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informe EXECUTIU
 1. Descripció del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) 

El Projecte ICI es duu a terme a 36 territoris de l’estat espanyol. A Collblanc - la Torrassa es desenvolupa des del 2014 impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Educativa Itaca. Des de fa dos anys, la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona contribueixen, a través de subvencions, al desenvolupament del procés comunitari.
 
El projecte, a través de la participació dels protagonistes de la comunitat - referents institucionals, professionals i ciutadania - promou la convivència intercultural i la cohesió social.

 2. Fases del Procés Comunitari Intercultural 

50.083
HABITANTS

2014

2016

2017

2018

2019

districte
collblanc 
la torrassa

21/03
TROBADA CIUTADANA: 
"El Món a la Plaça. 
Convivim al carrer" 

TROBADA
COMUNITÀRIA
Socialització Monografia 

2020

19/05
1ra REUNIÓ 
XARXA 
CRIANÇA 
I EDUCACIÓ

L’Hospitalet
de Llobregat

03/06
1ra REUNIÓ TAULA
DE SALUT
COMUNITÀRIA

08/04

28/04
1ra REUNIÓ 
COORDINADORA 
d'AMPAs ENDAVANT

28/04
1ra SESSIÓ
GAUDIR 
MILLORA 
LA SALUT

20/10
1ra SESSIÓ
TALLERS
DE 
CRIANCES

PLE MUNICIPAL
AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET

28/02

1r NÚMERO
REVISTA:
"Fem Collblanc 
- la Torrassa"

01/06

TROBADA
COMUNITÀRIA

10/12

Socialització Avaluació 
Comunitària

2015

PRIMERA ETAPA: Monografia Comunitària
Document fruit de la recerca participativa de recollida 
de dades objectives i subjectives que ens mostra una 
fotografia compartida sobre la realitat del territori. 

+340
PARTICIPANTS

SEGONA ETAPA: 
Diagnòstic Comunitàri
Anàlisi de dificultats i oportuni-
tats tot  establint els reptes que 
han conduit  el treball comunitari 
en els  àmbits de la salut, l’educa-
ció i les relacions ciutadanes

70
PARTICIPANTS

Conjunt d'accions acordades cada any per donar 
respostes a les necessitats i reptes plantejats.

48.188
PARTICIPACIONSTERCERA ETAPA:  Programació Comunitària    

Intercultural

853
ACTIVITATS

160
PARTICIPANTS
AL DISSENY

QUARTA ETAPA:
Avaluació 
Comunitària
Mesura de resultats i 
impactes de la implemen-
tació del procés comuni-
tari i projecció de reptes 
de futur. 

142
PARTICIPANTS

CINQUENA ETAPA:
Diagnòstic Exprés
Recull de dificultats i 
problemàtiques identifica-
des a causa de la crisi socio-
sanitària provocada per la 
COVID-19. 

50
PARTICIPANTS

E L  P R O C É S  C O M U N I T A R I  C O N T I N U A

55.327
HABITANTS

Procés cíclic que es renova per actualitzar el diagnòstic i la programació comunitària

Primera jornada 
ciutadana d’activitats 
dinamitzades per 
diverses persones, 
entitats i col·lectius del 
barri. Un espai de 
celebració i presentació 
del Projecte ICI. 

Espai de trobada i 
celebració en el qual 
referents institucionals, 
professionals de serveis i 
entitats i ciutadania 
presenten el document 
de la Monografia 
Comunitària “Sumem per 
la Convivència”, tot 
posant en comú 
visions i percepcions 
sobre el territori.  

Presentació de la 
Programació 
Comunitària en el 
Ple Municipal i 
reconeixement 
públic per part  de la 
unanimitat de les 
forces polítiques de 
la ciutat. 

Jornada de presentació de 
l'Avaluació Comunitària i 

celebració del procés 
construït col·legiadament 

entre els tres protagonistes 
de la comunitat. 

REUNIÓ VIRTUAL: 
validació 
diagnòstic exprés

09/06

CONSTITUCIÓ DE L’ERI
20/10

Celebració de la primera 
reunió de l’Espai de 

Relació Institucional (ERI) 
on representants d’algunes 

de les administracions i 
organitzacions implicades, 

reconeixen el procès 
comunitari. 

01/06
1ra REUNIÓ AMB 
EL FÒRUM L’HOSPITALET
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informe EXECUTIU

El Projecte ICI es duu a terme a 36 territoris de l’estat espanyol. A Collblanc - la Torrassa es desenvolupa des del 2014 impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Educativa Itaca. Des de fa dos anys, la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona contribueixen, a través de subvencions, al desenvolupament del procés comunitari.
 
El projecte, a través de la participació dels protagonistes de la comunitat - referents institucionals, professionals i ciutadania - promou la convivència intercultural i la cohesió social.
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 3. Èxits més destacats del Procés Comunitari Intercultural 

  PERCENTATGE PARTICIPACIÓ DE PERSONES D’ORIGEN CULTURAL DIVERS  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9%

42%

51%
45% 47% 50%

62%

PARTICIPACIÓ DE 
CIUTADANIA

D’ORIGEN CULTURAL
DIVERS

43%
ESPAIS

 

D’ACOLLIDA
PER A LA

CONCILIACIÓ
FAMILIAR

MESURES
D’EQUITAT PER

GENERAR
CONDICIONS DE

PARTICIPACIÓ

ACTIVITATS
INTERGENERACIONALS

INICIATIVES
AMB

PERSPECTIVA
DE GÈNERE

Els principals èxits aconseguits gràcies al desplegament del 
Procés Comunitari Intercultural al territori es troben emmar-
cats en els quatre pilars del model d’intervenció: la intercultu-
ralitat i la promoció de la convivència, la intervenció comuni-
tària, la salut comunitària i l’educació comunitària.

Interculturalitat i promoció de la convivència

La perspectiva intercultural és una forma de mirar i interpre-
tar la realitat que incideix en la interacció positiva entre les 
persones d’origen cultural divers. L’aplicació de la perspectiva 
intercultural ha permès els següents avenços:

 La interiorització de l’enfocament cap a les diver-
sitats com a l’eix transversal i integrat del conjunt del procés 
comunitari. Així, les accions de la programació comunitària 
promouen el vincle i la interacció positiva entre persones di-
verses. 

 La generació de trobades improbables, que per-
meten que es donin espais de coneixement i relació que 
no s’haurien donat de forma espontània.

 L’augment de la participació ciutadana gràcies al 
desplegament de mesures d’equitat que ha afavorit la partici-
pació de persones en situació més vulnerable: espais d’acollida 
d’infants per a la conciliació familiar, activitats dirigides a un 
col·lectiu determinat considerant necessitats i sensibilitats di-
ferents, etc.

 La diversitat cultural cada cop és més repre-
sentada als espais de participació del territori, sobretot 
en comissions i espais de treball amb presència de veïnat (per 
exemple, les comissions del cicle Gaudir millora la salut o la 
Coordinadora d’AMPAs Endavant).

5                                            6



“Les accions que treballen la interculturalitat tenen un potencial enorme 
perquè ens permeten connectar els coneixements dels professionals i el del 
ciutadà. Conèixer la visió del ciutadà tenint en compte la diversitat, ens 
situava en un espai d’igualtat i possibilita crear alguna cosa nova”.
(Professional)

“Participar me ha conectado con mucha gente, con las personas de los 
ambulatorios, con las asociaciones, con otras participantes. 

Ahora las mujeres pakistaníes sentimos que nos 
conocen y nos entienden más”.

(Ciutadania)

“Creo que el hecho de que como comunidad 
dominicana se nos haya pedido nuestra 
visión ha sido clave, a mí me ha hecho 
sentir más de aquí”.
(Ciutadania)

5                                            6



Intervenció Comunitària

D’acord amb el marc metodològic, durant aquests anys s’ha 
treballat en el establiment de relacions positives i col·la-
boratives entre veïnat, professionals de diferents recursos 
i/o serveis així com referents institucionals, en nom de la con-
vivència i de la cohesió social. Amb els anys s’ha fet palesa la 
força de la comunitat a l’hora de respondre a reptes col·lectius. 
Les aportacions més rellevants de l’aplicació d’aquesta meto-
dologia són:

 La generació o l’enfortiment d’una arquitectura 
d’espais de relació i participació consolidats i de con-
fiança. 

 Major autonomia de diferents actors i agents a 
l’hora de coordinar i impulsar accions.

 Augment de la participació i la implicació de la 
ciutadania diversa, que permet que siguin més representa-
tives de la diversitat del territori.

 Mirada holística i transversal de la realitat i abor-
datge integral de les necessitats del territori.

 Construcció conjunta d’accions que permet una 
programació variada amb una intervenció integral i 
transversal dels recursos del territori respecte a les necessi-
tats detectades i amb objectius i llenguatge comú.

PROTAGONISTES DEL   
PROCÉS COMUNITARI 

56%
PAPER TÈCNIC 33%

PAPER CIUTADÀ

11%
PAPER

INSTITUCIONAL

PERSONES
VINCULADES
(3 protagonistes)

168

“Gràcies a les accions també es produïa més reconeixement dels 

recursos de les entitats i dels propis professionals”. 

“Trobar -nos en diferents moments i espais durant el curs 

millora la relació, el  “posar -nos cara” fa més fàcil 

fer derivacions i col·laboracions”.

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de 

cohesió social i està facilitant que tota la comunitat 

treballi conjuntament envers la millora de la salut 

i de l’educació. Els espais són l’expressió de què per 

evolucionar hem de fer-ho tots junts”.

“He conocido a profesionales del CAP o de la 

biblioteca que me han explicado las cosas de 

una forma diversa, más clara”.

(Ciutadania)
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PROTAGONISTES DEL   
PROCÉS COMUNITARI 

Salut Comunitària

Durant els anys de desplegament del procés comunitari al 
districte, la salut comunitària ha estat un repte comú 
dels diferents agents del territori. Des del model dels Deter-
minants Socials de la Salut s’ha ressaltat la importància de 
conèixer els factors que intervenen sobre la salut i sobre els 
que les persones poden influir. S’han sumat esforços col·lectius 
en difondre i incentivar els hàbits saludables així com per re-
forçar els vincles i les relacions com a elements claus per una 
bona salut física, mental i social. A continuació es destaquen els 
principals èxits aconseguits:

 Major consciència del veïnat i els professionals sobre 
concepte de salut integral i coneixement d’aquelles eines 
que disposem per a millorar la nostra salut. 

 Augment de la corresponsabilitat ciutadana en-
vers la millora de la salut. Es destaca l’organització de tallers i 
accions de transmissió d’hàbits saludables organitzats per part 
del veïnat que participa de les accions comunitàries.

 Generació d’espais de trobada, diàleg i interacció 
entre persones diverses, que afavoreix el trencament d’este-
reotips i prejudicis i focalitzar-nos en allò que ens uneix.

 Millora del coneixement i coordinació entre els 
recursos que directament o indirectament treballen per a la 
millora de la salut.

 Avenços en la interiorització de la perspectiva in-
tercultural a l’àmbit sanitari. 

98%
de participants perceben 

una millora en la
 

pròpia salut

71%
de participants

 
han conegut

 
nous recursos

78%
de participants

 
s’han relacionat

amb nous
veïns/es

“Entre lo más destacable del proyecto es el trabajo 

hecho en educación y en salud”. 

(Ref. Institucional) 

“Uno de los logros de las actividades es conseguir el  objetivo común 

y poner en valor la aportación de cada una. Ver que lo que yo pensé 

tiene 

“La clau de l’èxit del Gaudir millora la salut és justament el ma-

teix títol: el fet de gaudir tots i totes plegades, implicant a veïns i 

professionals en la construcció de les activitats que es volen”. 

NÚMERO DE VEÏNS I VEÏNES IMPLICADES A LES 
COMISSIONS DE TREBALL DEL PROCÉS COMUNITARI

0 
veïns/nes

10 
veïns/nes

20 
veïns/nes1r cicle Gaudir 

Millora la Salut

2n cicle Gaudir 
Millora la Salut

3r cicle Gaudir 
Millora la Salut
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Educació Comunitària

“He aprendido a corregir a mi hijo con 

más amor, atención y afecto. 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto 

para las familias como para las participantes”. 

(Ciutadania)

“Una oportunidad de coordinarnos entre 

profesionales y crear red 

hablando un mismo lenguaje”. 

(Professional)

“Las actividades son la muestra de las 

ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos 

de toda la comunidad”.

(Ref. Institucional)

Durant aquests anys s’ha comprovat que l’educació comu-
nitària esdevé clau a l’hora de fomentar la participa-
ció ciutadana i política dins d’un territori ja que permet 
crear les condicions adequades per contribuir, des de les vi-
sions diverses, a una construcció col·lectiva real. Els principals 
avenços en aquest àmbit són:

 Establiment d’objectius i llenguatge comú, que 
permeten adoptar una mirada holística i compartida de la rea-
litat.

 Corresponsabilitat per part dels recursos del terri-
tori en el disseny, execució i avaluació dels tallers.

 Optimització de la coordinació i la col·laboració 
entre recursos.

 Avenços en la interiorització de la perspectiva in-
tercultural en l’àmbit educatiu. 

 Adquisició d’eines i recursos per a una criança 
positiva i enfortiment de les xarxes de suport entre famílies.

 Constitució d’un espai de representació i de re-
ferència de les AMPAs i AFAs dels centres educatius per 
treballar a favor dels interessos de les famílies del territori.

ESPAIS DE RELACIÓ (SESSIONS)

COL·LABORACIONS ENTRE RECURSOS

21

1ra edició 
Tallers de 

Criança/ces

2na edició 
Tallers de 

Criança/ces

12

1ra edició 
Tallers de 

Criança/ces

12 42

2na edició 
Tallers de 

Criança/ces

89%
de participants

perceben la
millora en la  criança dels seus

fills/es

71%
de participants  han conegut  nous recursos

94%
de participants  
s’han relacionat

amb nous
veïns/es
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4. Aprenentatges locals i reptes de futur 

La metodologia d’intervenció comunitària intercultural implementada a Collblanc – la Torrassa ha contribuït a la millora de 
l’organització i de les relacions entre els tres protagonistes de la comunitat possibilitant, amb el pas del temps, la transfor-
mació d’un projecte en un procés comunitari de territori.

Si és cert que l’impacte més fort és viu al districte, les contribucions de la mirada comunitària arriben més lluny, o bé a través 
d’experiències de transferibilitat del model - com és el cas del diagnòstic comunitari (2018 – 2019) de Les Planes - els Blocs la Flo-
rida inspirat en la intervenció comunitària intercultural -, o per la metodologia interioritzada que els i les professionals apliquen 
en la feina diària a altres territoris.

Gràcies a la implicació de la comunitat, a la reflexió sobre les fites, però també als errors i les dificultats, es destaquen alguns 
aprenentatges que tenen una traducció en clau de futur, tot considerant la situació de crisis sanitària, econòmica i social  pro-
vocada per la COVID - 19:

Cal mantenir una actitud d’escolta constant de la comunitat, analitzant de manera conti-
nuada el context i identificant les desigualtats estructurals existents que dificulten la convivència 
intercultural i la cohesió social.

És necessari el reconeixement institucional de la intervenció comunitària intercultural 
com a pilar estructural de les polítiques públiques. A més, és fonamental assegurar la sosteni-
bilitat del procés, garantint la continuïtat de l’equip comunitari, facilitador imprescindi-
ble de la complexa intervenció comunitària.

Per avançar en la promoció de la diversitat i la convivència intercultural és crucial de 
comptar amb les figures d’agents comunitaris i mediadores interculturals, referents de 
la ciutadania d’origen etnocultural divers.

Enfortir la participació de la comunitat és essencial avançar progressivament en la capa-
citació dels tres protagonistes propiciant autonomia i flexibilitzant el model i el marc institu-
cional.

Cal gestionar adequadament els temps i els ritmes comunitaris, moderar les expectatives, 
prioritzar per evitar sobreesforços i saber esperar, donar els temps oportuns a les 
persones i els processos.

La informació i la comunicació comunitària han reforçat la corresponsabilitat i el senti-
ment de pertinença de la comunitat. Es fa necessari buscar estratègies innovadores que puguin 
ampliar el potencial transformador de la comunicació comunitària, posant en el centre 
la inclusió, l’eficàcia i l’eficiència.
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Bloc I
 I.1. Introducció general 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) ha aportat un marc teoricopràctic comú a la intervenció desple-
gada als 36 territoris que l’integren. Partint d’un enfocament compartit de promoció de la convivència ciutadana intercultural i 
d’una metodologia intercultural i mediadora, també compartida, els plantejaments d’intervenció seguits a cada territori han estat 
molt similars.

D’aquests plantejaments d’intervenció, de caràcter general per als 36 territoris, tracta aquest bloc, en el qual, de manera diferen-
ciada, s’aporten les principals claus conceptuals i pràctiques aportades sobre els aspectes del projecte següents:

 •  Interculturalitat i promoció de la convivència
 •  Intervenció comunitària
 •  Salut comunitària
 •  Educació comunitària

Com veurem en el bloc II, aquests plantejaments generals, amb els assoliments corresponents, s’han adaptat de manera flexible 
al context social i institucional de Collblanc - la Torrassa. 

I.2. Interculturalitat i promoció de la convivència ciutadana: 
plantejament i principals èxits 

El Projecte ICI és un projecte de gestió positiva de la diversitat des de la interculturalitat i la cohesió social. Per tant, la millora de 
la convivència ciutadana intercultural als territoris d’intervenció és la seva finalitat principal (com també l’enfocament i la fona-
mentació científica).               
       
En els punts següents se sintetitza el que, en termes generals, el projecte i els processos comunitaris han aportat a aquest objectiu 
central. De tot això es desprèn que el Projecte ICI ha contribuït de manera molt positiva i significativa a la millora de la convi-
vència ciutadana intercultural als territoris d’intervenció. Els motius, les raons i els arguments d’aquesta conclusió general, com 
també el suport empíric i les evidències per sustentar-la, s’exposen de manera sumària a continuació.

1. Projecte de gestió comunitària, inclusiva, positiva i participativa de la diversitat en l’àmbit local 

El projecte se situa ara en la culminació d’una etapa de llarga execució que ha durat deu anys: 2010-2020. Cal, doncs, fer memòria 
i balanç d’aquesta etapa i identificar amb claredat quines són les perspectives de futur. En aquesta tasca central, un aspecte 
decisiu és tornar sobre el seu nucli, tant pel que fa a la finalitat última del projecte com a l’enfocament teoricoconceptual, és a 
dir, la interculturalitat i el seu plantejament de convivència ciutadana, i identificar què i com ho hem fet o deixat de fer, què hem 
aconseguit i què ens falta aconseguir. En aquesta línia, i abans d’identificar els assoliments, hi ha quatre qüestions fonamentals a 
les quals cal donar resposta.

1.1. Com concebem la diversitat en el projecte?
Partim de la constatació que en la societat s’estan produint processos molt complexos de diversificació sociocultural que afe-
geixen una nova dimensió a la considerable diversitat prèvia ja existent. Les migracions internacionals, amb els elements de 
diferenciació cultural, etnoracial, lingüística i religiosa que comporten, juntament amb altres processos emergents —subcultures 
d’edat i sexe-gènere, nous barris, variacions residencials—, estan modificant substancialment la diversitat ja existent.

Quan diem que l’abordatge d’aquesta diversitat i diversificació ha de ser en positiu, entenem que ha de ser, d’una banda, inclusiu, 
dirigit a tota la població i lligat a la promoció de la cohesió social, i d’altra banda, que s’ha de fer des de i en allò que és comunitari.
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1.2. Quines diversitats hi ha als territoris?
El Projecte ICI té en compte totes les diversitats presents als 
municipis, districtes i barris: la que aporten els qui van arri-
bar al territori procedents de diferents zones d’Espanya, la 
presència més o menys destacada de persones d’ètnia gitana, 
possibles grups  restablerts al lloc, persones i col·lectius proce-
dents d’altres indrets del món, confessions i minories religioses, 
grups de subcultures juvenils (tribus urbanes, bandes), etc.

Una de les contribucions del Projecte ICI és precisament abor-
dar el conjunt de la diversitat. Dit d’una altra manera, situar en 
el context general de la comunitat local la diversitat específi-
cament etnocultural, com també l’aportada per la immigració 
estrangera. Una de les eines tècniques del projecte han estat 
els mapes de la diversitat. Aquesta manera de treballar ha tin-
gut un impacte positiu tant en les entitats socials com en els 
professionals públics i els programes municipals.

1.3. Com s’entén la interculturalitat en el projecte?
El projecte ICI assumeix el multiculturalisme pel seu compo-
nent antiracista i de no discriminació. Però va més enllà, i hi 
afegeix altres consideracions sobre les relacions entre cultures 
i entre persones amb bagatges diferenciats, per contribuir vi-
vament facilitar les relacions de convivència entre veïns. Apli-
quem l’enfocament interculturalista des de tres principis:

 1. Principi d’igualtat de tracte entre cultures i d’accés 
als espais de participació, incloent-hi l’acció afirmativa per a la 
superació de barreres.

 2. Principi de respecte a les diferències: actitud posi-
tiva davant la diversitat, apropament mutu, respecte actiu i to-
lerància, aprofitament de la riquesa de la diversitat.

 3. Principi d’interacció positiva i èmfasi en allò que 
és comú, genuí de l’interculturalisme, prioritzant els rols que 
uneixen, com els de veí, comerciant, etc., i impulsant iniciatives 
d’interès comú i aliances entre persones i grups.

 1.4. Quina és la connexió de la interculturalitat amb el 
procés comunitari i els seus tres protagonistes?
Es tracta d’una doble connexió, tant de finalitat o «per a què» 
com de mètode o «com». Qualifiquem d’interculturals els pro-
cessos comunitaris per les tres raons següents:

  1. Qüestions de finalitats, perquè la finalitat o objectiu 
del procés comunitari és proporcionar la convivència ciutada-
na i la cohesió social a la comunitat diversa i, per tant, prevenir 
que emergeixi o es desenvolupi a les comunitats locals el ra-
cisme, la xenofòbia, la islamofòbia o altres actituds i conductes 
d’exclusió i odi.

 2. Qüestió de participació, perquè aquest procés co-
munitari es produeix, o s’hauria de produir, amb la participació 
de tota la ciutadania i, per tant, estimulant i facilitant la partici-
pació també de les minories, per superar les múltiples barreres 
existents.

 3. Qüestió d’estratègia, perquè anem incorporant l’en-
focament intercultural a tots els aspectes del procés i la seva 
bastida cíclica (andamiaje cíclico): en l’establiment i el man-
teniment de les relacions, fomentant vincles entre veïns de 
diferents bagatges d’origen, identitaris, culturals, lingüístics i 
religiosos; en l’elaboració del coneixement compartit i la mono-

grafia comunitària corresponent, tenint en compte en el diag-
nòstic la caracterització de la diversitat local i la incorporació 
de persones que pertanyen a minories en el grup de “col·lo-
quiadors” i de “col·loquiats” (entrevistadors i entrevistats), i en 
la formulació de la programació comunitària. 

2. Identificació dels assoliments principals en in-
terculturalitat i convivència

Des del punt de vista de la interculturalitat, cal referir-se tant 
al tot (el conjunt de la comunitat) com a les parts (els segments 
socioculturals). Sobre aquesta base, hi ha prou constatació em-
pírica per mostrar que la millora de la convivència s’ha donat 
en dos plans: un de general, és a dir, relatiu a la població local 
en conjunt, i un altre de particular, que concerneix específica-
ment les minories (poble gitano i immigrants).

S’identifiquen els assoliments principals des de la perspecti-
va del conjunt del projecte tenint en compte tots els territoris 
d’intervenció. Lògicament, a cada territori s’ha arribat a asso-
liments en els mateixos àmbits, però de maneres i amb ampli-
tuds diferents.

2.1. Assoliment 1:  Millora de la convivència intercultu-
ral en el pla de la població en general
Aquest primer gran assoliment es basa en cinc aspectes de mi-
llora als territoris, que fan referència a: 
 • Les relacions socials
 • Les tensions i la conflictivitat
 • L’agenda pública local
 • Els sentiments d’identitat i pertinença local
 • La imatge interna i externa de cada territori d’inter-
venció

2.1.1. Generació intensa i variada d’espais de relació i 
sociabilitat
El que és cabdal en la interculturalitat, la convivència i la ciu-
tadania —els tres grans eixos del projecte— són els aspectes 
relacionals i la seva millora. Així, en l’estratègia ICI, o «basti-
da cíclica», el primer pas és l’establiment de relacions, bagatge 
que posteriorment cal que es mantingui i s’ampliï.

Milers de veïns i veïnes són ara protagonistes o «agents de con-
vivència» de la seva localitat. S’ha aconseguit generar tot tipus 
d’espais de relació, molts dels quals són «espais de trobada im-
probable» (John Paul Lederach), que no existirien sense la fa-
cilitació i la mediació del projecte. Les estratègies d’intervenció 
en què se sustenta la implementació del projecte han afavorit 
l’establiment d’un marc de relacions col·laboratives entre ad-
ministracions, recursos i ciutadania, com també d’interaccions 
interculturals positives entre persones, grups i col·lectius de 
diferents procedències i pertinences. Aquest marc de relacions 
col·laboratives s’ha traduït en la creació d’espais de relació es-
tables, com ara els espais tècnics de relació, els espais de rela-
ció institucional i els grups comunitaris de ciutadans implicats 
activament en el desenvolupament del projecte.

Algunes de les iniciatives més rellevants en el marc dels pro-
cessos comunitaris interculturals, per la incidència directa que 
tenen en la millora d’aspectes concrets de la convivència local, 
són les accions i activitats que han contribuït a generar espais 
de trobada, sociabilitat i gestió positiva de la diversitat. Aquests 
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espais, que en una immensa majoria dels casos es generen a 
través d’activitats i iniciatives específiques, estan dissenyats 
per provocar aquestes «trobades improbables» entre persones, 
grups i col·lectius que habitualment no tenen relació entre ells. 
La major part actuen com a espais de sociabilitat intercultural i 
intergeneracional, i contribueixen així a la interacció positiva i 
a la generació d’un sentiment comú de pertinença local.

Aquest tipus d’iniciatives ha propiciat situacions, espais i pro-
cessos de convivència autèntica i genuïna, ja que es tracta d’ac-
tivitats, accions i projectes específics dissenyats per millorar 
aspectes concrets de la convivència local i per intervenir en 
àmbits determinats que requereixen una millor gestió de la di-
versitat. En són alguns exemples la necessitat de prevenir la cir-
culació de prejudicis i rumors, o la de gestionar adequadament 
la pluralitat religiosa del territori, qüestions que incideixen en 
la dimensió més preventiva i promocional del projecte. Altres 
exemples tenen a veure amb accions estratègiques, com ara 
les escoles obertes d’estiu o les accions globals ciutadanes, que 
han propiciat espais molt potents d’interacció i convivència, o 
amb la generació d’iniciatives de diàlegs interreligiosos en di-
versos territoris com a espais de «trobada improbable» entre 
persones que professen religions i creences diferents, amb la 
finalitat d’afavorir la cohesió social i la convivència en la di-
versitat.

 2.1.2. Prevenció i regulació pacífica de les tensions i la 
conflictivitat
Un altre aspecte clau en la promoció de la convivència i la in-
terculturalitat és la gestió positiva dels conflictes, que, quan 
es manifesten, requereixen l’aplicació d’estratègies, mètodes i 
tècniques específiques de mediació intercultural, i en alguns 
casos, altres enfocaments i accions pròpies de la resolució de 
conflictes.

 El que és fonamental és que la cohesió social del municipi, dis-
tricte o barri no es trenqui per l’hostilitat o l’exclusió de la po-
blació local pertanyent a minories autòctones (poble gitano) i 
al·lòctones (persones d’origen estranger). A més de les accions 

pròpiament mediadores que hi contribueixen enormement, 
cal subratllar la posada en marxa de diverses accions preven-
tives i promocionals de la convivència, com les estratègies anti-
rumors i similars, com per exemple Stop Rumors, Desmuntant 
Tòpics o els espais lliures de tòpics.

En aquest aspecte de l’assoliment 1, s’ha avançat en dues línies 
complementàries. D’una banda, les accions generals en la ges-
tió dels conflictes, i de l’altra, les actuacions específiques de 
mediació. Amb tot això, s’ha afavorit la cultura de la pau i la 
cultura mediadora.

2.1.3. Ubicació en nombrosos territoris de la qüestió de 
la interculturalitat i la convivència a l’agenda pública 
local
Aquest és un aspecte especialment rellevant de l’assoliment 1, 
atesa la centralitat de l’ajuntament i de la corporació municipal 
en la promoció de la convivència i dels processos comunitaris 
interculturals. S’ha concretat de dues maneres: d’una banda, 
incloent de forma notòria l’enfocament i la metodologia ICI 
com a element per desenvolupar plans, programes i serveis ja 
existents a l’agenda pública, però que no tenien aquest èmfasi 
ni el tractament explícit de la convivència i la interculturali-
tat; i d’altra banda, explícitament en el nou disseny de plans 
i estratègies locals de promoció de la interculturalitat i de la 
convivència local.

2.1.4. Extensió i intensificació del sentiment d’identifi-
cació positiva amb la localitat i de pertinença a aquesta
S’ha aconseguit estimular el sentiment de pertinença local, la 
qual cosa és clau per dos motius: perquè les identitats com-
partides són una de les dimensions de la convivència que té 
en compte el projecte, i perquè, més enllà dels rols diferenciats 
(ser de tal país, grup cultural, confessió religiosa, etc.), l’enfoca-
ment intercultural posa l’accent en els rols comuns de ciutadà 
o ciutadana, resident, veí o veïna, pare o mare, etc.
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2.1.5. Millora de la imatge interna i externa del districte 
o barri
S’ha aconseguit una millora de la percepció interna i externa 
del territori com a lloc de convivència i d’interculturalitat, i en 
molts llocs s’han superat l’estigmatització i la imatge negativa 
del barri.

2.2. Assoliment 2: Millora de la convivència intercultu-
ral en el pla de les minories socials
Aquest segon gran assoliment en interculturalitat i convivència 
es basa també en cinc aspectes de millora als territoris, que fan 
referència a: 
 • L’adequació institucional de l’Administració local al 
context d’intensa multiculturalitat
 •  Els discursos i les actituds cap a la diversificació 
creixent del territori
 • La participació de les minories en la vida local, a tra-
vés de processos comunitaris interculturals
 • La incorporació de les associacions de suport a la 
integració en el procés comunitari general, i 
 • El plurilingüisme i la comunicació intercultural.

2.2.1. Avenços en l’adequació, al nou context de diver-
sificació sociocultural, dels serveis públics, les normes 
municipals i la capacitació dels tècnics municipals
La coherència en el plantejament de la col·laboració entre els 
tres protagonistes del projecte, així com l’intens treball dut 
a terme per i amb les corporacions municipals, i amb repre-
sentants d’altres administracions, ha redundat en aquest as-
soliment, que és, d’una banda, clau en la teoria del canvi que 
sustenta el projecte i, de l’altra, una condició absolutament ne-
cessària per avançar en la convivència ciutadana intercultural.

2.2.2. Millora dels discursos i les actituds vers la diver-
sificació del territori i la presència de nous veïns aca-
bats d’arribar
S’ha constatat una millora en els discursos referents a la per-
cepció de l’alteritat i de la identitat amb el territori, amb pro-
gressos, consegüentment, en el reconeixement de les minories.

2.2.3. Increment de la participació social de les perso-
nes pertanyents a minories
S’ha afavorit de manera notable la participació social d’immi-
grants i minories, la qual cosa és decisiva per afavorir-ne la 
inclusió i per cohesionar la localitat. Els registres de la base de 
dades i del quadre de comandament del projecte indiquen que 
la proporció de persones pertanyents a minories i participants 
en les activitats del projecte és molt superior al seu percentat-
ge demogràfic. Aquest aspecte de l’assoliment 2 en intercultu-
ralitat és molt rellevant, ja que, sovint, es duen a terme accions 
«sobre ells, però sense ells».

2.2.4. Intensificació de la incorpora-
ció de les entitats socials amb finali-
tats d’inclusió social i interculturali-
tat en el procés comunitari general
En la promoció de la convivència inter-
cultural, és crucial d’implicar-hi associa-
cions, organitzacions no governamentals, 
fundacions, plataformes, xarxes, etc. que, 
o bé agrupen col·lectius —d’immigrants 
o de persones gitanes—, o bé són enti-
tats de suport i solidaritat, per tal que hi 

col·laborin i hi participin. El Projecte ICI i els processos comu-
nitaris interculturals posats en marxa no sols faciliten aquesta 
participació cívica, sinó que la vinculen, més enllà del projecte 
concret de cada entitat, amb el treball conjunt i col·laboratiu 
per la interculturalitat i la cohesió al territori.

2.2.5. Facilitació de la comunicació entre grups socio-
lingüístics diferenciats
La valoració positiva del pluralisme lingüístic, juntament amb 
les accions per afavorir la comunicació entre persones i col·lec-
tius lingüísticament diferenciats, és també una de les dimen-
sions clau de la interculturalitat.
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 I.3. Intervenció comunitària i 
principals èxits 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural neix i co-
mença el seu camí els anys en què es manifesten les greus con-
seqüències socials de la crisi econòmica del 2008. La realitat 
dels territoris d’intervenció evidenciava —a banda de la manca 
de recursos i l’augment de les exigències— l’existència de pers-
pectives i intervencions incapaces de promoure accions trans-
versals i compartides, però, sobretot, incapaces de superar la 
visió assistencialista i de donar respostes més preventives o de 
més abast. Aquesta fragmentació i absència d’elements 
aglutinadors d’interessos generals havia portat a la 
fragilitat de les comunitats locals i frenava la possibilitat 
d’afrontar els reptes de futur, entre els quals hi havia el de la 
convivència i la cohesió social.

Per això, l’estratègia metodològica del Projecte ICI ha estat con-
tribuir a desfer la dicotomia entre «immigrants» i «autòctons», i 
propiciar un nou marc relacional per abordar la diversitat cul-
tural i els reptes de la convivència amb un enfocament local, 
però des d’un plantejament ampli i general. Així, cada territori 
tenia la possibilitat de definir com podia millorar la seva situa-
ció i determinar quins eren els aspectes, temes o problemes 
prioritaris, a través de la participació de la ciutadania diver-
sa, la presència i el suport de les administracions públiques i 
les institucions privades, i la implicació dels diferents recursos 
tecnicoprofessionals de què disposava. Cap canvi profund ni 
cap procés de transformació es podria haver fet si els 
membres de les comunitats, els que hi viuen i treballen, 
no hi haguessin participat de manera activa, compro-
mesa i organitzada per millorar la seva convivència in-
tercultural i dignificar les seves condicions de vida.

