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Resum

Aquest article pretén ser una reflexió sobre el concepte de Cooperació 
al Desenvolupament i el seu significat en les relacions d’empowerment. Em-
powerment es refereix a un concepte desenvolupat en la Psicologia comuni-
tària nord-americana que bàsicament es refereix a l’adquisició i / o apodera-
ment de la capacitat de tenir control sobre la seva pròpia vida. El concepte 
d’«apoderament» pot aplicar-se a qualsevol grup que pugui identificar-se 
com a col·lectiu vulnerable socialment. No obstant això, el caràcter subjectiu 
i ambigu del concepte ha afavorit que el terme s’hagi estès de tal manera 
que s’hagi buidat de contingut. Malgrat això, el «empowerment» té un gran 
potencial per ser un instrument eficaç en la lluita contra la pobresa, en la 
prevenció de conflictes i en el desenvolupament humà. 

Paraules clau: Psicologia Comunitaria, apoderament, cooperació al 
desenvolupament, poder i intervenció social. 

Resumen

El presente artículo pretende constituir una reflexión sobre el concepto 
de Cooperación al Desarrollo y su significado en las relaciones de empower-
ment. Empowerment se refiere a un concepto desarrollado en la psicología 
comunitaria norteamericana que básicamente se refiere a la adquisición y/o 
empoderamiento de la capacidad de tener control sobre la propia vida. El 
concepto de «empoderamiento» puede aplicarse a cualquier grupo que pueda 
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identificarse como colectivo vulnerable socialmente. No obstante, el carácter 
subjetivo y ambiguo del concepto ha favorecido que el término se haya exten-
dido de tal forma que se haya vaciado de contenido. A pesar de eso, el em-
powerment tiene un gran potencial para ser un instrumento eficaz en la lucha 
contra la pobreza, en la prevención de conflictos y en el desarrollo humano. 

Palabras clave: Psicología Comunitaria, empoderamiento, cooperación al 
desarrollo, poder, intervención social. 

Abstract

This article intends to be a reflection on the concept of International Co-
operation and its meaning in empowerment relations. Empowerment refers 
to a concept developed in American community psychology mainly referring 
to the acquisition and / or «empowerment» of the ability to have control over 
its own life. The concept of «empowerment» can be applied to any group 
that can be identified as a socially vulnerable group. However the subjective 
and ambiguous character of the concept have favored that the term has been 
extended in such a way that it has been emptied of content. Despite this, 
empowerment has great potential to be an effective tool in the fight against 
poverty, conflict prevention and human development. 

Keywords: Community Psychology, empowerment, development coop-
eration, power and social intervention. 

Agència personal

El concepte d’agència personal s’ha definit com una manera d’explicar 
aspectes del funcionament humà autònom (Alkire, 2002; Archer, 2003; Bandu-
ra, 1996; Kabeer, 1999a; Kagitcibasi, 2005; Little, 2000; Senet, 1985; 1999). 
Aquest concepte es refereix a la competència personal, enfocant-se principal-
ment en l’individu com un actor que opera en un context social. 

Segons el Premi Nobel d’Economia, Amartya Sen, l’agència és l’habilitat 
de definir les metes pròpies de forma autònoma i d’actuar a partir de les matei-
xes: «allò que una persona té la llibertat de fer i aconseguir a la recerca de les 
metes o valors que ell o ella considere importants» (Sen, 1985). 

En la psicologia, agència s’ha definit com «el grau de funcionament au-
tònom» (Kagitcibasi, 2005: 404), afegint que l’agència és el control deliberat 
que subjau l’autonomia. L’autora també assenyala que sense importar quin ter-
me s’use, «l’embranzida general és de crucial importància per a l’autonomia i 
l’agència en general» (Kagitcibasi, 2005). 

Frank i al. (1988) es refereixen a l’agència com a competència i la possibi-
litat d’una conducta autodirigida; Bandura defineix agència en tres parts: «agèn-
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cia personal, agència per delegació, en la que es depèn d’altres per a actuar a 
instàncies pròpies a fi d’obtindre els resultats desitjats, i agència col·lectiva, la 
qual s’exercix a través d’un esforç socialment coordinador i interdependent», i 
concep l’agència com quelcom que ocorre dins d’un context on «les persones 
són els productors a més dels productes de sistemes socials» (Bandura, 2001). 

Una vegada que l’agència comença a impactar en la família, els grups 
d’iguals, les organitzacions i la comunitat, es converteix en apoderament. El 
procés de desenvolupar apoderament sovint succeeix en etapes, amb la meta 
final de desenvolupament en el nivell comunitari més ampli. El concepte d’apo-
derament implica un procés de canvi, d’una situació de desapoderament a l’ob-
tenció d’agència per a realitzar eleccions valuoses i significatives, que impacten 
el context dels individus (Kabeer, 1999). 

