar l'impacte que el mateix 

ha tingut tant en les poblacions com en les persones i col·lectius 

participants. D'aquesta manera, en l'àmbit del desenvolupament local s'han 

materialitzat accions que han propiciat un major contacte i diàleg 

intercultural entre la xarxa local i el col·lectiu nòmada, la recuperació 

patrimonial i sostenibilitat de diferents entorns, o la valoració de la 

diversitat cultural i la immigració com a factors de desenvolupament i 

enriquiment personal i comunitari. 

 

 



1 - Fonamentació 

El projecte de les Missions Interculturals va ser concebut en el si del 

Seminari Garbell. Es tracta d'un espai que reuneix a un col·lectiu de 

professionals del desenvolupament local, l'educació, la gestió social i 

cultural, que treballa en la província de Castelló. Aquest Seminari s'ha 

convertit en un agent de transformació personal i social, que pretén 

impulsar la participació ciutadana com a procés de millora de la qualitat de 

vida en poblacions de menys de 5.000 habitants. Les persones que ho 

constitueixen, intercanvien informació per a investigar i promoure la 

participació en el seu territori d'acció, fomenten les relacions horitzontals, i 

cerquen la constitució de xarxes distribuïdes, mitjançant una comunicació 

oberta, transversal i autònoma. Al mateix temps, també promou la recerca 

- acció, mitjançant projectes participatius, com en el cas de les Missions 

Culturals. Els fonaments teòrics que es troben en la base del seminari, i que 

es veuen reflectit en el projecte que presentem, són les següents: 

 

1.1. L'educació inclusiva. 

En els nostres contextos educatius, la institució escolar s'ha convertit en un 

compartiment hermètic dins del com poc o gens es coneix de la realitat local 

circumdant. En aquest sentit, cada vegada de forma més acusada, existeix 

un aprenentatge que està tenint lloc fora de les aules. És un aprenentatge 

que pot succeir en qualsevol moment i en qualsevol lloc (Per ventura, 

2012). Considerem que l'escola ha de ser porosa i ha d'interactuar amb 

l'entorn que l'envolta. És per açò que en el nostre paper com a 

investigadors fomentem processos de recerca - acció que tenen lloc tant 

dins de l'escola com fora d'ella. El segon cas, treballem amb xarxes 

comunitàries de participació ciutadana interessades en la transformació de 

la realitat i en el desenvolupament local. 

 

1.2. La democràcia radical. 

En aquests processos de recerca - acció que se situen en contextos 

educatius no formals i informals, el nostre posicionament tendeix sempre a 



l'horitzontalitat. Entenem l'educació com un procés bidireccional a través del 

com ens eduquem en comunitat.. Per tant, els projectes educatius en els 

quals ens impliquem es caracteritzen per donar veu i poder d'acció en 

igualtat de condicions a totes les persones participants, acostant-nos 

d'aquesta manera a l'ideari de la vida activa exposat per Hannah Arendt 

(2005). Pretenem així generar sinergies en favor de l'apoderament dels 

individus i de les comunitats que col·laboren en els nostres projectes. 

 

1.3. L'aprenentatge cooperatiu. 

Els projectes en els quals participem tenen un caràcter solidari, entès com 

una relació fraternal entre les persones que formen part d'una comunitat, 

un sentiment de pertànyer a un mateix grup i una consciència comuna 

quant als seus interessos (Traver, 2005:41). En aquest sentit, la nostra 

intenció és contribuir a la construcció cooperativa dels sabers en els espais 

educatius no formals. Per a açò, treballem amb tres components bàsics que 

es donen en els contextos de convivència i aprenentatge en els quals 

s'actua: la igualtat, la diferència i el diàleg. Els dos primers són termes 

íntimament relacionats amb la qüestió de les identitats culturals, a la qual 

ens referirem més endavant. Diferència no ha d'entendre's com a 

desigualtat, ni igualtat com a uniformitat o unanimitat. Sentir-se diferent 

dins d'una comunitat implica el dret a considerar-se igual a la resta de 

membres de la mateixa en termes de justícia social. El camí per a 

aconseguir aquest equilibri es basa en l'establiment d'un diàleg en el qual 

l'afirmació del nostre “jo” requerisca la presència dels altres (Escámez, 

1985:10). D'aquesta manera, mitjançant l'aprenentatge cooperatiu 

pretenem cohesionar grups com a camí per a la constitució de comunitats 

d'aprenentatge, aprendre a cooperar, a compartir i a conviure i, finalment, 

cooperar per a aprendre, proposant actuacions encaminades a ensenyar a 

treballar en equip. 

