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L’Hospitalet de Llobregat

Collblanc - la Torrassa

SOM COLLBLANC - LA TORRASSA

Seguim sumant per la convivència

El full informatiu que teniu a les mans és una 
publicació periòdica que fa un sintètic recull 
dels avenços i reptes de futur 
del procés comunitari del Dis-
tricte de Collblanc – la Torrassa 
en el marc del Projecte d’Inter-
venció Comunitària Intercultural 
(ICI), impulsat per l’Obra Social 
“la Caixa” i promogut a la ciutat 
per l’Associació Educativa Itaca 
i l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Ja han passat dos anys des de que el Projecte 
ICI va començar a fer les seves primeres pas-
ses al Districte II. En aquest temps, hem acon-
seguit ja algunes fites. Són les següents: 

• Hem construït un diagnòstic del nostre dis-
tricte amb la participació de més de 340 perso-
nes (veïns/es, professionals i polítics).

• Col·lectivament, hem detectat les necessitats 
i, sobretot, els reptes que tenim per davant.

• De forma participada hem decidit per quins 
d’aquests reptes comencem a treballar ple-
gats/des.

El Projecte ICI continua aquest nou curs als 
barris de Collblanc i la Torrassa amb forces 
renovades i amb l’esperança de sumar a més 
còmplices en la construcció d’uns barris més co-
hesionats. Us convidem a tots i totes a aquest 
viatge apassionant!!

En aquesta sisena edició del Compartir l’equip del 
Projecte ICI hem volgut fer protagonistes a qui ve-

ritablement ho són: així, trobareu 
algunes de les iniciatives desen-
volupades en els últims mesos 
narrades per alguns dels seus 
impulsors/es. Gràcies a tots/es 
ells/es!!!!

A més, podreu trobar un apunt de 
“cap a on anem” en les principals 
línies de treball del Projecte. 

Aquests són els continguts:  

• Festa “Sumem per la convivència”: la celebració 
de la primera Primavera Urbana, la participació a 
la Festa de la Diversitat i l’Exposició “Religions di-
verses, valors compartits” són els moments més 
significatius.

• Escola Oberta d’Estiu: Obert per vacances. Acti-
vitats esportives i artístiques que han volgut con-
tribuir a millorar la convivència als espais públics 
durant els mesos d’estiu.

• Celebració del II Iftar popular. Acte públic de ce-
lebració del trencament del dejuni per afavorir el 
coneixement entre veïns/es. 

• Xarxa 0-6 i Taula Salut Comunitària. Espais de 
treball conjunt des d’on es dissenyen les accions 
que volen respondre als reptes compartits. 
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Festa 

“Sumem per la convivència”

Per segon any consecutiu hem celebrat la ri-
quesa de la diversitat dels barris. Enguany la 
festa ha tingut tres moments significatius:

• El Fòrum 
L’Hospita let , 
entitat ciuta-
dana compro-
mesa amb la 
convivència en 
l’àmbit de la di-
versitat de les 
c o n v i c c i o n s 
religioses, va 
apropar al 
Centre Cultural 

de Collblanc – la Torrassa l’Exposició “Diversi-
tat Religiosa, Valors Compartits”1. De l’1 al 13 
de juny, la mostra va ser testimoni de la plu-
ralitat religiosa de la ciutat posant l’accent en 
els valors compartits com ara la tolerància, la 
solidaritat i la pau. 

• El dissabte 11 de juny la Pl. Guernica va pre-
senciar la representació final del cicle Primave-
ra Urbana que, des del març, va implicar a joves 
del districte amb concerts, tallers, exhibicions 
de rap, breakdance, skate&scooter i graffiti.

Durant tot el dia, joves de l’Espai Jove La Cla-
queta i del Casal de Joves de l’Associació Edu-
cativa Itaca van realitzar el mural “Deixem de 
mirar, comencem a veure”. 

El projecte va promoure la cura del barri amb la 
participació de la comunitat i, en especial, dels/
les joves. Els responsables de La Claqueta i el 
Casal de Joves, Angie Carrasco i Xavi Aniceto, 
coincideixen que la iniciativa “ha comptat amb 
els joves des de l’inici: han escollit què volien 
fer, com i a on”. A més, “ha contribuït a reforçar 
el vincle entre els projectes i els joves dels di-
ferents espais”. Sandra Ruiz, tècnica de la Re-
gidoria de Joventut i Esports, afegeix que “tots 
(els professionals) ens hem sentit involucrats i 
motivats en participar i col·laborar”.