Alkire defineix l’apoderament en relació amb l’agència: L’apoderament 
és un augment de certs tipus d’agència que es consideren particularment ins-
trumentals davant de la situació que es presenta» (Alkire, 2005). Com mostra 
la dita definició, el concepte d’agència sovint s’inclou en el concepte d’apode-
rament (encara quede vegades implícitament); ja que l’agència és necessària 
per a l’apoderament, incrementar l’apoderament implica incrementar l’agència, 
encara que agència no implica necessàriament apoderament (Alkire, 2005). 

Empowerment/Apoderament

La revisió bibliogràfica del concepte «d’apoderament» mostra una àmplia 
varietat de plantejaments que han donat origen, al seu torn, a diversitat de defi-
nicions en diferents disciplines relacionades amb diversos contextos sociocul-
turals i polítics. 

El terme apoderar va començar a usar-se en els projectes de desenvolu-
pament com una traducció del verb anglès empower. El diccionari Merriam-
Webster (2014), de l’anglès ho defineix com donar autoritat o poder i també ho 
associa al verb enable que significa facultar o habilitar. El diccionari de la Reial 
Acadèmia de la llengua espanyola (2014) ens diu que apoderar és «fer poderós 
o fort a un individu o grup social desfavorit». 

La seua publicació i ús més estès apareixeria quan Julian Rappaport (1981, 
1987) va desenvolupar el concepte teòricament i ho va definir com «el pro-
cés per mitjà del qual les persones, organitzacions i comunitats adquireixen 
o potencien la capacitat de controlar o dominar les seues pròpies vides, o el 
maneig d’assumptes i temes del seu interès, per a la qual cosa és necessari 
crear les condicions que faciliten eixe apoderament». Julian Rappaport (1981, 
1987) va proposar el model d’empowerment com un model que podia promoure 
una alternativa de redistribució de recursos i de major participació dels sectors 
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menys afavorits. Aquest desenvolupament va tindre com a arrel el fracàs dels 
programes socials preventius nord-americans per a oferir solucions, eviden - 
ciant que un resultat negatiu d’aquests programes va ser la creació de sentiments 
d’impotència entre els participants dels mateixos: «el problema radica a igno- 
rar el coneixement i els recursos locals en el curs de la intervenció correctiva, 
i que els recursos que falten es proporcionen insensiblement, sense tindre en 
compte el que ja està allí» (Sadan, 1997). 

Aquests fets i processos no eren nous en la Psicologia Comunitària de Lla-
tinoamèrica però existia una diferència contextual fonamental en el tractament 
del concepte; mentre que la concepció nord-americana de l’«empowerment» es 
va desenvolupar a partir d’una crítica i una busca de millora de les polítiques 
de prevenció assistencials vigents als Estats Units, des d’abans de l’arribada del 
concepte nord-americà a la disciplina comunitària de Llatinoamèrica alguns in-
vestigadors socials ja havien estat dedicats a treballar, des del costat més polític, 
per a aconseguir que es produïra una transformació social sobretot a través de 
l’educació i des dels moviments col·lectius (Fals Borda, 1959; Freire, 1970). 

Paulo Freire (1970) va introduir el concepte per a assenyalar que l’educa-
ció ha de permetre a les persones intervindre en la seua realitat, fent-se càrrec de 
les seues circumstàncies de vida. Per a Freire, l’apoderament requereix, primer, 
una concientització i reflexió crítica sobre la mateixa vida; segon, una anàlisi 
crítica de la societat; i tercer, un enfocament comunitari, és a dir, una visió de 
l’individu actuant en comunitat, portant junts els processos de transformació. 

Maritza Montero (2003), proposa que el procés de transformació d’una 
comunitat en direcció positiva, es basa en l’enfortiment comunitari i no en la 
transferència de domini, control i capacitat per part dels agents de la política 
social. Per a aquesta psicòloga comunitària, aquest procés d’enfortiment comu-
nitari seria «el procés per mitjà del qual els membres d’una comunitat (indivi-
dus interessats i grups organitzats) desenvolupen conjuntament capacitats i re-
cursos per a controlar la seua situació de vida, actuant de manera compromesa, 
conscient i crítica per a aconseguir la transformació del seu entorn segons les 
seues necessitats i aspiracions, transformant-se al mateix temps a si mateixos. 
Llavors, com a alternativa al concepte d’apoderament el que critica per la seua 
falta de pertinència cultural i a la confusió semàntica ja referida amb anteriori-
tat, proposa el concepte d’enfortiment comunitari. 