 

1.4. La complexitat 

Tradicionalment, la formació que hem rebut respon, en el millor dels casos, 

a un paradigma científic clàssic, a través del com la realitat es fragmenta 



per a poder ser tractada mitjançant una metodologia i proposar hipòtesi, 

ignorant que els fragments poden arribar a ser una mica més que una suma 

dels resultats. En conseqüència, la proposta d'aquest enfocament, és 

desenvolupar mecanismes d'anàlisis i interpretació de la realitat que 

transcendisquen l'objectivitat. 

 

1.5. Les perspectives sociocomunitàries. 

Des del punt de vista educatiu, les perspectives sociocomunitàries ens 

conviden a pensar si els contextos socials potencien l'aprenentatge de totes 

les persones al màxim des d'un punt de vista plural i comuna. D'aquesta 

manera, ens plantegem la transformació dels contextos en els quals 

treballem, en termes de pluralitat, integració i igualtat d'oportunitats. En 

conseqüència, les fonts educatives principals de les quals partim són la 

interacció social, la participació comunitària i la transformació del context a 

través del diàleg. 

 

1.6. La interculturalitat. 

Treballem en contextos socials diversos, des d'un punt de vista cultural, on 

poden originar-se tensions en funció de la gestió de les relacions entre 

igualtat i diferència. D'aquesta manera, els processos que proposem 

pretenen generar una societat més intercultural i inclusiva. Entenem la 

interculturalitat com un procés dialògic, i per tant horitzontal, a través del 

com les persones i els grups culturals, es coneixen mútuament i reconeixen 

les seues respectives identitats culturals com igualment vàlides. En termes 

d'interculturalitat, el gran repte de l'educació consisteix a aconseguir cotes 

més alta d'igualtat per a totes les persones respectant el seu dret a la 

diferència. Tots dos conceptes, com hem dit, són indissolubles en aquest 

procés: si la diferència no valora la igualtat caminem cap a l'exclusió i, quan 

en nom de la igualtat no atenem a la diferència, es genera una 

homogeneïtat que deriva en major exclusió i desigualtat (Traver, 2009). 

 

 



1.7. El nomadisme. 

La diversitat cultural és un component fonamental per al desenvolupament 

de la humanitat. Constitueix una invitació al diàleg, el diàleg, el respecte i la 

mútua comprensió entre els pobles, i també entre persones. Quan parlem 

de diversitat cultural hem de referir-nos, al mateix temps, a la qüestió de 

les identitats culturals, tant col·lectives com a individuals. Totes les 

persones, excepte aquelles que encara viuen en contextos aïllats, 

comparteixen característiques de la seua pròpia i singular identitat cultural 

amb diverses comunitats de referència. Per açò, al mateix temps que la 

cultura és dinàmica, també és diversa: no naixem amb una cultura 

prefabricada. La nostra cultura és apresa mitjançant la interacció. Açò és a 

causa que les persones, al llarg de les nostres vides, estem exposades a 

una performativitat contínua a una performativitat contínua que ens 

transforma constantment, i sovint sense que ens adonem. 

Aquest argument ens convida a pensar que, encara que les nostres vides i 

societats tendeixen al sedentarisme, les nostres cultures (en plural) són 

nòmades: canvien d'ubicació i, en aquest trànsit constant, es comuniquen 

amb les d'uns altres i s'enriqueixen. 

 

2. Context 

Les “Missions Interculturals” s'han desenvolupat, en la seua primera edició, 

en les poblacions de Sant Mateu i Vilanova d'Alcolea. Es tracta de dos 

municipis que tenen, respectivament, 2.100 i 700 habitants i es troben en la 

província de Castelló (Espanya). 

Aquest territori es caracteritza per una marcada desigualtat demogràfica 

entre una zona costanera molt poblada i un interior que, des de principis del 

segle XX, no ha deixat de perdre habitants. 

L'elecció d'aquests escenaris no ha sigut aleatòria. En primer lloc, perquè se 

situen en el radi d'acció del Servei d'Activitats Socioculturals de la 

Universitat Jaume I de Castelló, i col·laboren activament amb els seus 

programes. En segon lloc, perquè són municipis pertanyents a un àmbit que 

pot ser descrit en termes de desigualtat respecte a les zones amb major 



nombre d'habitants. Aquesta desigualtat es veu reflectida en la mobilitat 

diària d'un percentatge considerable dels habitants de l'interior cap a la 

costa i, especialment, cap a la ciutat de Castelló de la Plana per motius 

laborals o de consum (Aparici, 2007). Però també és percebuda pels 

mateixos habitants de la zona en relació a les dificultats en l'accés a serveis 

bàsics, sanitaris, educatius o culturals (Segarra, 2013). 