Amb aquesta premissa, a mesura que els processos avançaven, 
i s’anaven creant i desenvolupament les diferents fites i produc-
tes, la riquesa de l’especificitat local era cada vegada 
més palpable. Malgrat això, aquesta riquesa també ha com-
portat un grau de dificultat per a la sistematització orgànica 
de tantes i tan variades situacions i aspectes, perquè, si bé la 
metodologia —en general— s’ha aplicat correctament i les fina-
litats del projecte es comparteixen a tots els territoris, la praxi 
ha estat molt diversa. La visió integral, el caràcter global i trans-
versal dels processos comunitaris interculturals impulsats, les 
diferents situacions dels actors locals (tant internes com de 
relació entre ells), les formes culturals pròpies de les comuni-
tat, el fet de partir del que ja existeix, els ritmes locals, etc. han 
aportat una representació tan diversa —d’elements semblants i 
diferents alhora—, que sistematitzar les descripcions dels pro-
cessos comunitaris, les dificultats trobades, les solucions inten-
tades, la percepció dels actors… ha estat una tasca complexa i 

difícil. En el conjunt de les experiències comunitàries, evident-
ment s’hi perceben dificultats, problemes, errors o iniciatives 
que no s’han gestionat adequadament, però es pot subratllar 
que les finalitats plantejades pel Projecte ICI, és a dir, la 
convivència intercultural i la cohesió social, no sols són 
indiscutibles, sinó que han tingut un impacte positiu i 
s’han assumit com a fonamentals en gran part dels te-
rritoris. La convivència intercultural es veu avui dia —més i 
millor que al començament de l’ICI— com un element verte-
brador i bàsic per impedir la disgregació social derivada de la 
trobada de tantes diversitats davant l’augment de tendències 
que potencien la desigualtat.

En definitiva, el Projecte ICI és un avanç respecte d’altres expe-
riències d’intervenció comunitària i intercultural. Ho hem de re-
conèixer i subratllar, fins i tot n’hem d’estar satisfets perquè és 
conseqüència inevitable dels esforços invertits, de les experièn-
cies viscudes i del compromís emocional adquirit. Fonamen-
talment, és un avanç perquè es desenvolupa al mateix temps 
en realitats diferents amb uns mateixos plantejaments con-
ceptuals i metodològics; perquè fon de manera crítica i osmò-
tica l’experiència del treball comunitari amb l’experiència de 
la mediació i del treball intercultural; perquè aporta elements 
d’innovació i una oportunitat per abordar la convivència i la 
participació de sectors habitualment exclosos… I perquè, des-
prés d’haver complert 10 anys, les finalitats del Projecte ICI 
continuen sent avui dia un repte permanent i estructu-
ral de les nostres comunitats actuals, com demostren els 
reptes principals i Objectius de Desenvolupament Sostenibles 
(ODS) de les Nacions Unides, que exigeixen als diferents estats i 
als seus nivells administratius esforços concertats per construir 
comunitats participatives, inclusives, sostenibles i resilients.

Si ens haguéssim de centrar en una paraula clau o en una imat-
ge comuna a tots els territoris en aquests deu anys del Projecte 
ICI que reflectís la tasca per afavorir la millora de la convivèn-
cia intercultural a les comunitats locals, sense cap 
mena de dubte coincidiríem que és compar-
tir: compartir espais, informació, co-
neixement, experiències, recursos, 
reptes…

La convivència intercultural exigeix 
la participació activa dels diferents 
i diversos actors locals, però també 
necessita alguna cosa més: com-
porta compromís, cooperació i 
responsabilitat, prendre part 
en les accions i estructures, 
i no simplement formar-ne 
part. Per això adquireix una 
rellevància especial el fet 
d’haver aconseguit que 
un nombre extraor-
dinàriament signifi-
catiu d’actors dels 
territoris s’hagin 
implicat o hagin 
col·laborat en el 
desenvolupament 
del projecte; és a dir, 
hagin compartit les 
finalitats de la convi-
vència intercultural.
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Sense informació no hi pot haver participació en la presa de 
decisions sobre els interessos comuns. En aquest sentit, convé 
ressaltar que la majoria d’actors locals han estat infor-
mats dels processos, les fites i les accions principals que s’han 
dut a terme a través de diferents canals d’informació comuni-
tària.

També, dels espais de relació impulsats o reforçats se n’obtenen 
dades especialment transcendents relacionades amb el nivell 
d’organització de les comunitats locals. Cada espai, vinculat a 
un protagonista, ha creat una nova estructura de relacions 
i ha organitzat la participació en els processos comuni-
taris interculturals des del rol que cadascun duu a ter-
me a la seva comunitat.

En el terreny institucional, bona part dels territoris disposen, 
avui, d’algun tipus d’espai de relació amb presència de l’Ad-
ministració pública a nivell local i autonòmic, així com d’enti-
tats del tercer sector amb una rellevància especial en el camp 
del benestar social. Podríem dir que la responsabilitat pública 
i la participació social han començat a deixar de ser elements 
mútuament excloents. I la convivència ha passat a ser una 
qüestió compartida i de corresponsabilitat, en la qual es 
comença a reconèixer la naturalesa i la legitimitat de cada ins-
titució i, a la vegada, es despleguen estratègies de complemen-
tarietat i cooperació funcional.

En l’àmbit tècnic, la pràctica totalitat dels territoris disposen 
d’alguna forma d’espai de relació amb presència de professio-
nals de diferents sectors, públics i privats. L’acció intersecto-
rial afavorida pel Projecte ICI ha comportat una certa 
redefinició de la intervenció social en l’àmbit local, pel 
fet d’assumir que la multidimensionalitat de les neces-
sitats i els problemes socials relacionats amb la convi-
vència intercultural transcendeix els límits d’un determinat 
sector o disciplina, de manera que requereix abordatges com-
partits més interactius i integrals que la simple coordinació as-
sistencial i puntal entre recursos tecnicoprofessionals.

Pel que fa a la ciutadania, els territoris tenen algun tipus d’es-
pai de relació o han generat iniciatives amb presència d’as-
sociacions veïnals, de mares i pares, d’immigrants, de grups 
informals, d’associacions culturals o de persones a títol indivi-
dual, entre d’altres. No es podia esperar que tots els ciutadans 
hi participessin per establir objectius i acordar les mesures 
més apropiades per assolir-los, però el 
projecte sí que ha propiciat que un 
nombre creixent de persones 
diverses i d’entitats hetero-
gènies gaudeixin avui d’un 
context més adequat per tro-
bar-se, reconèixer-se i assu-
mir de manera compartida 
la millora de la seva realitat 
social.
Potenciant aquestes relacions 
col·laboratives entre els actors 
locals i incrementant la con-
fiança en el seu esforç conjunt i 
articulat, s’ha afavorit que les 
comunitats siguin des del 
principi part de les decisions 
que més les afecten, es cone-
guin millor a elles mateixes i 

defineixin els reptes que s’han d’abordar, els recursos 
disponibles i les accions de millora més viables. Aques-
ta lògica de la intervenció ha ofert un resultat de considerable 
significació i innovació en els temps actuals, ja que la immensa 
major part dels territoris disposen actualment d’una monogra-
fia, un diagnòstic i una programació comunitària intercultural 
fruit del treball compartit dels tres protagonistes, cadascun en 
el seu paper, però reconeixent el dels altres.

Aquests resultats s’han obtingut en gran part gràcies a l’exis-
tència d’equips comunitaris que han entès la diferència entre 
acció comunitària i procés comunitari. En aquest sentit, han 
contribuït —amb disponibilitat de temps i flexibilitat 
horària— a potenciar i millorar el que ja existia a tra-
vés de la construcció de relacions col·laboratives amb i 
entre els protagonistes. Més enllà del Projecte ICI, són molts 
els territoris que, tot i que disposen d’algun professional que 
s’identifica com a «tècnic comunitari», «tècnic de convivència», 
etc., defineixen la seva funció en termes de gestió d’accions o 
prestacions específiques i sectorials en l’àmbit dels serveis so-
cials o altres, i no com la funció transversal, i imprescindible, 
centrada en el manteniment dels elements que caracteritzen 
el procés comunitari intercultural (relacions, participació, in-
formació, espais de col·laboració, gestió positiva del conflicte…).

Finalment, un element clau de l’organització comunitària duta 
a terme ha estat el component formatiu que ha acompanyat 
tots els processos comunitaris interculturals, i, consegüent-
ment, els seus participants.

En definitiva, els resultats obtinguts evidencien que el projecte 
ha ajudat a reforçar les relacions als territoris pel que fa a la 
composició, densitat, intensitat i diversitat d’aquestes relacions, 
cosa que suposa una valuosa aportació a la construcció 
de comunitats més organitzades i, en conseqüència, 
més ben equipades tant per afrontar les oportunitats 
i els problemes a què s’enfronten, com per continuar 
avançant cap a un horitzó de plena convivència inter-
cultural.

17                                                   118



La salut comunitària intercultural en el Projecte ICI s’ha susten-
tat sobre la base que convivència i salut estan íntimament rela-
cionades. La salut col·lectiva és un dret i constitueix un capital 
social que es nodreix del foment de les relacions harmòniques 
entre les persones que componen una comunitat. Així, hi ha evi-
dència que les comunitats més cohesionades, democràtiques i 
equitatives estan en millor disposició per afrontar les dificultats 
i els reptes que afecten la salut col·lectiva, especialment en si-
tuacions de crisi.

En el Projecte ICI, s’aposta per un model que entén la salut co-
munitària des d’un enfocament col·lectiu, integral i contextualit-
zat. En aquest sentit, es posa l’accent en el treball intersectorial 
i en la promoció de la salut entesa com un procés polític i social 
global, dirigit a aconseguir que les persones incrementin el con-
trol sobre els determinants de la salut. Aquest procés inclou tant 
les accions pensades per enfortir les habilitats i capacitats dels 
individus i grups, com les que intenten modificar les condicions 
socials, ambientals i econòmiques per mitigar l’impacte que te-
nen en la salut pública.

Així mateix, s’aposta per un model institucional inclusiu de ges-
tió de la diversitat. Això vol dir considerar les institucions sani-
tàries com a espais interculturals potencials, on professionals i 
usuaris es troben a l’entorn d’un objectiu comú, que és la millora 
de la salut col·lectiva, sota principis d’igualtat i equitat, la qual 
cosa implica també la seva adaptació i obertura cap a allò que 
és comunitari.

La proposta metodològica plantejada demana incorporar l’en-
focament de la salut comunitària intercultural a dos àmbits: al 
conjunt del territori —entenent que l’abordatge dels determi-
nants socials de la salut implica el treball amb altres sectors— i 
al sistema sanitari d’atenció, mitjançant el treball específic amb 
aquests recursos. En aquest sentit, als diferents territoris d’in-

 I.4. Salut comunitària i 
principals èxits 

tervenció s’han impulsat i desenvolupat processos i estratègies 
saludables globals, com per exemple:

 • En l’àmbit educatiu, inclusió d’estratègies promoto-
res de la salut que transcendeixin els diferents àmbits de la co-
munitat educativa (consell escolar, projecte educatiu de centre, 
claustre, AMPA, recursos sanitaris, socials, culturals i esportius, 
etc.), com ara les dirigides a la conservació del medi ambient, 
la naturalesa i/o salubritat del medi escolar, la promoció d’hà-
bits saludables (alimentació, descans, esport), la millora de les 
relacions en el medi escolar i l’educació en valors (autoestima, 
capacitat per resoldre conflictes, solidaritat o respecte a la di-
versitat).