Des de la Psicologia Rappaport (1987) va definir l’apoderament com un 
procés que li permet a les persones, les organitzacions i les comunitats aconse-
guir un sentit de domini sobre els assumptes que els són d’importància. El marc 
d’apoderament psicològic de Zimmerman «integra percepcions de control per-
sonal, un enfocament proactiu cap a la vida i una comprensió crítica de l’entorn 
sociopolític... L’apoderament organitzacional inclou processos i estructures que 
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realcen les habilitats dels membres i els proveeixen el suport mutu necessa-
ri per a dur a terme canvis en el nivell comunitari, per exemple, empoderar 
l’organització» (Zimmerman, 1995). Encara que les característiques exactes 
de l’apoderament poden diferir en aquestes definicions, totes inclouen aspec- 
tes sobre l’individu actuant en el seu context gràcies a un sentit de competèn- 
cia i confiança interna. 

L’autoeficàcia té íntima relació amb la psicologia, és a dir, amb la voluntat 
i el poder que cada persona té per a canviar la seua vida. Com a tal, serveix com 
una funció d’autorregulació en proporcionar als individus la capacitat d’alterar 
el seu entorn i influir en les seues accions (Bandura, 1998); molts autors consi-
deren que l’autoeficàciaés necessària per al canvi de conductes (Bandura, 1977; 
Azjen, 1985, 1991). 

En termes més específics empowerment es considera com un mecanis- 
me mitjançant el qual les persones, les organitzacions i les comunitats gua-
nyen con trol/mestria/dominació sobre els seus propis destins (Rappaport, 1981, 
1985; Rappaport, Swift i Hess, 1984). 

Aquest model dins de la Psicologia Comunitària ha estat tan significa-
tiu que en el Handbook de Psicologia Comunitària, publicat l’any 2000 (citat 
en Buelga, 2007), s’afirma que el «empowerment» ha deixat de ser un model 
significatiu de la disciplina per convertir-se en l’actualitat, tant en una orien-
tació teòrica que proporciona conceptes i principis fonamentals que ajuden a 
organitzar el coneixement sobre l’objecte de la Psicologia Comunitària, com 
en una orientació que conté i expressa els valors de la Psicologia Comunitària 
(Buelga, 2007). 

Al llarg del temps s’han desenvolupat altres visions conceptuals importants 
i diferents sobretot per la seua aplicació en polítiques públiques de desenvolupa-
ment, una d’elles és la de l’equip d’apoderament del Banc Mundial, conformat 
pels autors Alsop, Bertelsen i Holland (2006), que defineixen l’empowerment 
com «el procés de millora de la capacitat d’un individu, o grups d’individus, de 
prendre decisions deliberades i transformar eixes opcions en accions i resultats 
desitjats» (Alsop i al., 2006). En aquesta visió els individus o grups, per a re-
sultar apoderats depenen d’una acumulació d’actius, que poden ser de diferent 
tipus, tant materials (béns), com a humans (major desenvolupament psicològic, 
adquisició de coneixements i capacitats, major capacitat organitzativa, entre 
altres), i basant-se en aquests, desenvolupar millors habilitats per a negociar 
amb les estructures reconegudes com a institucions, que són les que porten «les 
regles del joc», per a millorar-les a favor seu (Alsop i al., 2006). 

El concepte d’empowerment admet una doble lectura: per un costat es re-
fereix al sentit psicològic de control personal o influència, i per un altre costat 
fa al·lusió a la influència social, el poder polític i els drets legals (Rappaport, 
1987). 
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Aquest concepte d’apoderament guarda similituds amb el pas d’una cons-
ciència no reflexiva en què la persona és objecte i no té capacitat de selecció, a 
una persona subjecte que es confronta amb la realitat i participa en la presa de 
decisions i en la transformació de la realitat (Freire, 1990). 

Sòria (2005) observa a l’apoderament com un mitjà o estratègia per a con-
tribuir a la democratització i exercir la ciutadania, de manera que les persones 
siguen les protagonistes del seu propi desenvolupament. En aquest procés, diu 
l’autor, l’Estat és una peça clau. 

En un sentit ampli, es defineix apoderament com l’expansió en la llibertat 
de triar i actuar.1

Des d’un enfocament bàsicament individual, o des d’una perspectiva més 
social o política, pareixeria haver-hi coincidència en què l’apoderament es diri-
geix a enfortir i potenciar tot sector poblacional exclòs o que suporta condicions 
de vulnerabilitat. 

Respecte d’això cal assenyalar que l’empowerment és un constructe multi-
nivell; açò és, es pot analitzar en relació a diferents plans o nivells: l’individual, 
l’organitzacional i el comunitari. Aquests tres nivells estan relacionats entre si, 
la qual cosa significa que qualsevol intervenció en algun d’ells pot tindre efectes 
sobre els altres, d’acord amb els plantejaments de Rapapport (1987) per a una 
teoria de l’empowerment consonant amb la perspectiva ecològica. 

Dins des del món empresarial també veiem altres definicions i usos de 
l’apoderament en què se li veu com una pràctica de gestió d’intercanvi d’infor-
mació, recompenses i poder amb els empleats perquè puguen tindre la iniciativa 
i prendre decisions per a resoldre problemes i millorar el servici i el rendiment. 
Chiavenato (2009) indica que té un significat universal que vol dir atorgar po-
der, autoritat i responsabilitat a les persones perquè siguen més actives i proac-
tives dins de l’organització. Aquest apoderament es basa en la idea que ajudant 
als empleats a desenvolupar habilitats, i donant-li recursos, autoritat, oportuni-
tat i motivació, així com fent-los responsables de retre comptes dels resultats de 
les seues accions, es contribuirà a desenvolupar la seua competència i la seua 
satisfacció. L’apoderament també és la capacitat que té una empresa per a crear 
les condicions que permeten a les persones assumir responsabilitat, de manera 
que tinguen un profund sentit de protagonisme personal en el treball, que parti-
cipen i que facen aportacions valuoses en l’organització i que al seu torn siguen 
creatius i innovadors, que assumisquen riscos i posicions de lideratge. 

Veiem que com a concepte té significats diversos segons el context. Es pot 
entendre com un procés, com un producte, com un enfocament o com un fi. A 
més, és multidimensional, ja que té implicacions a escala individual, organitza-

1.  <www.worldbank.org>.
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cional, polític, sociològic, econòmic i espiritual. Té valor per si mateix encara 
que també pot ser utilitzat com un instrument. Es pot entendre com un procés 
personal a través del qual l’individu pren control sobre la seua vida, o bé com un 
procés polític en què es garanteixen els drets humans i justícia social a un grup 
marginat de la societat (fride, 2006). 

En aquest sentit, i en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, apode-
rament fa referència al procés pel qual una persona o un grup social adquireixen 
els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics i/o socials. 

En relació a la cooperació al desenvolupament, Better Aid planteja que 
s’ha de promoure unes condicions davall les quals les persones poden apoderar- 
se del seu propi procés de desenvolupament (Better Aid, 2010). Així, l’efectivi-
tat del desenvolupament tracta sobre apropiació (democràtica), especialment de 
la gent pobra (The Reality of Aid, 2010). L’apropiació comunitària és llavors un 
requeriment indispensable per a tots els actors de la cooperació internacional en 
l’àmbit de la comunitat, com una dimensió de l’exercici efectiu d’autonomia. 

En el canvi amb base social, les estratègies de desenvolupament d’apo-
derament, participació de base i organització social i transformació d’actituds 
i creences han sigut les que major aplicació han tingut. Des de la plataforma 
de la cooperació internacional, el canvi de base social ha sigut en part una es-
tratègia, marc d’aportació d’oportunitats perquè persones, grups, comunitats i 
societat puguen empoderar-se i col·locar-se en els primers escalons del desen-
volupament, que després els permeta continuar escalant pel seu propi compte 
(Krznaric, 2007). 

La idea d’apoderament és central en els enfocaments de desenvolupament 
de necessitats bàsiques, drets humans, capacitats i gènere. L’estratègia de parti-
cipació de base i organització social té el seu principal suport en la participació 
com un imperatiu ètic i un dret humà. 

La participació en mode d’apoderament, en compte de la participació in-
formativa o consultativa, permet respondre millor a les necessitats i demandes 
manifestades per les comunitats beneficiàries (Dahl-Ostergaard i al., 2003). 
Darrere dels processos i iniciatives d’apoderament està la percepció que hi ha 
una inequitat d’agència que perpètua la pobresa i la desigualtat. Així, les per-
sones més desfavorides requereixen una àmplia gamma de recursos i capacitats 
per a poder influenciar, negociar, controlar i responsabilitzar als actors que te-
nen a veure amb les seues vides (Narayan i Kapoor, 2005). 

Com a resultat del procés d’apoderament emergeix en l’individu una «cons-
ciència crítica», en tant es torna crític de les normes socials que havia acceptat 
prèviament sense qüestionar (Kabeer, 1999b). A mesura que les persones desen-
volupen la capacitat i adquireixen els mitjans necessaris per a triar, comencen 
a establir valors i preferències personals que poden desafiar les normes socials 
tradicionals. Per tant, l’apoderament no sols implica tindre accés a recursos, 
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sinó que sovint opera a través de l’obtenció de control sobre els recursos (presa 
de decisions, elecció, propietat, confiança en un mateix) (Kishor, 1999; Fuig 
Sathar i Kazi, 1997). Si una persona o un grup s’empodera, posseeix la capacitat 
de triar efectivament (Alsop i Heinsohn, 2005). El concepte integra percepcions 
d’agència personal, un enfocament proactiu cap a la vida i la comprensió crítica 
de l’ambient sociopolític i econòmic. 