Per tot açò, és difícil determinar si aquestes poblacions formen part d'un 

territori rural, en un sentit clàssic del terme. A més, cal considerar que el 

principal sector econòmic ja no és l'activitat agropecuària. Malgrat açò, les 

desigualtats latents respecte a altres zones més poblades, i les singularitats 

identitàries existeixen, i són causa d'un procés de reproducció en un sentit 

cultural. Seguint amb aquest argument, és necessari dir que considerem 

que el plantejament funcional de l'escola com a mecanisme de reproducció 

de la ideologia dominant (Giroux, 1985), és aplicable als espais educatius 

no formals i informals relacionats amb la participació en la vida cultural. 

D'aquesta manera, en el nostre context observem com les activitats 

relacionades amb la tradició, la religiositat i el folklore són molt 

reconegudes socialment, i donen legitimitat a un cert tipus de valors en 

detriment d'uns altres. 

Aquesta funció reproductiva suposa una contradicció. D'una banda manté i 

reforça els trets més característics de la identitat cultural local i fa front als 

processos culturals globalitzadors. No obstant açò, al mateix temps, és 

causa de l'exclusió d'aquells que no comparteixen aquests trets identitaris 

dominants. Açò afecta especialment a les persones arribades des d'altres 

contextos i descoratja els processos conduents al reconeixement de la 

diversitat cultural i del treball des d'un punt de vista intercultural. 

 

3. Objectius 

L'objectiu general del projecte és contribuir a la consecució d'una societat 

inclusiva, que afavorisca la plena participació econòmica, social, cultural i 

política de totes les persones en condicions d'igualtat de tracte i 

d'oportunitats. 



Partint d'aquest objectiu general, els objectius específics que es van establir 

en el projecte van estar relacionats amb el desenvolupament local a través 

de la participació activa en la vida cultural, espai de trobada entre les 

manifestacions identitàries de la cultura, la diversitat cultural i l'educació no 

formal i informal. Es van establir els següents eixos: 

 

3.1. Potenciar el paper de la cultura en el territori. 

En aquest sentit, el projecte pretén contribuir a la construcció i consolidació 

d'una societat justa, on existisca una equiparació de drets i obligacions 

bàsiques de la població. A més, és necessària l'existència d'una igualtat de 

tracte i no discriminació per raó d'origen racial o ètnic, nacionalitat, sexe, 

discapacitat, edat, orientació sexual o qualsevol altre motiu, i igualtat 

d'oportunitats com a garantia d'una societat inclusiva. 

3.2. Aprofundir en el desenvolupament cultural. 

Mitjançant aquest eix es pretenia promoure la integració de les diverses 

identitats culturals en un marc de convivència sense un altre límit que el 

respecte mutu i la cooperació. Al mateix temps, volíem contribuir a la 

promoció d'espais de convivència intercultural en els diferents àmbits de la 

vida social, passant de la coexistència a la convivència i prevenint i superant 

les situacions d'hostilitat. 

Finalment, es volia vincular positivament el desenvolupament local a la 

immigració, amb l'impuls de la generació de riquesa, ocupació i promoció 

econòmica, així com de qualitat de vida per a tots i d'enriquiment del teixit 

social dels municipis. 

3.3. Potenciar l'articulació de xarxes culturals i locals existents. 

En aquest sentit, el projecte se centraria a iniciar un procés de participació 

activa per a la consecució d'una societat inclusiva que garantisca la plena 

participació econòmica, social, cultural i política de totes les persones en 

condicions d'igualtat de tracte i igualtat d'oportunitats. 



També consolidar els mecanismes de participació ciutadana existents, 

millorar la presència de població d'origen estranger en àmbits comuns de 

participació, crear o enfortir òrgans sectorials o específics de participació en 

contextos de diversitat i reforçar el teixit associatiu. 

Es pretenia, en resum, dinamitzar de manera general general la participació 

ciutadana, impulsar l'associacionisme, i incorporar totes les identitats 

culturals als àmbits generals de participació. 

4. Desenvolupament de l'activitat 

4.1. Difusió del projecte i captació de voluntaris 

El projecte es va iniciar al maig de 2013. La primera fase va consistir en la 

difusió del mateix entre certs col·lectius aliens a la realitat sobre la qual 

s'anava a intervindre. Aquesta difusió comunicava els aspectes generals del 

projecte quant a fonamentació, context, objectius i fases de 

desenvolupament de l'activitat. Els col·lectius pertanyien a l'àmbit de la 

ciutat de Castelló de la Plana: voluntariat de la Creu Roja, membres del 

Casal Popular, i estudiants dels graus de Magisteri i del Màster Internacional 

en Estudis de Pau de la Universitat Jaume I. Amb açò, es pretenia cercar un 

grup de persones que pogueren llançar una mirada diferent, des de l'àmbit 

urbà, sobre la realitat d'un entorn rural, encara que sempre partint de 

pressupostos d'horitzontalitat. El projecte va rebre un bon acolliment en 

tots els casos. 

Aquesta mateixa difusió es va dur a terme amb les xarxes locals de 

participació que existeixen en les poblacions de Sant Mateu i Vilanova 

d'Alcolea. En aquest cas la resposta de la població, encara que també 

favorable, va posar de manifest cert temor a l'acolliment del grup extern, al 

que es va denominar nòmada: les persones de la xarxa local, havien 

d'allotjar en les seues cases a un membre del col·lectiu nòmada, havien 

d'obrir la seua intimitat a un desconegut. Malgrat açò, va haver-hi suficients 

persones disposades a participar en ambdues poblacions. Aquesta acció era 

del tot necessària per a aconseguir una immediata immersió del col·lectiu 

nòmada en la realitat local. 



Una vegada captats els voluntaris que participarien en el projecte, les 

xarxes locals van treballar en la definició dels problemes de la realitat local 

sobre els quals s'intervindria durant el seu desenvolupament. 

 

4.2. Fase de sensibilització: tallers. 

Una vegada formats els diferents col·lectius que participarien en les 

“Missions Interculturals”, el grup coordinador va programar un conjunt de 

tallers teòrics i pràctics al llarg de la setmana. Aquests tallers es van dur a 

terme durant setembre, primer amb el grup nòmada i després, 

simultàniament, amb les dues xarxes locals. D'aquesta manera es responia 

a la necessitat que els participants s'apropiaren d'un conjunt de fonaments i 

eines metodològiques, es conegueren entre ells i també conegueren el 

context sobre el qual s'actuaria. Els tallers van ser: 

Cohesió de grups. L'objectiu del primer taller era que els participants es 

conegueren millor entre ells. Al llarg de la fase d'intervenció, treballarien de 

manera col·lectiva. De manera que era necessari dur a terme dinàmiques 

de cohesió de grup, jocs i tècniques d'aprenentatge cooperatiu. Aquest 

seminari es complementava amb dos textos (Pallarés, Rodríguez, Traver i 

Herrero, 2007; Lederach, 1995), que van ser repartits entre tots els 

participants. 

La mirada complexa. Mitjançant aquesta sessió, es pretenia que les 

persones participants entraren en contacte amb els elements fonamentals 

del pensament complex, iniciant un procés d'interpretació de la realitat 

humana i social des de la perspectiva de la complexitat, i posant de 

manifest que l'entorn comunitari on s'anava a desenvolupar el projecte, 

també podia caracteritzar-se des d'aquest punt de vista. El paradigma de la 

complexitat sorgeix davant la dificultat, expressada des de fa temps, que 

planteja l'aproximació simplificada i fragmentada en l'anàlisi de l'ésser 

humà i de la societat. Davant aquesta situació, sorgeix la necessitat 

d'articular els diversos enfocaments que emanen del camp de les Ciències 

Humanes i Socials. Aplicat al camp del desenvolupament comunitari, el 

pensament complex fa factible un millor coneixement de les seues 

dinàmiques, i una proposta d'accions més eficaç. El taller tenia un 



plantejament fonamentalment pràctic i dialògic. Es treballava a partir de 

textos de dues obres de Italo Calvino (Les ciutats invisibles i Palomar), la 

pel·lícula de Woody Allen “Midnight in Paris”, i un article de Juan José Millás, 

publicat en El País Setmanal, del com es parlarà més endavant ja que serà 

utilitzat en el nostre taller. També es va utilitzar un altre article d'El País 

publicat per Jorge Wagensberg en 2000 sota el títol Conversar, conversar. 

