
L’enfocament que aporta el 

treball cooperatiu  

permet arribar a fites que,  

en un moment on necessitats i 

recursos no creixen en la 

mateixa proporció,  

serien difícils d’assolir 

individualment.  

Ens trobareu a: 
Associació Educativa Itaca 

C. Montseny, 22 
93 403 69 92 

 
Podeu fer propostes i/o seguir les 
últimes notícies al nostre web: 
 

http://www.projecteicilh.cat/ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 37 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.  

El procés comunitari encetat ara 
fa poc més de tres anys, ha 
passat per diverses fases: 
l’elaboració d’un diagnòstic 
comunitari, la priorització de les 
necessitats detectades i la 
definició dels reptes compartits. 

Des de 2014, s’han constituït dos 
espais de participació, estables 
en el temps, en els que fins a 70 
actors del territori treballen 
conjuntament en el disseny de 
les propostes que volen abordar aquests reptes. 

Com a resultat, actualment es despleguen les 
iniciatives dissenyades comunitàriament gràcies 
a la  implicació assertiva dels protagonistes dels 

barris de Collblanc i la Torrassa.  

El treball col·laboratiu que promou el procés 
comunitari té la seva traducció en una nova 
forma d’entendre la intervenció  social  al  nostre 
districte i en una millora de l’eficiència.  

Totes les activitats proposades volen cridar 
l’atenció de tots i totes sobre la responsabilitat 
compartida (coresponsabilitat) en la 
transformació i construcció d’un districte millor. 
Estem convençuts, a més, que la major 
consciència d’aquesta responsabilitat reverteix 

en un major, i més sòlid, 
sentiment de pertinença. 

En el Full Informatiu que teniu a 
les vostres mans recull les 
iniciatives que ja s’estan 
desenvolupant i els primers 
resultats.  

Els compartim perquè us els 
sentiu vostres i per constatar la 
voluntat decidida i 
transformadora dels/les 
protagonistes de Collblanc i la 
Torrassa en la favor de la 
convivència. 

Tots i totes tenim un paper!! Ho fem 
conjuntament?  

#SomCollblancLaTorrassa 
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L'Hospitalet de Llobregat 

Collblanc - la Torrassa 

El procés comunitari a 
Collblanc i la Torrassa 

 

 



Cartografia de Coneixements:  
trobades entre el personal sanitari i comunitats culturals 

verses 

 

 

 

 

 

Gràcies a la implicació dels/les professionals de la Xarxa 0-6 del Districte II, el passat octubre vam iniciar el Cicle 
de Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa amb l’objectiu de respondre a les principals preocupacions de 
les famílies respecte a la criança dels seus fills i filles.  

Per conèixer els principals dubtes es va realitzar un qüestionari que es va repartir a 9 centres educatius. 
Sistematitzades les dades, es va constatar que els temes de major interès per a les famílies eren els següents: 

 Les rebequeries, els límits i el no. 
 El desenvolupament de l’autoestima. 
 L’alimentació. 

 

 
 

 

 

 

 

La diversitat cultural implica una visió diferent de la 
salut, de la malaltia i del seu tractament. Amb 
l’objectiu de facilitar la comunicació entre el personal 
sanitari i els pacients, des de setembre fins al gener, 
es va desenvolupar Cartografia de Coneixements. 

Aquest projecte va permetre generar un espai de 
trobada i diàleg entre el personal sanitari dels 
ambulatoris i la comunitat pakistanesa de Collblanc - 
la Torrassa sobre algunes de les malalties que els 
afecten especialment: les metabòliques (tensió alta, 
colesterol i diabetis).  

Aquesta iniciativa ha permès el coneixement mutu, 
posant les bases per una millor atenció medica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquest projecte van sortir noves 

necessitats a les quals intentarem donar respostes en 
els pròxims mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Crianza/s de Collblanc - la Torrassa: familias e 
infancia creciendo juntas 

 

 

ALGUNS RESULTATS: 
 341 enquestes a famílies amb fills/es entre 0 i 6 anys. 
 9 tallers (falten 3 tallers del segon trimestre). 
 Participació de 119 famílies i ús d’un servei d’acollida  

per 79 d’infants (falten 3 tallers del segon trimestre). 
 Temporalitat: d’octubre de 2017 a març de 2018 
 

ALGUNS RESULTATS: 
 4 espais de diàleg amb representants de la comunitat pakistanesa. Participació de 52 persones.  

 4 sessions d’intercanvi de coneixements amb el personal sanitari  dels ABS La Torrassa i ABS Collblanc i els/les 

dinamitzadores de la comunitat pakistanesa. Participació de 94 persones. 

 2 sessions d’avaluació i entrega de material amb el personal sanitari dels ABS La Torrassa i ABS Collblanc. 

 Temporalitat: de setembre de 2017 a gener de 2018 

Amb quina comunitat hem treballat? 
 

Enguany han participat els nostres veïns i veïnes 
pakistanesos perquè... 
 … les formes diferents de veure el món porten, en 

ocasions, a dificultats de comprensió. 
 ... tenen major incidència de malalties 

metabòliques. 
 ... és una comunitat que expressa la seva voluntat 

d’obrir-se a conèixer i recercar nous canals de 
comunicació.  

Article 

http://www.projecteicilh.cat/mm/file/Informe%20executiu%20Xarxa%200-6.pdf
http://www.projecteicilh.cat/mm/file/DIPTICS%20darrera%20definitiu.jpg


  

El Projecte ICI posa a disposició dels barris de Collblanc - la Torrassa una 
campanya de comunicació que vol posar sobre l’agenda pública la idea de 
CORESPONSABILITAT. Així mateix, vol convidar al conjunt de la comunitat a 
sumar-se en la difusió del concepte. 

Posar en joc la responsabilitat i assumir-la de forma activa (o no), té impactes. 
Convidem als/es protagonistes del procés comunitari a revertir la delegació de 
responsabilitats i tornar a prendre el control per a la transformació i construcció 
d’un districte millor. 

 

 

 

 

 

Al mes de novembre vam estrenar 
el plafó comunitari virtual que 
recull les activitats que les entitats 
i els recursos del Districte obertes 
a tots els públics.  

El Plafó també ofereix informació 
sobre els serveis que poden ser 
d’interès per als veïns i veïnes del 
Districte de Collblanc - la Torrassa. 

Sense necessitat de donar-vos 
d’alta, podeu penjar la informació 
sobre les activitats 
que organitzeu. Us 
animem a participar 
i a consultar el Plafó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Projecte ICI sempre ha tingut la 
voluntat de comunicar el procés 
comunitari que estem construint 
plegats/des.  

Aconseguir-ho significa posar en 
valor l’esforç i l’implicació dels 
protagonistes que ho feu possible. 
A més, permet que qui vulgui 
sumar-se, tingui tota la informació 
al seu abast. 

Per tant, la nova web vol oferir-nos 
un nou espai virtual on trobar: 

 L’explicació del Projecte ICI: 
inici, qui som i les línies 
d’actuació. 

 Documentació generada 
gràcies al treball comunitari: el 
coneixement compartit i els 
Fulls Informatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notícies relacionades amb el 
Projecte ICI i el procés 
comunitari: premsa i blog. 

 Espais participatius: espais 
virtuals per contactar amb 
l’equip comunitari del Projecte 
ICI. 

Us convidem a  visitar la nova web 
del Projecte i que comproveu de 
primera mà com els barris de 
Collblanc – la Torrassa està ple de 
vida i energia que sumen per la 
convivència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafó comunitari 
 

Comunitàriament, Col·laborativament, Coresponsablement! 

Nova web del Projecte ICI 
 

Vídeo Campanya C2 

Web 

Web 



 

 

 

 

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 volen assegurar un seguiment integral dels infants.  

Aquests espais optimitzen i enriqueixen el treball en xarxa. Des del mes d’octubre, 6 escoles disposen de les 
Comissions Socioeducatives ampliades en les que, trimestralment, es troben professionals d’àmbits diversos amb 
l’objectiu de sumar la seva expertesa en la cura i l’atenció dels infants. 

  

 

 

Taller als centres de salut del 
districte per oferir una atenció 
mèdica adequada davant la 
diversitat religiosa del territori. 
Conèixer aquesta realitat és clau a 
les consultes mèdiques pel 
tractament de la malaltia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Espai de representació de les 
famílies del territori. La seva 
voluntat és esdevenir la 
interlocutora amb la Xarxa 0-6 i 
l’Ajuntament per impulsar 
iniciatives que responguin als 
interessos i necessitats de les 
famílies. El Projecte ICI dóna 
suport a aquesta plataforma 
ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

La Taula de Salut Comunitària, 
conformada per 43 entitats i 
recursos va impulsar el curs passat 
el I Cicle d’activitats de Gaudir 
Millora la Salut. 

Conformat per accions culturals i 
d’hàbits saludables, aquest cicle 
ha volgut divulgar un concepte 
integral de la salut i conèixer els 
recursos que existeixen al Districte 
II que poden contribuir a millorar 
el nostre benestar físic, emocional 
i social. 

Les accions realitzades s’emmar-
quen dins de cinc grans blocs 
temàtics: la literatura, 
l’alimentació,     l’activitat      física, 
el cinema i el teatre. 

Les activitats del Cicle han permès 
descobrir que tenim a les nostres 
mans moltes eines per millorar la 
salut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, totes elles, han estat una 
ocasió per conèixer a altres 
persones i establir noves relacions.  

Aquest any s’impulsa el segon 
Cicle, amb diverses iniciatives per 
a totes les edats. 

A través del teatre, l’activitat 
física, l’alimentació saludable i les 
manualitats es genera un espai 
d’oci saludable i de coneixement 
mutu.  

Conèixer-nos és el punt de partida 
per la convivència i conviure és 
salut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissions socioeducatives ampliades 
 

Coordinadora 
d’AMPAs Endavant 
 

Amb la col·laboració de: 

 

Gaudir Millora la Salut Coneixement de la 
diversitat religiosa 
 

ALGUNS RESULTATS: 
 4 tallers formatius als 

professionals dels CAPs: 106 

participants. 

 Col·laboració de la Secretaria 

d’Afers Religiosos. 

ALGUNS RESULTATS: 
I Cicle Gaudir Millora la Salut de gener a juliol de 2017.  
 25 activitats a 14 espais públics i/o recursos. 
 1 exposició al Centre Cultural Collblanc – la Torrassa  

sobre Determinants Socials de la Salut. 
 Han participat 2.825 persones. 
 62 oportunitats/espais de relació. 

ALGUNS RESULTATS: 
 11 AMPAs + 5 recursos (suport)  

 100 comerços. 

 Objectius i documents de 

consens i participació a la Festa 

de la Diversitat 2017. 

Article 