L’apoderament és, doncs, una estratègia –i no pas un objectiu– perquè di-
ferents grups socials accedisquen al control dels recursos materials i simbòlics, 
guanyen influència i participen en el canvi social. Aquest procés també té unes 
implicacions per als individus de reforçament de la seua autoestima i de presa 
de consciència dels seus drets, capacitats i interessos, que té una repercussió 
directa en la seua capacitat de participació i de decisió en tot allò que els afecta. 

Així, podem dir que l’apoderament s’estructura en tres dimensions: la per-
sonal, vinculada amb la presa de consciència individual; les relacions properes, 
és a dir, relacionada amb la capacitat de negociar i influir en la presa de deci-
sions, i la col·lectiva, entesa en el sentit de la participació en les estructures 
polítiques i en l’acció col·lectiva des de la cooperació. 

De manera sintètica, podem dir que l’apoderament té una faceta fonamen-
talment individual i una altra de col·lectiva. La individual implica un procés de 
millora de la confiança, l’autoestima i la capacitat dels individus exclosos. La 
col·lectiva, per la seua banda, comporta una millora de la capacitat de participar 
i defensar uns interessos comuns. 

Un dels riscos que afronta l’apoderament és pretendre, des d’una visió exter-
na, organitzar i motivar l’aglutinació dels sectors socials que realment o aparent-
ment comparteixen interessos i necessitats semblants. De ser aquest el cas, l’apo-
derament es constitueix en una ferramenta orientada bàsicament a respondre a les 
exigències dels agents externs, abans que un procés generat des de i per motiva-
cions endògenes, amb seriosos riscos per a mantindre’s, consolidar-se i millorar 
la situació dels sectors socials a què suposadament estava orientat a empoderar. 

Quan es pressiona els processos d’apoderament resulten impostos o for-
çats, es corre inclús el risc de reorganitzar les relacions de dominació a l’interior 
dels mateixos grups socials. Perquè l’apoderament aconseguisca canvis favo-
rables que redunden en benefici dels grups i organitzacions socials amb què es 
treballa, és vital partir del seu punt de vista i valors (Ferguson, 1998). 

Davall d’aquesta diversitat ens pareix que podríem identificar en línies 
generals almenys dos processos d’apoderament: el primer en el qual s’aspira 
aprofundir la democratització de la societat, pretenent que les persones amb 
les quals treballem es convertisquen en protagonistes del seu propi desenvo-
lupament personal, familiar i comunitari, i un altre, en el que predomina un 
tractament adaptatiu on la participació dels ciutadans és a manera d’usuaris o 
beneficiaris en els servicis o projectes, i on no es té per objecte aprofundir la 
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democràcia sinó millorar l’efectivitat dels processos (García, 2006) que són 
controlats per una jerarquia en una relació asimètrica del poder. 

Si poder significa control, l’apoderament seria, per tant, el procés de gua-
nyar control (Sen, 1997) i aquest ús dependrà de qui ho pose en joc, de quina 
manera i cap a quins fins. 

Poder i apoderament

El desenvolupament de capacitats humanes és un factor central per al des-
envolupament integral de canvis de conductes (Smith, 1999), per a aconseguir 
un desenvolupament humà i comunitari sustentable amb qualitat (Bandura, 
2001), i per a la reducció de la pobresa (Alkire, 2002). A menys que les persones 
creguen fermament que poden aconseguir els canvis en les seues vides que ells 
requereixen, tindran poc incentiu per a actuar (Bandura, 2000). 

Com assenyala l’informe Desenvolupament Humà 2004 «el poder: per a 
què i per a qui?», les capacitats de les persones per a aprofitar les oportunitats 
vigents depenen directament o indirectament de com s’organitza el poder dins 
d’una societat. En una societat democràtica s’haurien de crear les condicions 
de distribució del poder perquè la ciutadania poguera incidir en assumptes tant 
personals com públics (pnud, 2004). 

El concepte de poder, al·ludiria al «control relatiu que un individu o grup 
tenen sobre el que els altres i ell mateix pot obtindre» (Fiske i Dèpret, 1996, 
Georgesen i Harris, 1999), citat en Moya i Rodríguez, 2003: 179). Les relacions 
de poder, serien situacions en què hi ha una distribució asimètrica en la capacitat 
per a controlar els resultats que un mateix i els altres poden obtindre per mitjà 
del comportament (Moya i Rodríguez, 2003). El poder seria la resultant de la 
diferència de capacitats de variada naturalesa que separen a uns d’altres. El po-
der ha de ser definit en termes d’una relació (Montero, 2003; Vázquez, 2004). 

Segons Gita Sen (1997) l’apoderament es defineix com un canvi en les 
relacions de poder. Poder que té dos aspectes centrals; control dels recursos 
(control extern) i control de la ideologia (control intern). Si el poder significa 
control, l’apoderament és el procés pel qual es guanya control. L’apoderament, 
per tant, inclou els dos tipus de controls i rarament és possible sense ambdós. 
Una de les aportacions més significatives i originals de Sen és la de la soste-
nibilitat de l’apoderament. L’apoderament només serà sostenible si l’individu 
aconsegueix alterar la percepció de si mateix i prendre control sobre la seua 
vida. Això comporta un procés exclusivament intern en el que el rol dels agents 
externs es redueix a mers catalitzadors. 

Seguint la idea de Bobbio (1986) de considerar només dos fluxos del po-
der: un poder descendent (que flueix de dalt cap avall), autocràtic, equivalent al 
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«poder sobre» de Rowlands (1997) que permet a un actor social influir de forma 
asimètrica en les decisions d’altres actors socials de manera que s’afavorisquen 
la voluntat, els interessos i els valors de l’actor que té el poder (Castells, 2009); 
i un altre poder ascendent (que fluïx de baix cap amunt), característic del credo 
que busca aprofundir la democratització de la societat i la participació de les 
persones com a ciutadans (Bobbio, 1986) i on la relació de poder ha de veure 
més amb la presència d’actors dinàmics en situacions dinàmiques, i no tan cen-
trades en les variacions de la polaritat, així com amb processos recíprocs que 
estan en constant moviment (Montero, 2003; Vázquez, 2004). 

Aquest poder ascendent no seria negatiu ni opressor, sinó més aviat gene-
ratiu, i correspondria al «poder per a» i al «poder des de» de Rowlands (1997), 
o poder-potència (Zambrano i al., 2009), que busquen, a partir de la capacitat de 
les persones per a desenvolupar coneixements, habilitats i actituds, així com des 
dels seus sentiments, el sentit del jo i des del desenvolupament més individual, 
ajudar al creixement social col·lectiu (Montero, 2003). 

Una forma de significat d’apoderament que podríem considerar com poder 
descendent, es pot veure en els plantejaments següents: «crear les condicions 
mínimes que afavoriren la transferència dels projectes i les seues propostes 
a aquests grups (sectors més desfavorits, els sense poder), i, en virtut d’això, 
fer-los seus i continuar executant-los en una perspectiva d’autososteniment» 
(Bobadilla, 2005); «donar als sectors més desfavorits el poder i l’autoritat per 
a prendre decisions responsables i actuar de manera rigorosa i eficient en el 
maneig dels recursos públics i semipúblics, així com en els efectes o conse-
qüències que les seues decisions produïsquen en la realitat» (Bobadilla, 2005). 

En aquests casos si ens plantegem la pregunta: i qui transfereix i dóna?, la 
resposta seria: el que té el poder, i per tant les estratègies per al desenvolupa-
ment de capacitats de gestió són creades des d’una jerarquia major, que a més 
les considera correctes per a si i per als altres, que les imposa subtilment, o no, 
i on «fer seus» implica seguir el model de desenvolupament que els agents ex-
terns, els experts, consideren adequats. 

En aquest model la comunitat no ha participat en l’elaboració del programa 
o projecte de desenvolupament, que vénen des de fora, excepte com a objectes 
d’estudi i/o com a beneficiaris o usuaris: «de fet, en els projectes de desenvolu-
pament es promouen esforços per a establir relacions d’equilibri entre els que 
impulsen les propostes i els seus destinataris» (Bobadilla, 2006. En el mateix 
tenor trobem els estudis de Macedo (2013) i de Flores (2008) en els que a pesar 
que el discurs gira al voltant que les persones es facen protagonistes del seu 
propi desenvolupament per al canvi en les relacions asimètriques del poder, la 
realitat és que en este tipus d’apoderament el que es fa és delegar el poder com 
a procés d’adaptació sense fomentar verdaders canvis estructurals i on els em-
pobrits pel sistema hegemònic (Iturralde, 2005) es converteixen en els pobres 
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que pretenen ajudar les agències de desenvolupament. Aquesta construcció de 
significats, que es fa en nom d’interessos i valors específics per a afirmar el po-
der d’una relació, és un recurs important per a establir contextos de dominació 
(Castells, 2009). 

Una altra forma de significat d’apoderament, que podem considerar com 
poder ascendent, ho trobem en la investigació de Morote (2011) on l’autora a 
través de l’anàlisi de la fortalesa, agència –considerada com a procés d’apodera-
ment– o capacitat transformadora de dones líders socials peruanes, descobreix 
situacions enfortidores de resiliència. Les dones adultes, amb capacitat de resig-
nificar la seua vida, mostren una gran resiliència o fortalesa psicològica que els 
permet assimilar un passat traumàtic per a plantejar-se un present positiu i un 
futur amb afecte i transcendència (Morote, 2011: 61), que al seu torn reenforteix 
al fomentar que compartisquen subjectivitats per mitjà dels seus testimonis de 
vida, transformant-se la investigadora a si mateixa. 