El mural va ser l’expressió de com els/les joves 
entenen la convivència. Mostra d’això la Yas-
min assenyala “volíem transmetre que hem de 
tractar a tothom igual, sense discriminar a nin-
gú i intentar estar més units perquè… ¿si no ho 
fem nosaltres qui ho farà?”. Juan Carlos afe-
geix “el graffiti m’agrada perquè transmet un 
missatge i amb el dibuix la ciutat és més xula”.

Pere Grané, impulsor del projecte afirma que 
aquest “mostra que l’art urbà pot fomentar 
l’apropiació de l’espai públic per la comunitat”.

• Finalment, com cada any, la Comissió de Fes-
tes de Collblanc – la Torrassa junt amb nom-
broses entitats han unit energies per oferir 
una nova oportunitat de conèixer i celebrar la 
riquesa cultural dels nostres barris. Ho han fet 
a la XXII Festa de la Diversitat que enguany ha 
tingut més participació que mai!

Aquesta es va celebrar el dia 12 de juny i, a 
més de les propostes de cada entitat, aquest 
any ens vam proposar unir la creativitat dels/
les protagonistes en dues iniciatives partici-
patives:  la construcció comunitària de més de 
350 atrapasomnis, que van  recollir altres tants 
desitjos pels barris, i la producció d’un vídeo 
musical d’una LipDub. En esta van participar 
més de 30 entitats i unes 250 persones.

 1 El nom original de l’exposició és “Religions del mon - Pau mundial – Ètica Universal”. Va ser concebuda per la Funda-

ció Ètica Universal i és portada a Catalunya per l’Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós (AUDIR).

Vídeo de la Festa Vídeo Lipdub



ESCOLA OBERTA D’ESTIU: 

Obert per vacances

L’estiu ha estat un estiu ric en oportunitats per 
als veïns/es de Collblanc – la Torrassa: 17 ac-
tivitats esportives i artístiques han animat les 
places i els parcs del districte aconseguint la 
participació de més 1.500 persones.

Per segon any consecutiu obrim per vacances 
per atendre la demanda ciutadana de disposar 
d’un oci alternatiu i d’espais de relació als es-
pais públics. L’equip del Projecte Oci al Barri, de 
la mà de més 20 entitats, han sumat esforços 
per desenvolupar un programa d’activitats sa-
ludables i interculturals per al  infant, famílies 
i joves.

Rubén Navarro, educador d’Oci al Barri, com-
parteix algunes reflexions “Crec  que l’Escola 
Oberta d’Estiu ha proporcionat espais de troba-
da que han permès la creació de vincles entre 
persones que, sovint, no entren en contacte. Un 
exemple va ser el taller de beisbol i criquet on 
els/les joves van descobrir que comparteixen  
interessos, malgrat les seves diferències. 

Creiem que 
les activitats 
han contri-
buït, també, 
a disminuir 
la conflicti-
vitat a l’espai 
públic du-
rant l’estiu. 
Quan tots/
es compar-
tim l’objectiu 

de passar-ho bé, no et re-
cordes de les diferències: 
senzillament et vas co-
neixent i no queda espai 
per al conflicte”. 

El passat 2 de juliol els veïns/es de Collblanc 
– la Torrassa van compartir al Parc de la Mar-
quesa, un acte públic entorn el trencament del 
dejuni durant el Ramadà, conegut com Iftar.

Per se-
gon any, 
g r à c i e s 
al Fòrum 
L’Hospita-
let, es va 
posar en 
valor un 
dels mo-
ments més 
importants 
per als 
n o s t r e s 
v e ï n s / e s 
musulmans/es que, alhora, va oferir l’oportu-
nitat per generar nous vincles a la comunitat.

Tahir Rafi, portaveu del Fòrum a l’Iftar, ho re-
sumia: “Volem contribuir a la convivència i a la 
confiança entre diverses conviccions i tradi-
cions religioses. És clau visibilitzar actes com 
aquest i posar l’accent en la defensa de valors 
com el pluralisme, la tolerància i la pau”.

Mostra del recolzament i l’acollida de l’acte, va 
ser el nombre d’intervencions de representants 
de les administracions i d’altres tradicions reli-
gioses. L’acte es va clausurar compartint taula, 
celebrant la riquesa de la nostra comunitat i, 
qui va voler, el moment de pregaria, al pati que 
va cedir l’escola Sant Ramon.

Al Fòrum actualment participen persones de 
l’Associació de famílies pakistaneses, Comuni-
tat Islàmica Camí de la Pu, ACO,  JOC, Comu-
nitat popular Bellvitge, Casa de Reconciliació 
- Can Serra, Església evangèlica Betel-Sant 
Pau, Comunitat jueva progressista Betshalom, 
Brahma Kumaris i Justicia i Pau (Sant Ramon).

Segon Iftar popular

Vídeo Obert per Vacances



   Amb la col·laboració de:Aquest número ha estat gràcies a:


