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UN PAS MÉS 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.

En els tres anys que el Projecte ICI porta al Dis-
tricte II, hem aconseguit algunes fites que vo-
lem compartir. 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 quins 
d’aquests reptes són els més urgents.

Enguany, a més, hem començat a desenvolupar 
les iniciatives que volen respondre a les neces-
sitats detectades i als objectius que ens vam 
proposar tots i totes. En la definició d’aques-
tes actuacions hi participen més de 60 profes-
sionals que, dia a dia, treballen per millorar la 
vida dels veïns i veïnes dels barris de Collblanc 
i la Torrassa. Fent mostra del compromís que 
les entitats han tingut històricament amb el 
districte, també hi han participat alguns dels/
les seus representats. A tots i totes: moltes        
gràcies!!

El propòsit d’aquesta nova edició del Full Informa-
tiu Compartir que teniu a les mans, és compartir 

amb tots i totes les propostes dis-
senyades. Com veureu, algunes 
ja s’han iniciat. Sentiu-vos convi-
dats/es a participar!! D’altres, en 
canvi, necessiten una mica més 
de cuina i de foc lent en la seva 
preparació; per la qual cosa arren-
caran a partir del setembre. 

Totes les actuacions previstes vo-
len fer-nos present que, lluny del que en ocasions 
pot semblar, moltes de les eines per viure i sen-
tir-nos millor estan a les nostres mans. Així, en la 
nostra salut i la de qui ens envolta, en l’educació 
dels nostres infants, en les relacions que establim 
amb altres, en la convivència als barris on vivim i 
en moltes altres coses més... tots i totes tenim un 
important paper. 

Però no estem sols/es! A la responsabilitat de 
cadascú s’hi suma el treball diari dels/es profes-
sionals que ens acompanyen i el compromís dels 
representants de l’Ajuntament  amb la millora dels 
barris. El resultat de caminar junts/es cap a un 
propòsit compartit només ens pot fer millors i que 
ens sentim orgullosos de formar part de Collblanc 
- la Torrassa.

Així doncs, gaudiu de les iniciatives que us pre-
sentem i sentiu-vos cridats a participar activa-
ment en el seu disseny i desenvolupament!
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Cicle d’activitats: 
GAUDIR MILLORA LA SALUT

Habitualment pensem 
que la genètica determina 
la nostra salut. 

No obstant, diversos estu-
dis científics han mostrat 

que altres elements tenen major influència 
en la nostra salut que els genètics.
L’estil de vida, tenir una xarxa de relacions, 
la cura en els primers anys de vida, l’accés a 
l’educació i la cultura o les condicions labo-
rals i de l’habitatge (entre altres), són factors 
que determinen una bona salut física, men-
tal i social.

El Cicle de trobades veïnals Gaudir millora la 
salut vol contribuir a difondre aquest con-
cepte de salut que inclou aspectes sobre els 
que tots i totes podem influir. 

Amb aquest objectiu, la Taula de Salut Co-
munitària, ha impulsat diferents activitats:

- Una exposició sobre els factors que deter-
minen la nostra salut.

- Un vídeo promocional d’aquest concepte 
ampli de la salut. (código QR vídeo)

- I nombroses activitats en les que, a través 
de la cultura, es fomenten espais per millo-
rar la nostra salut i la dels que ens envolten.  
Així, el teatre, els contes, el cinema, la cuina 
i els balls han estat ocasions per reflexionar 
al voltant de la salut i alhora...

• Les activitats de Gaudir millora la salut 
estan dirigides a tots els veïns i veïnes de 
Collblanc i la Torrassa.

• Són totalment gratuïtes.

Amb aquest cicle d’activitats volem:

• Contribuir a la prevenció de la salut de 
tots els veïns i veïnes. Fent Salut podem 
evitar la malaltia!
• Posar en valor les activitats culturals i 

lúdiques que existeixen als nostres barris 
i que podrien ser incorporades com a 
prescripcions mèdiques per la millora de 
la nostra salut. 
• Fomentar la responsabilitat que tots i 

totes tenim per millorar la nostra salut.