 • En l’àmbit comunitari, inclusió d’estratègies, me-
sures i recursos dirigits a la millora i la conservació del medi 
ambient, a la consecució de territoris més responsables amb la 
salut col·lectiva, a la pràctica d’hàbits de vida més saludables, a 
l’eliminació de les barreres que limiten les relacions i la convi-
vència, i a l’accés als serveis.

 • L’aprofitament de polítiques, normatives, plans 
i estratègies dirigits a fer efectiva l’equitat: Llei de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salud (SNS), Llei orgànica per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, Llei de barris de Catalunya, 
Pla estratègic de ciutadania i integració, plans de convivència i 
integració, Estratègia de ciutats saludables de l’OMS, Estratègia 
de promoció de la salut i prevenció en el SNS, etc.

Per fer-ho, s’ha propiciat una col·laboració intersectorial inten-
siva entre els diferents organismes i sectors implicats —ajun-
taments, conselleries de Salut, Urbanisme, Educació i Cultura, 
institucions escolars (claustre de professors, AMPA), institucions 
sanitàries (centres de salut, xarxa de salut mental, hospitals o 
serveis de salut pública), serveis socials (centres de dia), asso-
ciacions i entitats ciutadanes (ONG, grups d’ajuda mútua), etc.—, 
advocant per les àrees d’acció prioritàries reconegudes a la 
Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut:

L’establiment d’una política pública saludable mitjançant l’im-
puls de les línies d’acció establertes en els plans i programes de 
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salut a cada territori.
 • La creació d’entorns que donin suport a la salut, im-
pulsant experiències basades en el model d’escoles promotores 
de la salut, ciutats o territoris socialment responsables; el desen-
volupament de la figura de l’agent promotor de la salut i d’expe-
riències basades en el model d’aprenentatge servei, etc.

 • L’enfortiment de l’acció comunitària per a la salut mi-
tjançant la creació o el reforç de les xarxes de suport comuni-
tari per a l’abordatge de necessitats o problemes com la salut 
mental comunitària, el suport a persones dependents, etc.

 • El desenvolupament d’habilitats personals i col·lecti-
ves, afavorint experiències d’empoderament i agència personal 
a escala comunitària en grups en situació de més dificultat o 
aïllament (persones grans, joves, dones, etc.).

 • La reorientació dels serveis sanitaris, donant suport 
a la tasca dels equips i els professionals de la salut, i fent me-
diació entre aquests i determinats grups de la comunitat amb 
dificultats o barreres d’accés en la comunicació o l’entesa per 
diferències lingüístiques o culturals.

Al llarg d’aquests de deu anys, s’han incorporat propostes 
d’abordatge integral de les prioritats en salut com a eix trans-
versal clau en les programacions comunitàries desenvolupades 
als territoris ICI. Així, s’ha passat del desenvolupament inicial 
d’activitats puntuals de prevenció i educació per a la salut més 
vinculades als recursos sanitaris, al plantejament d’accions es-
tratègiques integrades en salut, vinculades a les prioritats del 
territori, als plans i les estratègies existents en l’àmbit local, 
regional o nacional, i amb una àmplia implicació de sectors i 
agents territorials.

Les experiències i els processos desenvolupats han evidenciat 
que l’acció comunitària per a la salut és un terreny propici per 
superar la tendència creixent a l’atomització o l’especialització 
que caracteritza l’atenció sociosanitària. S’assumeix que les ac-
cions amb més impacte exigeixen incloure la salut en totes les 
polítiques, tenint present el marc dels determinants socials a fi 
d’avançar cap a l’equitat, i entenent com una oportunitat i una 
necessitat la gestió adequada de la diversitat cultural territorial 
i el millor ús dels recursos sanitaris.

Diferents models que han demostrat la seva efectivitat per as-
solir els objectius de la promoció de la salut (Ciutats Saludables, 
Escola Promotora de Salut, agents promotors de salut, aprenen-
tatge servei) han servit d’inspiració 
per recrear experiències inno-
vadores d’acord amb els dife-
rents contextos i realitats de 
cada territori ICI, plantejant 
models híbrids la sistema-
tització dels quals consti-
tueix un capital i un lle-
gat de gran riquesa del 
Projecte ICI.

I.5. Educació comunitària i 
principals èxits

L’educació ha representat un eix transversal clau per al desen-
volupament d’una òptima intervenció comunitària intercultu-
ral en el Projecte ICI. Sense educació és impossible promoure 
un procés general d’emancipació individual i col·lectiva. L’edu-
cació proporciona processos específics que, de manera sistè-
mica i articulada, faciliten aquesta emancipació, fins al punt 
que no es pot entendre la societat sense educació, i vicever-
sa. El dret a l’educació constitueix una condició per a altres 
drets —com el del treball, o la cultura— i, al mateix temps, no 
és possible l’exercici del dret a l’educació si es conculquen al-
tres drets, com el d’una vida saludable o la participació, per 
posar-ne alguns exemples.

Aquesta promoció de l’emancipació individual i col·lectiva s’ha 
dut a terme sobre la base de cinc eixos que responen a una 
doble lògica present al llarg del desenvolupament de tot el pro-
jecte: l’obertura de l’escola a la comunitat, i l’acostament de la 
comunitat a l’escola.

 • S’ha prioritzat el que és educatiu davant del que és 
escolar, i l’eix educador s’ha situat en la comunitat. En aquest 
sentit, hi ha hagut un vincle creixent de la línia específica 
d’educació comunitària amb les accions globals ciutadanes i 
les escoles obertes d’estiu, i s’ha atorgat una gran importància 
a les entitats d’educació no formal, i el treball de sinergies amb 
la línia específica de salut

 • S’ha promogut la participació i la presa de decisions 
respecte del que és comunitari per part dels diferents actors 
implicats (educadors, professionals de l’educació, famílies, par-
ticipants, administracions) en clau horitzontal, abandonant els 
esquemes verticals. En aquest sentit, s’han fomentat els espais 
tècnics de relació, els espais de relació institucional i altres dis-
positius, en els quals s’ha procurat una presència significativa 
d’actors educatius.

 • La participació educativa ha passat de tenir lloc a 
l’interior dels centres educatius (formals i no formals) a fer-
ho a l’exterior. En aquest sentit, hi ha hagut molt d’interès a 
promoure i desenvolupar espais tècnics i ciutadans de trobada 
amb presència notable d’actors del món de l’educació (grups 
socioeducatius, taules locals d’educació, etc.).

 • Els projectes d’educació comunitària han suposat un 
punt de trobada per al món educatiu, la qual cosa dona sentit 
a aquesta relació. En aquest sentit, el territoris han priorit-
zat i impulsat algun model d’educació comunitària, com ara 
l’aprenentatge servei, les comunitats d’aprenentatge, l’adhe-
sió educativa de les famílies, la participació infantil i juvenil, 
o les transicions educatives.

 • Finalment, el més substantiu de la transformació 
social i educativa no sols ha consistit en un increment quan-
titatiu dels participants i els recursos, sinó també en la mi-
llora qualitativa de les relacions d’aquests participants i re-
cursos entre si. En aquest sentit, han tingut una importància 
creixent les iniciatives i les actuacions educatives en les pro-
gramacions comunitàries, en algunes de les quals l’educació 
ha representat l’eix vertebrador.
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També hem de destacar l’influx positiu que l’educació comu-
nitària ha tingut a l’hora de construir interculturalitat. En les 
diferents accions i els diversos processos de naturalesa edu-
cativa, s’ha promogut la interculturalitat com una oportunitat 
per donar veu als immigrats, s’han desenvolupat activitats in-
terculturals en espais públics i oberts, en alguns territoris s’han 
facilitat diàlegs per accedir a la identificació i la comprensió 
d’estereotips i prejudicis, i s’ha enriquit la perspectiva intercul-
tural en un marc de diversitat transcultural.

La proposta metodològica de l’educació comunitària en el Pro-
jecte ICI s’ha sustentat en dissenys diversificats que promouen 
estratègies de desenvolupament integral (no sectorial), i que 
creen condicions per a la trobada entre els tres protagonistes 
(Administració, ciutadania i professionals) amb resultats signi-
ficatius d’aprenentatge, com també impactes sòlids en els seus 
valors relacionats amb la convivència i la interculturalitat. La 
col·laboració intersectorial ha estat clau per a l’èxit. Només cal 
recordar la implicació de les conselleries d’Educació d’algunes 
comunitats autònomes, que han adoptat diferents iniciatives 
sorgides del Projecte ICI com a política pública pròpia, el rol 
destacat de les regidories d’Educació de les ciutats amb presèn-
cia del projecte, i la implicació del teixit social i cultural dels 
territoris.

Deu anys després de l’arrancada del Projecte ICI, observem 
amb satisfacció que l’educació comunitària forma part indis-
sociable de les programacions comunitàries en un sentit o 
un altre. I això no s’ha produït com un efecte automàtic d’una 
adopció de mesures, sinó que és fruit d’un procés de gestació 
col·lectiva llarg i dens que ha comportat transformacions con-
ceptuals i estadis de molta complexitat. Els primers anys, l’en-
focament va consistir a promoure activitats d’educació comu-
nitària davant la tendència hegemònica d’activitats educatives 
sense aquest component. Posteriorment, es va adoptar un en-
focament basat en models d’educació comunitària, amb la fi-
nalitat d’incrementar l’impacte de les activitats i promoure una 
perspectiva globalitzadora. Els últims anys, hem concentrat els 
esforços a construir estructures i condicions per al desenvolu-
pament dels models d’educació comunitària, i superar així una 
contradicció inherent als primers moments del projecte: desi-
tjar la implementació d’un model d’educació comunitària en 
organitzacions educatives (formals o no formals) sense estruc-
tures ni condicions favorables per a l’educació comunitària.

Tot això s’ha concretat en nombrosos assoliments que han for-
mat part de les programacions comunitàries dels territoris, i 
que podem resumir en els apartat següents:

 • Experiències de coordinació educativa territorial, 
que en molts casos han resultat que eren la plataforma de la 
majoria d’iniciatives educatives impulsades. Les experiències 
de coordinació no sols han estat importants per al bon funcio-
nament del projecte, sinó també com a garantia de continuïtat i 
sostenibilitat: tots els territoris on han funcionat presenten més 
i millors comunicacions entre els diferents agents educatius, i 
també entre aquests i els no educatius. Val la pena destacar la 
presència creixent de persones d’origen estranger en aquests 
espais, que hi aporten la seva veu i faciliten la interculturalitat 
en l’educació.

 • Experiències d’educació per a la salut, en plena sin-
tonia i treball compartit amb la línia específica de salut comu-
nitària. Són molt nombrosos els territoris on s’han dut a terme 

experiències conjuntes d’educació i salut, cosa que hi ha com-
portat impactes notables. Alguns dels assoliments més destaca-
bles són escoles més saludables, millors hàbits de salut promo-
guts en el marc de les escoles obertes d’estiu, i més coordinació 
entre professionals de tots dos contextos.

 • Experiències d’aprenentatge servei, que han permès 
connectar els centres escolars amb les necessitats de la comu-
nitat, promovent la transformació curricular en dos sentits: pel 
que fa a competències d’aprenentatge i pel que fa a metodo-
logies més actives i participatives d’ensenyament. Les escoles 
que hi han participat són ara més obertes, i les seves dinàmi-
ques més comunitàries, i, al mateix temps, s’ha ofert l’oportuni-
tat que ciutadans de diversos orígens hi siguin presents.

