
Més de 300 persones amb 

responsabilitats, edats, orígens o 

creences diverses han participat 

en la construcció d’un 

coneixement compartit sobre  la 

realitat del Districte II.  

També ens podeu trobar a: 
Associació Educativa Itaca 

C. Montseny, 22 
93 403 69 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Projecte d'Intervenció Comunitària 
Intercultural (Projecte ICI), és una iniciativa 
que vol fomentar les relacions interculturals i 
la millora de la convivència. 

Impulsat per l'Obra Social "la Caixa" a 39 
barris de tot l’Estat Espanyol, en el cas de 
l’Hospitalet el Projecte ICI es desenvolupa de 
la mà de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet i de l’Associació 
Educativa Itaca.  

En la primera fase de la 
implantació del Projecte, hem 
promogut la construcció 
d’una descripció de la realitat 
del Districte II que reculli la 
pluralitat de perspectives dels 
qui en formem part. 

Cadascun de nosaltres, des del nostre punt 
de vista, des de la nostra experiència, la 
nostra activitat professional o la nostra 
responsabilitat, coneixem una part de la 
realitat dels barris de Collblanc i la Torrassa. 

Hem tractat de recollir una bona 
representació de punts de vista a fi de 
disposar d’una «foto d’avui» sobre la 
realitat del districte que pugui ser 
compartida. 

Les relacions que hem anat construint fins 
ara ens han portat a realitzar 23 espais de 
conversa grupals i unes altres 22 entrevistes 
individuals.  

Administració, professionals i veïns i veïnes 
heu participat sumant les vostres visions al 
“coneixement compartit”. En total hem 
tingut la oportunitat de recollir les opinions 
del voltant de 300 persones. Per al procés 
comunitari totes les perspectives són molt 
valuoses! 

Amb la presentació d’aquest 
treball col·lectiu, iniciarem la 
següent fase on caldrà 
decidir junts/es quines són 
les necessitats a les que cal 
donar resposta i com els 
donarem resposta entre 
tots/es. 

Com a protagonistes del procés comunitari 
impulsat pel Projecte ICI, també en aquesta 
fase la vostra participació serà fonamental.  

Estem convençudes que la transformació i la 
millora dels nostres barris necessiten de tots 
i totes nosaltres. 
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Desembre 2015 

L'Hospitalet de Llobregat 

Collblanc - la Torrassa 

El procés comunitari a 
Collblanc i la Torrassa 

 

 



Jornada tècnica sobre els Determinats Socials de la Salut 

 

 

 

 
L’enfoc comunitari de la salut entén que existeixen 
diferents factors que influencien en la salut i el 
benestar de les persones:  
 

• Aquells inherents: genètica. 
• Els que depenen de les persones: estil de vida, 

hàbits i xarxes de relació i suport. 
• Els relacionats amb l’entorn: factors socials, 

econòmics, culturals, ambientals i polítics.  
 

Aquest concepte de salut va més enllà de l’atenció a la malaltia. Les condicions laborals i de 
l’habitatge, l’accés a espais verds o disposar de xarxes de relació, són elements importantíssims  
per a garantir una bona salut física, mental i social.  

Per tot això, la millora de la salut comunitària requerirà un abordatge des de diferents àmbits. 

 
En el marc del procés comunitari del Districte II s’ha impulsat la reactivació de la Taula de Salut 
Comunitària de Collblanc- la Torrassa. Actualment, 35 professionals que treballen en diferents 
àmbits sumen esforços per donar a conèixer els recursos existents al districte i planificar accions 
conjuntes que ens permetin avançar cap a un districte comunitàriament saludable.  
 
La Taula de Salut vol posar el seu granet de sorra en la millora del benestar de les persones dels 
barris de Collblanc i la Torrassa. Per això, vol potenciar l’existència d’una xarxa protectora a la 
comunitat i ajudar que les persones tinguin eines per controlar i millorar la seva salut en el 
context on viuen, treballen, estudien, es relacionen, estimen, etc. 
 

El passat dia 4 de 
desembre es va celebrar 
a Torre Barrina la jornada 
tècnica sobre els Deter-
minats Socials de la Salut. 
Amb la participació de 
més de 40 professionals 
de diferents àmbits, va 
servir per exposar quin 
concepte de salut vol orientar el treball de la 
Taula de Salut Comunitària del Districte II.  
 

La inauguració va comptar amb el Sr. Jesús 
Husillos, Regidor d’Igualtat i Benestar Social 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Seguidament 

 

la Dra. Carmen 
Cabezas,  Subdirecto-
ra   General  de   Pro- 

moció de la Salut 
Pública del Departa-
ment de Salut de la 
Generalitat, va expli-
car què són i quin 
paper tenen en el 

nostre benestar els Determinants Socials de 
la Salut. Finalment, la Sra. Eva Ballarín, Cap 
del Negociat de Salut Comunitària de 
l’Ajuntament, va compartir el treball de 
promoció de la salut que es fa al Districte II. 

Tots i totes tenim un paper en la millora de la nostra salut i 
la salut de la comunitat! 

 

 



Les desigualtats en salut es 

produeixen com a conseqüència de 

les desigualtats socials:  

a pitjor situació social d’una 

persona, pitjor salut tindrà. 

 

Cal que treballem plegats per 

millorar les condicions de vida de 

les persones i la cohesió social. 

Només així millorarà la salut de la 

comunitat. 

A la jornada es va posar sobre la taula que 8 de cada 10 factors que influeixen en la salut van més 
enllà del sistema sanitari. A més, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), fins i tot en els 
països més acomodats, l’esperança de vida de les persones amb menys recursos és bastant més 
curta que la dels més rics.  

En aquest sentit, la Dra. Cabezas va exposar que les millores 
que s’aconsegueixen en les condicions de vida de les 
persones van lligades a la millora de la seva salut. Per 
aquest motiu, la salut és un assumpte que hauria d’ocupar 
a les administracions i tots els professionals del territori. La 
salut comunitària és cosa de tots i totes. 

A més de tenir uns hàbits saludables (alimentació, exercici 
físic, etc.), les relacions personals (familiars, de veïnatge, 
etc.) esdevenen clau en la nostra salut. Estudis científics 
demostren que el benestar i la felicitat es poden contagiar 
gràcies a elles.  

Les accions en favor de la salut comunitària hauran de 
comptar amb els recursos i les persones per a respondre a 
les necessitats que existeixen. El repte està doncs en 
facilitar que la comunitat potenciï la seva funció protectora. 
Totes les persones, amb responsabilitats diferents, tenen diferents coses a aportar a la 
comunitat. 

 

 

 

 

Els Diàlegs per la Convivència 
són una iniciativa de diverses 
entitats i serveis que volen 
millorar la convivència al 
Districte II.  

Per fer-ho, al llarg de diverses 
edicions, s’han creat espais 
de trobada entre els veïns i 
veïnes que han volgut ser una 
oportunitat per al 
coneixement mutu, el diàleg i  

el foment de les relacions. 

 

 

 

 

Aquest curs, es vol impulsar 
la relació entre els 
comerciants i veïns/es dels 
barris, facilitant que aquests 

es coneguin i 
compartint 
reflexions 
entorn com 
veiem els 
comerços del 
barri.  

Per participar, no perdeu de 
vista aquestes dates: 

 

  4 de febrer: Espai de conversa 
inicial.  
18.00, Biblioteca Josep Janés.  
 

  25 de febrer: I Ruta pels 
comerços i diàleg.  

   18.00, Biblioteca Josep Janés.  
 
 10 de març: II Ruta pels 

comerços i diàleg. 
   18.00, Biblioteca Josep Janés.  

 
 21 d’abril: Cloenda. 

  18.00, Biblioteca Josep Janés.  

 
Us hi esperem!!! 

Diàlegs per la convivència 
 

Teixit comercial, 
acostant realitats. I tu, 

quina mirada tens? 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

De la implicació i la motivació de les Associacions de Mares i Pares (AMPAs) neix la iniciativa 
AMPAS Endavant. Aquesta ha començat a donar els seus primers passos i vol afavorir la 

participació de les famílies en la millora dels barris de Collblanc i la Torrassa. 

El passat 2 de desembre, la Biblioteca Josep Janés va acollir la 
presentació de la iniciativa a totes les AMPAs 
del Districte II. La bona acollida que ha tingut 
fa pensar que el primer projecte que impulsa  
Comerç – AMPA Endavant, serà un èxit. 

Aquesta proposta vol afavorir la relació dels 
comerços del barri amb les famílies, ajudant 
a reduir les seves despeses alhora que 
fomentant el comerç de proximitat.  

Els comerços que s’hi adhereixin oferiran descomptes a les famílies que portin el carnet de 
l’AMPA de les escoles i instituts de la zona vinculats a AMPAs Endavant. 

 

 

El dilluns 21 de desembre, 
quatre comunitats religioses 
van celebrar en un acte 
conjunt el l’arribada del 
Nadal del present  any 2016. 

En una cerimònia on cada 
confessió va 
compartir amb la 
resta les seves 
pregàries i/o els seus 
cants, l’acte va voler 
posar l’accent en 
aquells valors, com 
ara la pau, que són 
compartits per totes 
elles. 

Amb el suport del 
Projecte ICI, les 
comunitats    catòlica,  

 

 

islàmica, jueva i hindú, que 
formen part del Fòrum 
L’Hospitalet,  van trobar-se 
en un acte que vol ser el 
primer de moltes altres 
accions conjuntes. 

 

 

 

Amb l’encesa d’algunes 
espelmes  es  va  voler  recor-
dar a les persones que han 
perdut la seva vida al mar 
Mediterrani així com a les 
víctimes de guerres i 

atemptats. 

Finalment, els participants 
van compartir un espai 
informal on, al voltant de 
menjars de diverses 
procedències, es va voler 
promoure el coneixement 
mutu i l’establiment de 
vincles. 

 

 Quan estem soles, és només 
un somni.  

Quan somiem juntes, és l’inici 
de la realitat. 

AMPA St. Ramon Nonat 
AMPA Ernest Lluch 

AMPA La Casa del Parc 
AMPA St. Jaume de la FEP 

AMPAs Endavant 
 

Per a més informació: 
ampasendavant@gmail.com 

Nadal Interreligiós 
 

Amb la col·laboració de: 

 


