Campanya Inspectorial 2018 / 2019
“PRIMER, ELS ÚLTIMS”
“El vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits” (Mt. 18, 12 – 14)
DOCUMENT D’ANÀLISI DE LA REALITAT
Conèixer l’entorn i la realitat en que treballem és imprescindible per al bon desenvolupament
del nostre treball perquè sigui eficaç. Hauríem de tenir una actitud constant d’anàlisi de la
realitat i de discerniment de las realitats i situacions que viuen els nostres destinataris i no
hauríem de confondre el que sentim i pensem amb el que sent i pensa la gent que ens envolta
i que forma el conjunt social. Només amb una idea clara i el més encertada possible de la realitat podrem actuar sobre ella per a transformar-la.
Segur que en cada casa i obra hi ha material ja elaborat sobre la realitat de la zona i dels nostres destinataris. Podem començar a partir d’ells.
Proposem fer aquesta breu anàlisi:
1. Anàlisi del barri o zona: la seva població i les seves característiques, els recursos
que existeixen (institucions, associacions, infraestructures, comunicacions, treball i
economia...), la seva història la seva evolució, els programes o accions que s’estan
desenvolupant, les seves carències, etc. (Consultar el Vector 8: Comunitat salesiana
a la zona).
2. Anàlisi de les situacions de pobresa o exclusió que es donen entre els infants, adolescents i joves destinataris de la nostra obra i de cada un dels ambients (salut,
estudis, lleure, problemes específics…). Conèixer l’opinió de la gent i quins són els
seus valors, especialment les persones destinatàries de la nostra acció i sobre allò
que volem posar en marxa.
3. Anàlisi de les situacions de pobresa o exclusió que es donen entre els infants, adolescents i joves de la nostra zona no destinataris de la nostra obra (salut, estudis,
lleure, problemes específics…).
4. Anàlisi de les respostes que ja estem donant en l’obra i en cada un dels ambients.
Valorar-les i veure quines sembla important potenciar.
La informació recollida ens servirà per a realitzar la proposta d’intervencions que semblin importants de dur a terme.
També la passem al Consell de l’Obra perquè en faci el resum de tota l’Obra.
El Consell de l’Obra veurà com afecta la missió que duu a terme i ho comunica a la Comissió
Inspectorial de Plataformes Socials (CIPS) que ho presentarà al Consell Inspectorial en forma
d’Informe.
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