 • Experiències de participació infantil i juvenil, que 
han connectat sobretot els centres d’educació no formal amb el 
teixit social i cultural del seu entorn en nombrosos espais (tro-
bades ciutadanes, accions globals ciutadanes, escoles obertes 
d’estiu), i que han apuntalat el protagonisme d’aquests actors 
en el conjunt de les iniciatives educatives dels territoris. Infants 
i joves tenen més competències per actuar de manera autòno-
ma i responsable a les seves comunitats de referència.

 • Experiències de participació educativa dirigides a 
adults, especialment en estructures de participació de les es-
coles com les AMPA. Mereixen una atenció especial els esforços 
invertits i els assoliments obtinguts en la promoció del suport 
familiar per a l’èxit educatiu a l’escola. Centenars de famílies 
se senten ara més compromeses en la seva adhesió educativa 
—bona part de les quals pertanyen a grups culturals minorit-
zats—, i s’ha previngut l’abandonament escolar prematur de 
manera significativa.

 • Experiències d’educació en valors, que han permès 
allargar i refermar el teixit educatiu de molts territoris, a tra-
vés d’accions vinculades a l’educació per la pau, la igualtat de 
gènere, la diversitat religiosa i, naturalment, l’educació inter-
cultural. Els participants en aquestes experiències han acon-
seguit establir relacions més solidàries, menys marcades pels 
estereotips i prejudicis, i basades en el reconeixement mutu, 
l’acceptació i el respecte.

 • Experiències de comunitats d’aprenentatge, en les 
quals s’ha promogut la transformació de centres escolars en 
autèntiques comunitats en què tots els membres participen ac-
tivament en l’ensenyament i en l’aprenentatge. Els centres es-
colars que han accedit a aquest model han assolit nivells molt 
elevats de qualitat educativa, implicació de la comunitat i par-
ticipació. 
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Bloc II

 II.1. Sis anys de procés comunitari intercultural 
 a Collblanc - la Torrassa 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, impulsat 
per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat i l’Associació Educativa Itaca, va arribar al districte de 
Collblanc – la Torrassa en el juliol del 2014.  Aquest moment va 
ser el punt de partida d’un camí participatiu que va recórrer 
diverses fases: la construcció d’un Coneixement Compartit so-
bre el territori anomenat Monografia Comunitària, l’anàlisi de 
les dificultats i oportunitats a través del Diagnòstic Comunitari, 
la generació conjunta d’accions – Programació Comunitària 
Intercultural – per donar respostes a les necessitats i als reptes 
plantejats i, per últim, l’Avaluació Comunitària que va permetre 
mesurar els resultats i els impactes del procés comunitari. 

Més de 340 persones han sumat a la 
recerca participativa de recollida de dades 
objectives i subjectives construint una fotografia 
compartida sobre el territori. 

160 persones han sumat idees i experteses 
generant un ventall d’accions (811 espais d’activitats 
fins al setembre 2020) per donar respostes a les 
necessitats i els reptes plantejats. Les accions, 
renovades any darrere any, han propiciat un total 
de 44.965 participacions. 

Recursos, serveis i ciutadania han compartit dificulta-
ts i problemàtiques detectades arran de la situació de 
crisis sociosanitària provocada per la COVID - 19. 
D’aquesta manera la comunitat, paral·lelament al 
desplegament d’accions per fer front a les necessitats, 
traça les línies guies futures i deixa clar que la respo-
sta a la crisi vol ser comunitària.

Gràcies a un grup motor d’avaluació s’ha 
propiciat la recollida de les visions de 142 
participants, mesurant els resultats i els 
impactes del procés comunitari i visualitzant 
els reptes futurs. 

Les 70 persones implicades en els espais 
de participació han analitzat les dificultats i 
oportunitats i han establit el reptes que ens 
han orientat el treball comunitari a l’àmbit de 
la salut, de l’educació i les relacions ciutada-
nes. 

2014-15 2016 2017-20 2019 2020

MONOGRAFIA COMUNITÀRIA

DIAGNÒSTIC COMUNITARI AVALUACIÓ COMUNITÀRIA

PROGRAMACIÓ 
COMUNITÀRIA INTERCULTURAL DIAGNÒSTIC EXPRÉS

CONEIXEMENT COMPARTIT
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Aquesta Monografia ens ha acompanyat durant tots aquests anys, i ha sigut un document imprescindible a l’hora de construir un 
districte compromès amb la diversitat cultural, la convivència i la cohesió social. 

Algunes de les dades més significatives del territori:
El Districte Collblanc – la Torrassa se situa a la ciutat de L’Hospitalet de 
Llobregat, que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A nivell 
geogràfic s’envolta d’altres ciutats: al nord, est i sud limita amb la ciutat 
Comtal. A l’oest, amb Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el 
Prat de Llobregat. L’Hospitalet té una extensió de 12.49 km² i és el segon 
municipi de Catalunya en nombre de població, amb 257.349 habitants.

Per a entendre l’actual situació del districte i de la ciutat és important 
conèixer el seu origen: una història lligada a l’arribada de població d’al-
tres llocs (de zones rurals, d’altres llocs d’Espanya i, recentment, d’altres 
països).

L’Hospitalet es va fundar amb l’arribada de pelegrins que es dirigien a 
Barcelona al segle XII. Als anys ’20, molts treballadors van emigrar del 
camp, motivats per la industrialització i la construcció del Ferrocarril 
Metropolità i l’Exposició Internacional. El boom migratori es va produir 
amb els anys ’60 i ’70, amb l’arribada de població d’altres parts de l’Estat 
que emigraven per a treballar a la ciutat.

En el moment en què es va realitzar la Monografia Comunitària, 2015, el districte tenia 52.624 habitants en menys d’1 km², la qual 
cosa donava com a resultat una de les densitats de població més elevades d’Europa. Tots dos barris destacaven per tenir una po-
blació majoritàriament adulta i perquè el nombre de persones majors de 65 anys era més elevat que en els municipis veïns. Així 
mateix, el Districte II destacava per tenir el nombre de majors de 84 anys més alt de la ciutat. Una gran part d’elles viuen soles. Un 
altre tret característic del districte era - i continua sent - la diversitat cultural del veïnat que hi viu: en aquell moment convivien 
122 nacionalitats (inclosa l’espanyola) i la població nascuda a l’estranger era gairebé el 30% del total. Per nacionalitats, destacaven 
pel seu nombre de persones les de l’Equador, Bolívia, República Dominicana i el Perú. L’arribada de persones procedents d’altres 
països va ser elevada durant els anys 2000-2009, però des de l’any 2010, per diferents motius, aquesta va començar a disminuir.

Altres expressions de la diversitat del territori es van apreciar a través de la identificació de prop de 70 llengües i es van identifi-
car 5 diferents confessions religioses i conviccions als 17 espais de culte del districte. 

2014-15: Monografia Comunitària

Una primera aproximació al coneixement sobre quina és la realitat del Districte de Collblanc – la Torrassa. És el resultat del tre-
ball col·laboratiu i conjunt de més de 340 persones procedents de l’Administració, dels recursos i serveis professionals tant del 
districte com de la ciutat així com veïns i veïnes del territori. Com a actors del territori van desenvolupar entre els anys 2014 i 2015 
una investigació participativa fonamentada en l’escolta activa; sota la premissa de que una comunitat necessita conèixer-se a sí 
mateixa per poder avançar en un procés de canvi i de millora. 

Així, es va construir una fotografia compartida sobre el territori (Coneixement compartit), on s’hi detallava la realitat del 
districte, les seves dificultats i les potencialitats. 
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2016: Diagnòstic Comunitari

Partint de la Monografia Comunitària i considerant les necessitats detectades col·lectivament es van extreure els reptes que a 
partir de llavors haurien de guiar el treball comunitari. A la tasca de selecció i priorització dels reptes varen participar-hi unes 70 
persones dels espais de participació existents en aquell moment.

2017-20: Programació Comunitària Intercultural 

Per tal d’abordar els reptes s’ha treballat en tres línies prioritàries:

 • La convivència i la cohesió social posant l’accent en les relacions ciutadanes.
 • La salut comunitària, tot avançant cap a un districte saludable.
 • L’educació entesa com a procés que es dona al llarg de la vida i que implica al conjunt de la comunitat.

Col·lectivament, es va considerar que aquestes tres línies abastien (o podien fer-ho) un conjunt d’aspectes prou ampli de la vida 
de les persones i de la convivència que permetria encabir les propostes concretes que es derivessin d’aquesta programació.

La manera d’organitzar-nos ha consistit en què cada espai de relació ha desplegat una sèrie d’accions i iniciatives que donen 
resposta als reptes definits. 

El primer disseny de la Programació Comunitària va comptar amb la participació de 160 persones. Les iniciatives s’han avaluat i 
actualitzat cada any gràcies a les aportacions dels participants. 

A continuació presentem un esquema amb les principals iniciatives segons la línia d’intervenció: 



La multiplicitat d’accions desenvolupades durant aquests anys de des-
plegament de la Programació Comunitària responen a la voluntat de 
promoure la participació activa de la comunitat per millorar les 
relacions comunitàries i, de la mà d’aquestes, la convivència in-
tercultural i la cohesió social al districte de Collblanc- la Torrassa.

Així, s’ha volgut posar al centre de les actuacions i de la manera de 
fer del procés comunitari, la corresponsabilitat entre les Adminis-
tracions, els recursos i la ciutadania en la transformació i construcció 
d’un districte millor. D’aquesta manera, s’ha centrat l’atenció sobre 
l’existència d’elements sobre els que podem tenir control i que 
influencien el nostre benestar; proposant un camí que ajudés a rever-

2019: Avaluació Comunitària

Després de més de cinc anys d’implementació del Projecte ICI, durant 
el 2019 s’ha dut a terme l’Avaluació Comunitària, un procés partici-
patiu realitzat a través de col·loquis individuals i grupals, i enquestes 
amb 142 persones implicades. Així s’han pogut identificar els resultats 
i impactes del procés comunitari i els reptes de futur que es va presen-
tar de forma participativa en el marc de la Trobada Comunitària del 
10 de desembre del 2019. 

2020: Diagnòstic Exprés

En 2020 la COVID - 19 ha posat la comunitat endavant d’una situació de crisis socioeconòmica i sanitària, tot i les dificultats, 
el territori ha reaccionat reinventant la seva forma de sumar, reformulant les iniciatives i elaborant un Informe de necessitats 
on s’identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques. Més de 40 professionals que han posat en comú necessitats 
i dificultats detectades a través de les comunicacions amb la ciutadania vinculada als seus serveis, entitats i associacions. A 
més, l’informe recull aportacions dels veïns/es més vinculats a espais i activitats del procés comunitari. El diagnòstic, dinàmic 
i obert a la incorporació de nous punts de vista, ha permès apuntar a dos nous reptes:

 • Afavorir el benestar psicosocial, l’acompanyament emocional i la capacitació de la comunitat.
 • Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

Tal com han destacat els i les protagonistes del 
procés comunitari, la recepta social per a la 
convivència elaborada a Collblanc - la Torrassa 
té alguns ingredients clau com ara les relacions 
col·laboratives i de confiança, el treball educatiu 
amb famílies i infants, els hàbits saludables i la vi-
sió holística de la salut, l’apoderament ciutadà. És 
una recepta que es va preparant posant-nos 
les ulleres de la diversitat ben graduades i 
la il·lusió de què una comunitat que es cui-
da corresponsablement és una comunitat 
que es mou cap a la cohesió social i la con-
vivència. 
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II.2. La promoció i evolució de la convivència ciutadana 
intercultural a Collblanc - la Torrassa 

1. Millora de la interculturalitat i la convivència a la població en general

1.1. Generació d’espais de relació i sociabilitat
Un dels elements fonamentals del procés comunitari consisteix en la creació d’estructures organitzatives, en certa manera 
estables - tot i que també flexibles - per tal que els protagonistes de la comunitat puguin participar de forma activa i 
sostenible. Alhora, que permetin la relació i la col·laboració entre els tres protagonistes. 