Els referents històrics. A través d'aquesta sessió es pretenia transmetre que 

les “Missions Interculturals” no sorgien del no-res, sinó que s'inspiraven 

parcialment en experiències anteriors. Es va realitzar una descripció dels 

principals trets d'aquests referents destacant els seus antecedents, context 

polític en el qual van tenir lloc, problemes de partida, objectius generals, 

autoritats implicades, promotors, població destinatària, participació popular, 

continguts i accions, dificultats i resultats. Posteriorment, es convidava a les 

persones participants en els diversos tallers a identificar aquests trets en el 

context de les “Missions Interculturals”. D'aquesta manera es pretenia que 

aprofundiren en el seu coneixement del projecte i, a més, que contribuïren 

a la creació del relat del mateix, i feren propi aquest discurs. cal dir, quant a 

aquest apartat, que els referents històrics dels quals es partia contenien un 

biaix etnocentrista molt evident. D'aquesta manera, l'equip de coordinació 

entenia que aquests referents havien de ser reinterpretats i adaptats als 

nostres contextos territorials i socials, i per tant defugir aquest biaix. 

El saber local. En aquest cas, a través de la lectura i la conversa a partir de 

la proposta de diversos textos, es pretenia posar de manifest la importància 

de la diversitat cultural. Cada cultura ocupa un espai en el món i, a través 

d'ella, les persones donen significat a la seua realitat. Així doncs, aquesta 

sessió es basava en el principi d'igualtat de totes les cultures. Totes les 

pràctiques culturals són vàlides, dins del respecte als Drets Humans i als 

Drets Culturals (Grup de Friburg, 2007). Atès que la vida cultural es 

manifesta de manera intensa en els contextos locals, els sabers que es 

troben en aquest àmbit constitueixen una part molt important dels nostres 

llegats culturals. Els textos dels quals partia el taller eren un article de Heinz 

von Foerster titulat Visió i coneixement: disfuncions de segon ordre; La 

història dels sis cecs i l'elefant, conte popular de l'Índia; el breu relate 

“Punts de vista” d'Eduardo Galeano, de la seua obra Boques del temps; i la 



introducció al capítol quart de l'obra L'escola ha mort, de Everett Reimer. 

Els fragments de Galeano i Reimer també seran utilitzats en el nostre taller. 

D'altra banda, cal apuntar que, en la sensibilització duta a terme en els 

pobles, el grup coordinador va decidir que les sessions de complexitat i 

sabers locals s'impartirien de manera conjunta als dos grups locals. 

D'aquesta manera, la sessió sobre complexitat es va realitzar a Sant Mateu, 

i la de sabers locals a Vilanova d'Alcolea. Amb açò es pretenia que totes les 

persones participants anaren més conscients que estaven compartint un 

mateix itinerari. Per a trencar el gel entre veïns d'ambdues poblacions, les 

dues sessions van ser precedides per algunes dinàmiques de cohesió de 

grups. 

Presentacions. L'últim dia de la fase de sensibilització es va dedicar realitzar 

una presentació virtual de l'altra parteix participant en el projecte. Es van 

preparar dos vídeos amb autopresentacions, un dels nòmades i un altre de 

les xarxes de participació locals. D'aquesta manera, tots dos col·lectius van 

poder posar rostre a la els seus altres companys de viatge en el projecte, i 

al mateix temps conèixer les seues inquietuds. En els vídeos, cada 

participant realitzava una presentació pròpia (nom i procedència) i exposava 

els motius pels quals havia decidit prendre part en el projecte de les 

“Missions Interculturals”. Finalitzada aquesta presentació, i en el cas de la 

sessió duta a terme amb els nòmades, es va aprofundir en la descripció de 

la realitat de les dues poblacions en les quals s'anava a realitzar la 

intervenció: nombre d'habitants, sectors econòmics, equipaments, situació 

de la vida cultural… Es va aprofitar també per a presentar i descriure els 

problemes / somnis que les xarxes locals havien identificat, i sobre els quals 

es treballaria en la fase d'intervenció. 

4.3. Fase d'intervenció 

La fase d'intervenció va tenir lloc entre el 9 i 12 d'octubre de 2013. El 

primer dia era necessari trencar el gel. Per açò, l'única activitat que es va 

realitzar va ser la recepció dels nòmades per part dels col·lectius locals 

para, posteriorment, acompanyar-los a les cases d'acolliment on van sopar 

amb les famílies. 



El gruix del treball d'intervenció es va dur a terme els dies 10, 11 i 12, sent 

similars les rutines de les tres jornades. Els dos col·lectius locals havien 

treballat prèviament, en la concreció dels problemes que afectaven a les 

respectives comunitats, i per als quals es desitjava aportar solucions, i els 

nòmades tenien un coneixement mínim de les mateixes gràcies a la 

comunicació realitzada durant l'últim dia de la sensibilització. D'aquesta 

manera i com a complement, era necessari preparar una bateria d'activitats 

per a acostar al col·lectiu nòmada a aquestes problemàtiques i, en general, 

a la realitat d'ambdues localitats. 

Els matins es dedicaven a entrar en contacte amb el territori: visites a 

institucions com les escoles i seus d'associacions; contacte amb els sectors 

productius de les localitats, instal·lacions agropecuàries, allotjament turístic; 

tallers sobre els sabers locals o la situació mediambiental. D'altra banda, 

l'acompanyament de les famílies d'acolliment, tant dins com fora de la casa, 

acostava al grup nòmada a la quotidianitat de cada població. 

La vesprada era el moment per a compartir mirades. Cadascuna de les tres 

sessions es va dedicar a tractar una de les problemàtiques concretes 

propostes per la xarxa local. 

En el cas de Vilanova d'Alcolea, els problemes tractats van ser en primer 

lloc, l'escassa participació de la població en les activitats culturals que es 

programen i l'escassa cooperació dins de les associacions, en les quals 

sempre són les mateixes persones les que dinamitzen. La següent jornada 

es va dedicar a la inexistent integració del col·lectiu immigrant. Finalment 

es va tractar el tema del descens, cada vegada més accentuat, quant al 

respecte, la conservació i la conscienciació mediambiental. 

En el cas de Sant Mateu es van abordar els següents aspectes, que van ser 

expressats no com a problemes sinó com a somnis. En primer lloc, frenar el 

descens demogràfic de la població, per a açò és imprescindible la generació 

d'eixides laborals. En segon lloc, pensar en una població més participativa, 

on les divergències no porten al conflicte, i on la diversitat cultural siga vista 

com una riquesa. Finalment, fomentar les relacions entre les diferents 

generacions, a través d'espais compartits i recuperant els sabers 

tradicionals. 



Les sessions seguien un guió que havia sigut prèviament exposat als grups 

participants, i que contemplava les fases que descrivim a continuació. 

En primer lloc, es duia a terme una presentació de la problemàtica a 

treballar. La xarxa local exposava el seu punt de vista sobre el problema o 

somni, ho explicava mitjançant l'aportació de dades, imatges o altres 

recursos que ho dotaren d'una major argumentació i profunditat. 

Seguidament, el grup nòmada posava de manifest el seu plantejament 

sobre el problema o somni. Es partia de la informació facilitada sobre el 

mateix durant la fase de sensibilització, la qual havien treballat mínimament 

els nòmades pel seu compte en la mateixa sessió mitjançant un intercanvi 

d'impressions. D'altra banda, el contacte amb la realitat contribuïa a donar 

major cos a la seua exposició. Es tractava així de trobar aquells punts 

d'aproximació sobre cada problema concret, i al mateix temps d'aprofundir 

en la complexificació, i per tant en la problematització del tema. La seua 

presentació, igual que en el cas de la realitzada pels grups locals, podia dur-

se a terme simplement de viva veu, o amb l'acompanyament de fotografies 

o altres documents que pogueren comunicar més clarament el problema. 

En segon lloc, es passava a realitzar treball en petit grup. Atès que la fase 

anterior generava nous enfocaments sobre el problema, era necessari 

reflexionar sobre els mateixos, donar prioritat a aquells matisos que es 

consideraven més importants, i aportar la nova visió que cada participant 

tenia del problema. En aquesta fase, la xarxa local i el grup nòmada 

treballaven barrejats en grups mixts d'entre quatre i sis persones. 

Seguidament, i com a apartat final, es duia a terme una posada en comú i 

una priorització de les conceptes i accions. Tots els subgrups exposaven les 

idees que acabaven de concretar. Després, es tractava de prioritzar aquells 

conceptes més destacats del problema i també les accions per a la seua 

resolució. Per a açò es van utilitzar dues tècniques pròpies de 

l'aprenentatge cooperatiu, la bola de neu i l'arbre dels somnis, partint d'una 

nova divisió del gran grup en subgrups de caràcter mixt. 

 

 

 



4.4. Fase d'avaluació 

El projecte, en la seua fase d'intervenció, va finalitzar el dia 13 d'octubre 

amb una sessió d'avaluació a les Coves de Vinromà, a mig camí entre 

Vilanova d'Alcolea i Sant Mateu. En aquesta sessió van participar tots els 

grups implicats: xarxa local i nòmades d'ambdues poblacions, famílies 

d'acolliment i equip de coordinació. Tots ells van tenir veu. 