Pel mateix estil trobem la sistematització feta per Fernández (2013) on 
es comprova que a partir del treball social d’estudiants i assessors en distintes 
comunitats es van promoure processos comunitaris d’enfortiment de capacitats 
i de participació de tots els actors socials involucrats com a protagonistes de les 
seues pròpies transformacions. 

Larrea (2008) ens diu que el poder verdader s’exerceix quan som capaços 
d’intervindre i transformar la realitat. És el tipus d’apoderament on s’involucren 
tots els aspectes de la vida de l’ésser humà, que resulta del saber, d’un saber que 
es reflexiona i es transforma, s’apropia, es completa i després se supera per a 
continuar creant nou saber. 

La construcció o el desenvolupament de conceptes com l’empowerment 
o apoderament no deixen de ser influenciats o interpretats des del poder de 
diferents maneres. Algunes autores han destacat la forta connexió entre apode-
rament i redistribució del poder. Així, per a Batliwala (1997) l’apoderament és 
el «procés de desafiar les relacions de poder existents i obtindre un major con-
trol sobre les fonts de poder... (i) es manifesta com una redistribució del poder, 
ja siga entre nacions, classes, races, castes, gèneres o individus». Gita Senet 
(1993) ha definit l’apoderament de les dones com «l’alteració de les relacions 
de poder... que constrenyen les opcions i autonomia de les dones i afecten nega-
tivament la seua salut i benestar». 

El concepte apoderament està clarament vinculat amb la noció de poder 
però també amb el seu revers: l’absència de poder, el desapoderament. Les pri-
meres anàlisis sobre la falta de poder de determinats col·lectius socials (sectors 
desfavorits, dones, minories ètniques...) van resultar poc adequats perquè pre-
sentaven una foto excessivament estàtica de les relacions socials i obviaven que 
inclús el col·lectiu més desapoderat té el poder de resistir i inclús de subvertir 
les condicions de la seua opressió. 
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Consideracions crítiques al concepte d’empowerment/apoderament. 

Una apreciació es refereix a si l’apoderament finalment és un procés, com 
quelcom dinàmic i en construcció constant, o un resultat estàtic limitat a la ne-
gociació per a millorar adquisicions (Ortiz-Torres, 1999). 

Per a Muñoz (2000) en la base de les estratègies que conformen les lluites 
comunitàries, eix de la definició del que per a ella és «apoderament», estan 
l’acció política, les propostes de solucions alternes, la reflexió crítica entorn de 
l’anomenada acció i la definició alterna al poder davall la col·laboració d’altres 
sectors socials com són les tradicions intel·lectuals que reconeixen el paper 
històric de les comunitats en les transformacions socials. Aquesta autora ens  
fa notar que en les distintes definicions donades per Rappaport al llarg dels 
anys no menciona quines serien les destreses que suposa que ja existeixen en 
les comunitats ni analitza les competències adquirides per aquestes per a la 
lluita política, ni tampoc com les van adquirir. Ens diu també que des del ma-
teix autor tampoc hi ha un estudi històric de les lluites socials de les comunitats 
on es puguen veure els seus èxits, la qual cosa denota, al seu entendre, que les 
comunitats s’apoderen quan adquireixen destreses o competències alienes a 
elles, la qual cosa ens diu al seu torn que aquestes destreses són instruments 
conceptuals pensats pels investigadors i investigadores i no desenvolupats 
per les comunitats. Ens fa veure també, al·ludint a Swift i Levin (1987), que  
en dos significats del terme, en el d’atorgar o concedir poder a les persones,  
i en el de col·locar les persones en condicions per a aconseguir quelcom, no es 
pren en compte el més important respecte al poder com a coneixement: el saber 
de les comunitats (Muñoz, 2000). 

Una altra crítica és la del psicòleg comunitari porto-riqueny Vázquez 
(2004) que proposa «reenfortiment» com un concepte alternatiu: 

una estratègia d’acció, però també una ferramenta d’interpretació i trans-
formació que implica la metamorfosi d’un paradigma de les debilitats i 
el dèficit de les relacions de força i fortaleses, d’un paradigma de la de-
pendència a un paradigma d’autonomia, autogestió i xarxes de relacions 
(Vázquez, Escabí, Quiñones i Pacheco, 2012). 