A Collblanc - la Torrassa existeixen diferents espais de relació que mostrem a continuació en un gràfic. Alguns ja existien prèvia-
ment i altres s’han enfortit gràcies a la implementació del Projecte ICI. En propers punts d’aquesta Memòria detallarem amb quins 
espais comptava el territori i quins s’han generat o enfortit amb la col·laboració del Projecte ICI. 

Cal destacar que aquesta arquitectura comunitària té una essència transversal en la mesura en què els diferents espais, tot i la 
seva especificitat, dialoguen i compaginen mirades per caminar pels mateixos eixos i objectius. L’equip comunitari i el nucli - com 
a espais transversals - i les celebracions de l’Espai Tècnic de Relació (ETR) global i les Trobades Comunitària – com a esdeveni-
ment pilars - propicien al treball conjunt dels diferents espais, i per tant, dels diferents protagonistes.
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A través d’aquests espais s’han desplegat accions i inicia-
tives en tres línies estratègiques: la salut comunitària, 
l’educació i les relacions ciutadanes. El denominador comú 
de les iniciatives és la promoció de la participació activa de la 
comunitat, la millora de les relacions comunitàries i, de la mà 
d’aquestes, la convivència intercultural i la cohesió social.

Una de les aportacions més significatives del Projecte ICI a Co-
llblanc - la Torrassa és precisament la contribució a l’enfor-
timent o la generació de nous espais tècnics de relació 
que ja existien prèviament. 

El que més destaquen els i les professionals de la seva participa-
ció en aquests espais és la generació de “trobades improba-
bles” o, dit d’una altra manera, la creació de relacions i 
nous vincles amb altres professionals de diferents àm-
bits d’intervenció. 

La participació en aquests espais intersectorials ha permès un 
creixent coneixement i reconeixement entre professio-
nals i ciutadania. També, ha permès la construcció con-
junta d’accions, que han contribuït a la definició d’una 
programació variada amb una intervenció integral i 
transversal dels recursos a través d’uns objectius i un 
llenguatge comuns. La majoria de professionals coinci-
deixen què aquests són espais tècnics de referència i consoli-
dats al territori. 

Això suposa ’un salt qualitatiu, ja que un dels reptes que es van 
prioritzar gràcies a la Monografia Comunitària era la de mi-
llorar la coordinació entre recursos per oferir una intervenció 
coherent i amb una estratègia de districte compartida.  

Un altre aspecte rellevant es troba en l’àmbit de la participa-
ció ciutadana. Durant aquests anys es perceben alguns can-
vis significatius. Per una banda, un augment de la participació 
i la implicació ciutadana, que cada cop està més present a les 
Comissions de Treball, contribuint al disseny, execució i ava-
luació de les iniciatives comunitàries, sobretot al cicle Gaudir 
millora la salut. En aquest sentit, a les Comissions hi participen 
persones d’origen cultural divers, al voltant d’un 40%.

En el marc de la Coordinadora d’Ampa Endavant (CAE) es de-
tecta una participació activa de les AFA/AMPA del territori i, 
per tant, a l’hora de respondre els reptes hi ha una major re-
presentativitat dels interessos dels infants, joves i famílies. 

Pel que fa a les activitats organitzades pel Fòrum de L’Hospita-
let, es percep un augment de la participació del veïnat, sobretot 
pel que fa a persones vinculades al procés comunitari.

En l’àmbit de la participació institucional estem a punt de 
conformar l’Espai de Relació Institucional (ERI), un espai que 
reuneix els representants de les principals Administracions 
(Ajuntament de L’Hospitalet, Generalitat de Catalunya, Diputa-
ció de Barcelona) a més de recursos fonamentals per al procés 
comunitari com ara el Consorci Sanitari Integral, l’Associació 
Educativa Itaca. La participació institucional a través de reu-
nions de seguiment ha donat més sostenibilitat al procés co-
munitari. 
Les dades i les opinions de la comunitat extretes durant el pro-
cés d’Avaluació Comunitària ens ajuden a entendre la impor-
tància dels espais de participació:

 • El 95% dels/les professionals creu que les iniciatives 
comunitàries poden enriquir el seu servei o recurs i la seva tas-
ca.
 • El 81% dels/les professionals creu que gràcies a la 
participació als Espais Tècnics ha millorat l’abordatge integral 
de la seva intervenció professional.

 • El 84% dels/les professionals apunta que coneix als 
recursos i/o serveis amb  què col·labora o fa derivacions.

 • En el marc dels ETR s’han generat un total més de 
811 accions i s’ha comptat amb la participació de més de 44.965 
participacions. 

Compartim les reflexions i opinions de les persones partici-
pants en els espais de relació i sociabilitat:

“Aquests espais s’han convertit en espais de 

referència tècnica. S’han consolidat molt i han 

evolucionat molt des de que vam començar”. 

(Professional)

“Han facilitat un coneixement dels recursos del 

territori i una major interacció entre nosaltres. 

Des del nostre lloc de feina ens ha permès 

acompanyar millor les famílies que ja venen”.

(Professional)

En aquests espais hi ha un total de 168 persones vinculades, 
protagonistes claus de la comunitat provinents de l’adminis-
tració, recursos tècnics i ciutadania, amb major presència dels 
recursos tècnics.

11% 33%

56%

168persones vinculades(3 protagonistes)

Paper ciutadà Paper tècnic Paper polític institucional
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“A l’haver-hi un major coneixement es faciliten espais i relacions entre nosaltres 

que van més enllà del moment en el què ens trobem. 

O sigui, sorgeixen sinergies o altres iniciatives 

perquè ens coneixem més entre els protagonistes” .

(Professional)

“Uno de los logros de las actividades es conseguir el objetivo común 

y poner en valor la aportación de cada una. 

Ver que lo que yo pensé tiene sentido y verlo construirse me brinda reconocimiento”.

(Ciutadania)

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social 

i està facilitant que tota la comunitat treballi 

conjuntament envers la millora de la salut i l’educació. 

Els espais són l’expressió que per evolucionar hem de fer-ho tots junts”. 

(Ref. institucional)
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1.2. Prevenció i regulació pacífica de les tensions i les 
conflictivitats
L’enfocament mediador propi del programa, finalitzat al diàleg 
i la generació de relacions i interaccions positives, ha estat un 
eix transversal de les accions que, generant espai de co-
neixements, diàleg i reconeixement, han volgut treba-
llar la prevenció dels conflictes. 

Entre d’altres es destaquen:  

 • Intervencions per potenciar el coneixement i 
el trencament de rumors amb la comunitat pakistane-
sa vinculada a l’Oratori Camí de la Pau. 
A l’any 2017 l’equip del Projecte ICI va col·laborar al procés de 
mediació desenvolupat per part del Servei de Mediació i el Ser-
vei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes respecte a les 
relacions veïnals entre l’Oratori Camí de la Pau i el veïnat del 
Carrer Orient, on està ubicat el centre de culte. L’experiència va 
permetre recollir les percepcions del veïnat respecte a l’ús del 
centre de culte, destacant alguns moments de l’any en que les 
pràctiques tenen una afectació més significativa (celebracions 
del Ramadà) i l’adopció de mesures pel respecte mutu. 

Un exemple significatiu d’intervenció que ha potenciat el co-
neixement mutu i el trencament d’estereotips i/o rumors és la 
celebració de l’Iftar popular, obert a tota la comunitat. Aquesta 
celebració s’ha organitzat en el marc del Fòrum LH durant sis 
anys consecutius i busca valorar el Ramadà, la principal festa 
religiosa de molts veïns/es de la ciutat. 

 • Gaudir millora la salut i Cartografia de Co-
neixements: la perspectiva intercultural als centres sa-
nitari i educatius.
La generació d’espais de vincle i interacció positiva entre veï-
nat de diferents edats, orígens culturals ha estat una mesura 
de prevenció i trencament de rumors i prejudicis en la mesura 
en que en aquests espais es fa èmfasi en el que ens uneix, en el 
respecte i valoració positiva de la diversitat, el desplegar totes 
les potencialitats, coneixements i experteses. 

Els projectes de Cartografia de Coneixements, per la seva ban-
da, facilita el coneixement de la visió i dels sabers de poblacions 
de diferents procedències (pakistanesa i dominicana) respecte 
a l’escola i els centres sanitari. La transmissió dels sabers de 
les comunitats migrants i els diàlegs amb el personal sanitaris 
i educatiu ha facilitat l’abordatge de malentesos i incompren-
sions. 

 • La corresponsabilitat en l’ús de l’espai públic.
Celebració de tallers i festes a diferents espais públics del terri-
tori - on sovint apareixen conflictes pels diferents usos que se’n 
fa dels espais - amb la voluntat de difondre la cultura del diàleg 
i l’ús corresponsable dels espais.

 • Una experiència de mediació entre necessi-
tats i interessos de diferents protagonistes: famílies vinculades 
a AMPA/AFA, escoles del districte i referents de l’Administració 
Pública. 

El procés de participació i reflexió de les famílies per identifi-
car el perill dels itineraris i fer propostes de millora per con-
tribuir a reactivar el Camí Escolar Segur impulsat anys enrere 
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va possibilitar la 
creació d’un document de consens. Aquest va ser presentat per 

la Coordinadora d’AMPAEndavant amb l’acompanyament del 
Projecte ICI i les escoles del territori als Regidors responsables 
de l’administració local i va permetre obrir un nou espai de 
construcció conjunta que va desembocar en la consecució d’un 
objectiu comú: garantir un camí a l’escola més segur.

Respecte a la intervenció en gestió de conflictes es pot des-
tacar el treball de mediació desenvolupat durant l’any 2015, 
respecte a la convivència i el civisme a la Plaça Espanyo-
la, espai públic central del districte, caracteritzat per l’ús de 
part de població diversa per origen etnocultural, edats, gènere. 
El treball desenvolupat de la mà de serveis i entitats i liderat 
pel Servei de Mediació Comunitària ha permès la recollida so-
bre els punts de vista envers la utilització de l’espai, espais de 
diàleg entre veïns i veïnes i la construcció de noves relació i 
hàbits de diàlegs fonamentals per a la convivència.  

1.3. Ubicació de la qüestió de la convivència intercultu-
ral a l’Agenda Pública Local.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, tot i no disposar d’un Pla d’Inter-
culturalitat relacionat amb la convivència, durant els anys de 
desenvolupament del procés comunitari ha incorporat i reco-
negut les aportacions a la convivència intercultural proposa-
des per part de la metodologia d’intervenció comunitària in-
tercultural. Un exemple és el reconeixement públic del procés 
comunitari i de la programació comunitària intercultural pre-
sentada dins del Ple Municipal amb la unanimitat de for-
ces polítiques (febrer de 2018). Així mateix, diferents Ad-
ministracions participen dels ETR i de les accions impulsades.