La veu dels/les participants al TALLER DE TEATRE 
HISTÒRIES EN TRÀNSIT:

“El teatro es un 
ejercicio físico y 
también emocional: 

relaja y anima al 
mismo tiempo” 
Amina

“Ojalá hubiera 
encontrado esto 

cuando era pequeño” 
Joan

“A mí m’ha donat 
vida: estava en la 
depressió”
Joan

“Después del teatro 
mi mente se despejaba 

y salía libre de todo (…) 
El teatro ha sido como 

una medicina” 
Melitón“El teatre crea 

un vincle que va més 
enllà d’allò que es veu” 

Eulàlia

“Tenemos idioma, 
culturas y hasta religiones 
diferentes pero cada uno 

aprende del otro”
Amina

COMPROMIS COL·LECTIU EN LA CURA DELS INFANTS
A més d’influir de manera determinant en la salut que tindran en l’edat adulta, la cura dels in-
fants en els seus primers anys de vida és clau per un desenvolupament adequat. Per aquest 
motiu, hem decidit col.lectivament treballar per la cura dels infants entre els 0 i els 6 anys.
 
La voluntat de les iniciatives proposades és contribuir a la criança dels nostres infants tot 
activant el paper protagonista de les famílies. Per a aconseguir-ho, tots/es podem tenir un 
paper. Per això, les iniciatives que s’impulsen són:

Espais tècnics de coordinació
S’han establert eines per millorar la 

coordinació interprofessional en aquelles 
situacions que ho requereixen.

Així es vol garantir una atenció integral 
als infants.

Data: Curs escolar 2017/18

Tallers de criança
Cicle de tallers sobre interessos expres-

sats per famílies amb infants de 0-6 anys.
Els temes que es treballaran són: 
1. Rebequeries, els límits i el no

2. Desenvolupament de l’autoestima
3. Alimentació

Data d’inici: setembre 2017

Jornada sobre criança/ces
Espai formatiu i d’intercanvi que ha volgut 
contribuir a la construcció d’un llenguatge 
comú i a l’intercanvi d’experiències rela-
cionades amb les formes de criança i els 

rols que tots/es podem tenir com a agents 
de bon tracte.

Data: 23 de maig de 2017

Lligams: Xarxes familiars de suport mutu.
Iniciativa que vol oferir una resposta a la 
manca de xarxes de recolzament i ajuda 

entre les famílies.
Foment d’oportunitats de relació i  inter-

canvi entre grups de famílies.

Data d’inici: prova pilot Curs escolar 2017/18

Vídeo de la 
veu dels 
participants:



   Amb la col·laboració de:

COMISSIONS SOCIOEDUCATIVES

A la Xarxa 0-6, els serveis que treballem amb 
infants de 0 a 6 anys estem creant sinèrgies 
per millorar la qualitat de vida als barris de 
l’Hospitalet i millorar el treball conjunt.

Les comissions socioeducatives (CSE) són 
espais de coordinació professional que vo-
len assegurar un seguiment integral dels 
infants. La Xarxa 0-6 proposa fer una prova 
pilot per ampliar i diversificar els professio-
nals que participen d’aquests espais. 

L’objectiu compartit és optimitzar els espais 
de coordinació professional per millorar la 
qualitat de les accions dirigides als infants.

La prova pilot ja ha iniciat en algunes esco-
les i la resposta de tots/es els participants 
està sent molt positiva.

Per al Centre Obert Itaca és un privilegi parti-
cipar en aquests espais i compartir el nostre 
punt de vista respecte la infància i les famí-
lies amb les que treballem diàriament. 

Considerem que el lleure socioeducatiu pot 
aportar una visió molt valuosa a les co-
missions. Així mateix, aquests espais ens 
permeten establir una xarxa de relació amb 
altres recursos que atenen infants i famílies 
tot sumant sabers i experiències.

Carla Sales, Coord. Centre Obert A.E. Itaca

OBERT PER VACANCES: Juny i juliol’17