Aquesta sessió d'avaluació es va materialitzar amb la reunió per separat 

dels cinc col·lectius implicats: nòmades de Vilanova, nòmades de Sant 

Mateu, xarxa local de Vilanova, xarxa local de Sant Mateu, i equip 

coordinador. 

Es va demanar als diferents grups que valoraren els següents aspectes: 

impacte personal del projecte; impacte del projecte en la població i sobre el 

conjunt de les persones que formaven el seu grup; valoració del projecte 

(crítiques, suggeriments i aportacions) en referència a la seua estructura, 

temporització, fase de sensibilització, activitats de vida comunitària, 

dinàmiques de treball; i finalment quin ha deixat de si mateix i què es porta 

cada grup –nòmades i xarxes socials d'ambdues poblacions- del conjunt de 

la fase d'intervenció. 

 

4.5. Fase de difusió dels resultats 

Aquesta és la fase en la qual el projecte es troba en l'actualitat. A més de 

les diverses comunicacions que s'estan presentant en diferents congressos 

des d'un punt de vista més científic, s'està realitzant un documental i un 

llibre que serà presentat en les poblacions on l'activitat ha tingut lloc. Amb 

aquesta acció es pretén retornar a la societat el resultat de l'experiència i 

difondre la mateixa en altres contextos. 

 

 

 



 

5. Resultats 

Quant als resultats del projecte, considerem interessant exposar aquells que 

tenen a veure amb el procés del projecte i amb les sensacions que han 

experimentat els participants en el mateix. 

En primer lloc, les propostes de transformació concretades durant la fase 

d'intervenció, s'han formulat a partir de la construcció conjunta entre les 

diverses persones participants, tant xarxes locals com a col·lectius 

nòmades. 

D'altra banda, el projecte ha afavorit l'obertura, des d'un plànol d'igualtat, 

de les vies de participació en els assumptes públics i en la conformació de la 

societat. 

S'ha produït un canvi en la mirada de les persones implicades, especialment 

entorn als problemes relacionats amb el desenvolupament local i els actors 

dels quals depèn. A més, s'ha considerat necessari caminar cap a una 

societat més inclusiva, on la immigració siga vista com un valor i no com un 

problema. En aquest sentit, s'ha donat més visibilitat a col·lectius 

d'immigrants i s'ha generat en els mateixos un major sentiment de 

pertinença a la seua nova societat. També s'ha avançat lleugerament en la 

seua inclusió en els processos de participació ciutadana. 

D'altra banda, s'han consolidat les xarxes locals de participació, que 

aglutina al teixit associatiu de cada localitat. A aquestes s'han sumat la 

resta de participants en les Missions Interuclturales. Aquesta consolidació es 

tradueix en una continuïtat del treball de les dues xarxes una vegada 

finalitzat el projecte. En l'actualitat, els nòmades han passat a formar part 

de les xarxes ciutadanes en les quals s'analitzen i proposen accions que 

afecten a la vida social i cultural de les dues poblacions. 

 

6. Conclusions 

Les polítiques culturals i educatives públiques en el context valencià, 

emanen de l'administració pública regional donada la transferència de 



competències per part de l'Estat. En aquest sentit, la planificació tendeix a 

ser centralitzadora, els municipis escassament poblats i més allunyats dels 

centres de poder, on es concentra també la major part de la població, es 

converteixen en perifèries en termes d'atenció i accés als serveis. Les 

polítiques solen basar-se en la convocatòria de subvencions que, sovint, no 

responen ni a les necessitats ni a la realitat d'aquestes localitats.  

Davant aquesta situació d'abandó, quan no de punició, els municipis situats 

en aquest context només han trobat suport, sobretot des d'un enfocament 

teòric però també pràctic, en la Universitat Jaume I. Aquesta institució 

educativa s'ha convertit en un referent per a les poblacions de l'interior de 

la província de Castelló gràcies, especialment, al Programa d'Extensió 

Universitària gestionat pel Servei d'Activitats Socioculturals. Est acull les 

inquietuds del territori i col·labora amb ell, mitjançant una xarxa de 

participació dels tècnics municipals implicats en processos de 

desenvolupament sociocomunitari. Els membres d'aquesta xarxa es formen 

i participen en grups d'anàlisis i acció, mitjançant els quals es proposen 

projectes dirigits a pal·liar la situació de desigualtat d'aquestes poblacions. 

Un d'aquests projectes és l'Agenda 21 de la Cultura, el qual va ser implantat 

a Sant Mateu i a Vilanova d’Alcolea a partir de 2008. A través del mateix es 

proposa fomentar la participació activa de la població en la vida cultural. Cal 

destacar que aquest projecte va ser el germen de les Missions 

Interculturals. 

Aquest suport, no es dóna des d'una posició de superioritat, sinó 

d'horitzontalitat, d'igualtat, i fins i tot en alguns casos de curiositat i 

admiració de molts dels aspectes que constitueixen la realitat d'aquestes 

poblacions. 

De fet, a través del projecte de les Missions Culturals els participants, tant 

els nòmades com les xarxes locals, han donat un nou valor al fet de viure 

en aquests contextos. Els segons, especialment, se senten orgullosos de 

viure en els pobles, i el projecte ha repercutit de manera positiva en la visió 

de la seua pròpia localitat. Aquesta revaloració s'ha produït, especialment, 

gràcies a que el projecte no s'ha plantejat des d'un posicionament de 

superioritat de la universitat o de l'urbà respecte al context d'acció. No s'ha 



pretès, en cap cas, culturitzar sobre la base d'una imposició, sinó dialogar 

partint de la problematització de la realitat. 

El projecte, d'altra banda, també planteja dificultats, sent l'acolliment 

aquella que es va identificar com la més important. El fet d'acollir a una 

persona, posava a les famílies d'acolliment en una situació complicada. 

D'altra banda, açò també suposava un desafiament per al col·lectiu 

nòmada, ja que desconeixia per complet els hàbits d'aquelles. El projecte, 

en aquest sentit, plantejava tot un repte d'obertura a una alteritat 

desconeguda, que afectava a tot l'ecosistema familiar i ho mobilitzava, al 

mateix temps que generava interaccions no previstes en forma de 

sobrecàrrega de tasques per a les famílies. 

Sens dubte, l'èxit de l'acolliment ha sigut un dels punts forts del projecte i, 

encara que de cara a futures edicions no es renunciarà a repetir aquest 

format. L'acolliment ha tingut per als participants un significat molt 

especial, intens, global i compromès. D'aquesta manera, acollir implicava 

compartir un il·lusionant projecte comú de transformació, desenvolupament 

local i educació ciutadana, i suposava una immersió de ple en la realitat 

local, i una implicació per part de totes les persones participants. 

Un altre aspecte interessant és la problematització que va tenir lloc al llarg 

de totes les fases del projecte, la qual cosa va contribuir a la seua 

comprensió per part de tots els participants. Els paràgrafs anteriors mostren 

com el fet de problematitzar i dialogar sobre els diversos aspectes teòrics i 

pràctics,va propiciar una reformulació crítica del propi projecte, ajudant així 

a perfilar les expectatives respecte a la seua participació, bé com a 

«acollidors», bé com a «nòmades». 

D'aquesta manera, els participants van fer seu el projecte, a través d'una 

«reformulació de significats» que es va donar en una fase prèvia a la 

intervenció en els municipis implicats, doncs tenia com a objectiu la 

formació dels participants (necessàriament a priori), però també durant les 

fases d'implementació i avaluació, des d'un vessant pràctic i, en ocasions, 

de forma accidental. No hi ha dubte que l'anàlisi posterior a la 

implementació del projecte –encara en procés– aportarà nous resultats que 

enriquiran sensiblement aquesta construcció compartida de sentits. 



Finalment, la qüestió de com es relatarà l'acció del projecte planteja la 

dicotomia que subjau en tot relat d'accions humanes: els agradaria un relat 

en el qual el protagonisme recaiguera sobre la comunitat, sobre el 

«subjecte social», sense destacar cap acció personal; un relat que, a més, 

anara radicalment veraç i fins i tot «humil». No obstant açò, també 

desitjarien que el relat del projecte –en el cas que tinguera èxit– tinguera 

una funció il·lusionant en futurs potencials participants, destacant els valors 

i les actituds de les quals parteixen ells mateix. 

 

7. Agraïments 

Els autors volen donar les gràcies a l'equip coordinador del projecte 

“Missions Interculturals”, al Grup de Recerca MEICRI, a les persones que 

formen part de les xarxes locals i dels col·lectius nòmades, als Ajuntaments 

de Sant Mateu i de Vilanova d'Alcolea, als organismes i departaments de la 

Universitat Jaume I implicats (Servei d'Activitats Socioculturals, Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, Departament d'Educació, 

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Paz, Càtedra UNESCO 

de Filosofia per a la Pau), al Casal Popular de Castelló, i a l'Oficina Provincial 

de Creu Roja. 
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