En la investigació que Zambrano i al. (2009) realitzen analitzant l’apode-
rament comunitari en la regió de l’Araucanía es conclou que no s’aconsegueix 
avançar cap a un estil «empoderador» perquè finalment no s’aconsegueixen 
components de participació crítica, dinàmica democràtica i de vinculació amb 
altres organitzacions, criteris que definirien l’apoderament segons els investiga-
dors; no obstant això, la qual cosa si s’aconsegueix és accés a recursos encara 
que davall un criteri paternalista i clientelar on són els dirigents els que centra-
litzen les relacions i decisions. S’aconsegueix un apoderament, només que no 
necessàriament un comunitari sinó més aviat individualista i controlador. 
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Zambrano mateixa admet que una de les limitacions en la seua investigació 
va ser l’escàs èmfasi en el component històric en l’estudi de les organitzacions, 
que és justament el que Sadan (1997) i Muñoz (2000) mencionen com un dels 
problemes de l’apoderament vingut d’Amèrica del nord, ignorar el coneixement 
i els recursos locals. 

En un altre estudi, fet en dues comunitats al nord de Bolívia, Llanque i 
Roth (2011) parlen de processos de fals apoderament incentivats per la ideolo-
gia dels dominats, present en el sistema de creences de les famílies i legitimat 
per les bases. Inclús mencionen un «apoderament pervers» perquè a pesar que 
la comunitat compta amb plataformes internes de participació social com per 
exemple les assemblees comunals on es fan exercicis de diàleg entre els mem-
bres, no obstant això, aquests espais estan dirigits pels líders i autoritats, de 
forma directa i a través dels grups de poder. En este sentit la participació social 
es fa inoperant. Segons aquests autors els productes socials (resultats pel que 
fa al desenvolupament) estan condicionats sobretot a la mobilització dels seus 
dirigents, són ells a través dels seus processos d’apoderament individual els que 
exerceixen gran influència sobre la dinàmica socioeconòmica de les comunitats. 

Aquest concepte «empowerment» originàriament desenvolupat per la Psi-
cologia Comunitària Nord-americana és reformulat en la cooperació al desen-
volupament com apoderament o enfortiment. 

La intervenció a través de la potenciació de les comunitats considera la 
totalitat de recursos disponibles dins d’aquesta, la seua tasca transformadora, 
el seu rol actiu i el seu protagonisme dins de les organitzacions i la dinàmica 
de la comunitat. Aquest model no desvincula del canvi social, el concepte de 
relativisme cultural, considerant així les diferències culturals i les pautes inte-
racciona’ls dins de la comunitat potenciadora. 

El treball generat des de la perspectiva del «empowerment» proposat per 
Rappaport, genera una transformació de fons i real entorn de les mateixes ne-
cessitats establides entre els actors socials, generant a través d’ells mateixos un 
canvi real acreixent les seues potencialitats i el seu rol actiu. 

Més que donar solució als problemes es dóna estratègies perquè els sub-
jectes aprenguen a resoldre’ls per si mateixos (Hombrados-Mendieta i Gómez 
Jacinto, 2001). Esta transició pot manifestar-se en una millora en la capacitat 
percebuda de controlar, així com en una millora en la capacitat real de controlar 
(Sadan, 1997). 

Quan des de la cooperació al desenvolupament es fa referència als proces-
sos d’enfortiment comunitari s’ha de posar especial èmfasi a les dinàmiques 
psicosocials que sorgeixen en l’entramat social que construeixen els actors en 
un territori. Es tracta llavors, d’afavorir un procés –de transformació de les re-
lacions i de les condicions de vida– que exigeix una mirada de conjunt i estra-
tègica, que necessàriament ha de ser construïda participativament pels distints 
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actors. Per tant no es tracta d’executar projectes amb objectius instrumentals 
específics o fomentar l’organització per a accedir només a recursos, abans que 
res es tracta de posar en marxa un conjunt de relacions que afavorisquen la 
conseqüència i la creativitat per a anar prenent noves, informades i millors de-
cisions sobre un projecte comú. Aquesta transformació es refereix en definitiva 
a la millora de condicions, relacions i recursos per a la millor la vida de la gent, 
que hauria de fonamentar-se en una visió integral i integradora de la comunitat 
(Rebollo, 2002). 

El treball del professional de la Psicologia Comunitària ha d’estar orientat 
a provocar processos d’apoderament integral l’horitzó del qual ha de ser el que 
les persones tinguen major capacitat d’elecció sobre el com i per a què viure. 

En aquest escenari les agències de cooperació internacional, així com les 
organitzacions no governamentals hauran d’aprofundir el seu rol com «capaci-
tadors i facilitadors», des d’una noció de desenvolupament humà dirigit a: «Cre-
ar un ambient propici perquè les persones, tant individual com col·lectivament, 
puguen desenvolupar tots els seus potencials i comptar amb una oportunitat ra-
onable de portar una vida productiva i creativa conforme a les seues necessitats 
i interessos» (pnud, 2005: 17). 
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