A més, cal destacar que l’aplicació de la perspectiva intercul-
tural al conjunt de la Programació Comunitària ha contribuït a 
fer créixer la sensibilitat de l’Administració respecte a la con-
vivència intercultural. Un exemple és el suport de l’Adminis-
tració Local a diferents iniciatives, com ara Cartografia de Co-
neixements, projectes  específicament dirigits a incorporar la 
perspectiva intercultural a l’àmbit sanitari i educatiu, o el curs 
d’activitat física per a dones de Gaudir millora la salut que, grà-
cies al suport de la Regidoria d’Esports, s’ha desenvolupat apli-
cant mesures d’equitat atentes a visions culturals diferents. Tot 
i que queda camí perquè la convivència intercultural estigui al 
centre de l’Agenda Pública Local, el fet que tant a nivell tècnic 
com ciutadà es consideri l’eix transversal i integral al conjunt 
del procés comunitari és un molt bon punt de partida per se-
guir caminant i reclamant una política pública des d’una pers-
pectiva intercultural. 
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1.4. Extensió i intensificació del sentiment i identificació 
positiva amb la localitat i de pertinença a la mateixa.
La construcció d’una identitat positiva amb els barris i 
del sentiment de pertinença formen part dels principals 
desafiaments que s’han marcat des de l’inici del Projecte ICI al 
Districte II de L’Hospitalet. Amb el pas dels anys es comprova 
un major sentiment de pertinença dels i les participants a les 
iniciatives comunitàries, així com una major relació positiva 
amb el barri per part del veïnat. 

Per aconseguir aquesta fita, algunes de les estratègies que 
s’han dut a terme han estat: 

 • L’ampliació del nombre d’iniciatives que pro-
moguessin l’establiment de relacions positives. Amb el 
transcurs dels anys s’han generat més de 811 accions que han 
afavorit la trobada i coneixement i han valorat allò que 
és comú dins de la diversitat: Per exemple, als tallers comu-
nitaris de criança o d’hàbits saludables els i les participants han 
aportat els seus sabers i experiències davant d’un element que 
els uneix (com ara l’alimentació saludable, la criança positiva…). 
Amb la pandèmia causada per la COVID - 19 algunes iniciatives 
comunitàries han continuat amb un format virtual. Per exem-
ple, el taller d’Instants de vida, dins del cicle Gaudir millora la 
salut, ha afavorit la relació veïnal mitjançant les fotografies del 
barri. Els i les participants que hi han format part expressen 
que a través del taller s’han sentit menys soles en un moment 
caracteritzat per l’aïllament social.

 • La generació d’iniciatives que enforteixen el 
teixit social existent, que promouen les relacions col·labora-
tives i generen notícies positives del territori. Aquí es destaca, 
per exemple, la “campanya comunicativa Gaudir millora la sa-
lut”, organitzada per diferents recursos i/o serveis i de veïnat 
dels barris que tenia com a objectiu sensibilitzar i sumar impli-
cacions tècniques i ciutadanes per a la construcció d’un barri 
saludable i responsable en salut. Una actuació que ha ajudat a 
visibilitzar i difondre aquesta campanya ha estat la generació 
de l’Exposició “El buen vivir”, sobre els Determinants de la Sa-
lut que, a part de ser exposada en diferents actes comunitaris, 
també va ser presentada en diferents pantalles d’equipaments 
del districte, com ara els ambulatoris.

A nivell de teixit social es ressalta la iniciativa de comerços 
AMPA Endavant: una acció que promou el comerç de proxi-
mitat i la participació de les famílies a les AMPAs i AFAs, tot 
enfortint el compromís per al barri. Durant el confinament, 
destaquem el treball de les 11 AMPAs i AFAs que configuren la 
CAE C-T, que han continuat treballant en favor dels interessos 
de les famílies. Entre les diferents actuacions, destaca la seva 
implicació a la Xarxa de Suport Veïnal, demostració d’auto-
gestió i implicació de la ciutadania per garantir que quasi 200 
famílies del barri poguessin accedir a productes de primera 
necessitat davant l’emergència sociosanitària i hi hagués 14 
punts de recollida d’aliments dins del Districte II.

 • El desplegament de la Campanya - lema “Jo soc 
Collblanc - la Torrassa”. Aquesta campanya, que té per ob-
jectiu incidir en el sentiment de pertinença i el vincle positiu 
amb el barri, és comuna als diferents territoris ICI i ha estat 
present en diferents accions de la programació comunitària. 
Sobretot, en les Accions Globals Ciutadanes. Alhora, aquest 
lema ens ha permès en molts casos ser element aglutinador de 
les diferents iniciatives comunitàries a nivell comunicacional. 

 • També en la línia comunicativa, l’ús de les xar-
xes socials, com podria ser el Twitter o el Whatsapp han afa-
vorit el sentiment de pertinença. Pel que fa al Twitter, s’han 
utilitzat alguns “hashtags” com ara #SomCollblancLaTorrassa, 
#SumemPerLaConvivència o bé #GaudirMilloraLaSalut. Re-
centment, durant la pandèmia causada per la COVID - 19, s’ha 
usat #ConfinamentSaludable. També ha afavorit aglutinar di-
ferents accions amb aquest “lema” reconeixent la suma de les 
sinergies comunitàries.

 • Facilitar l’apoderament i la responsabilitat 
social dels/les participants de les iniciatives comuni-
tàries, fomentant que siguin transmissors/es d’hàbits saluda-
bles per a la resta de la comunitat. Així, en l’àmbit de la sa-
lut comunitària, per exemple, al curs 2018-19 es varen crear 
9 tallers a l’espai públic de transmissió d’hàbits saludables i 
sensibilització (tallers d’alimentació saludable per a famílies, 
taller intergeneracional de manualitats…) on el veïnat va poder 
transmetre coneixements i experiències adquirides als tallers. 
Així, s’ha vist un salt qualitatiu pel que fa a l’empoderament 
i la capacitació de la ciutadania. Es pot dir que actualment, 
un nombre significatiu de persones participen al barri com a 
“agents de contagi social positiu”. Això és tot un èxit, ja que 
com es va detectar a la Monografia Comunitària la tendència 
de fa uns anys era més aviat la delegació de la responsabilitat 
individual en els professionals i el sistema sanitari.

 • Potenciació de l’ús de l’espai públic. Tal i com 
es mostrava a la Monografia Comunitària, sovint l’espai públic 
apareix com un espai de conflicte sobre els diferents usos que 
se’n fa. Alhora, amb els anys hem comprovat com les activi-
tats són una oportunitat per generar reflexions positiva-
ment l’espai públic, tot potenciant una imatge positiva del 
barri. Un exemple és el procés participatiu realitzat amb jo-
ves en 2016 sobre els usos dels 
espais públics del districte. El 
procés va finalitzar amb el 
llançament d’un missatge 
contra el racisme i a favor 
de la convivència expres-
sat el grafit de la Plaça de 
Guernica: “Deixem de 
mirar, comencem a 
veure”.
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Amb el pas dels anys, hem tingut l’oportunitat de generar au-
tèntics espais d’oci i hàbits saludables en diferents es-
pais del districte: la Plaça Espanyola, el Parc de la Marquesa 
o  Parc de la Torrassa, entre d’altres. L’espai públic també s’ha 
usat per celebrar diferents festivitats religioses, com pot 
ser l’Iftar Popular, o bé el Nadal Interreligiós, fet que ha per-
mès afavorir el diàleg i coneixement mutu entre persones de 
diferents confessions i conviccions religioses i també donar a 
conèixer el valor d’aquestes festivitats a la comunitat. 

Per complementar l’argumentació, s’aporten algunes dades - 
cites textuals - aportades per representants institucionals, pro-
fessionals i ciutadania:

“Uno de los logros de las actividades es conseguir 

el objetivo común y poner en valor la 

aportación de cada una. Ver que lo que y

o pensé tiene sentido y verlo construirse me 

brinda reconocimiento”.

(Ciutadania)

“La actividad de Lligams para mi ha 

significado empezar mi vida de madre y tener 

personas con la que compartir. Empecé a 

considerar L’Hospitalet mi casa”.

(Ciutadania)

“Fer activitats conjuntament ens ha 

permès que la gent es conegui i a la 

vegada que la gent es cohesioni”.

(Professional)

“Las actividades son la muestra de 

las ilusiones, del trabajo y de los 

esfuerzos de toda la comunidad”.

(Ref. Institucional)

Tot aquest “esforç” per incidir en el sentiment de pertinença ha 
estat relatat per part de diferents mitjans de comunicació. Així, 
s’ha detectat un increment i una evolució positiva pel que 
fa als impactes mediàtics. Amb els anys, diferents mitjans 
de comunicació han relatat o informant sobre la contribució i 
els reptes del Projecte ICI i del procés comunitari als barris de 
Collblanc i la Torrassa. Aquests han jugat un paper clau en el 
reconeixement, visibilització i difusió del projecte. 

Com es comprova al gràfic següent, es destaquen les apari-
cions en mitjans de comunicació on-line, a la TV local i a les 
premses locals i nacionals.  
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2.1. S’ha avançat en l’adequació, al nou context de diver-
sificació sociocultural, dels serveis públics, les normes 
municipals i la capacitació dels i les tècnics/ques mu-
nicipals
Durant els últims anys es pot destacar un creixent interès i 
adequació dels serveis públics i municipals cap al context de 
diversificació sociocultural. Considerem que el procés co-
munitari ha contribuït, a més d’altres factors i dinà-
miques socials, a visualitzar la importància d’aplicar 
la perspectiva intercultural i les oportunes mesures 
d’equitat a l’oferta de serveis i actuacions desplegades 
en el territori. Si bé en el moment de construcció de la Mo-
nografia Comunitària del 2015 s’estaven impulsant iniciatives 
educatives i socials amb la voluntat de treballar en clau inter-
cultural, els i les tècnics/ques municipals lamentaven carèn-
cies en aquesta línia. Per això, es va considerar un repte priori-
tari del territori la incorporació de la perspectiva intercultural 
en l’àmbit de la salut i de l’educació.

Aquest repte s’ha assolit en primer lloc amb propostes forma-
tives a través de les quals els/les tècnics/ques han respost amb 
la bona participació que es destaca a continuació:

 • Formació Hospital Universitari Vall d’Hebron 
i Obra Social “la Caixa”: Cursos Immigració i Salut i Com-
petència cultural en salut mental i addiccions: S’han beneficiat 
sobretot, professionals de l’Àrea de salut de l’Ajuntament - Ne-
gociat de Salut Comunitària -, l’àmbit sanitari - personal dels 
Ambulatoris del Consorci Sanitari Integral - i també personal 
de la Unitat de Salut Mental de l’Institut Català de Salut (ICS). 

 • Curso d’Experto UAM “Intervención comuni-
taria y gestión de la diversidad en el ámbito local”. S’ha 
beneficiat la tècnica municipal del Servei de Mediació Comuni-
tària i una professional d’una entitat, l’Espai de suport Mémora. 
Aquests dos serveis estan molt implicats en el procés comuni-
tari. 

En el marc de la Programació Comunitària s’han impulsat ac-
cions dirigides a oferir capacitació respecte a la pers-
pectiva intercultural en l’àmbit sanitari i educatiu, i la pers-
pectiva de diversitat religiosa a l’àmbit sanitari. Destaquem 
sobretot:

 • La capacitació de professionals dels àmbits de 
la salut i l’educació a través dels projectes de “Cartogra-
fia de Coneixements” (Cartografia de Coneixements: 
Interculturalitat i Salut i Cartografia de Coneixements: 
des de l’educació etnocèntrica a comunitats educatives 
interculturals): s’han beneficiat sobretot professionals de 
l’àmbit sanitari - personal dels Ambulatoris -, professorat d’es-
coles del Districte, tècnics/ques municipals de diferents àrees: 
l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, de l’Àrea 
d’Educació, la de Joventut i l’Àrea de Seguretat, Convivència i 
Civisme. 

 • Els dos tallers impartits per la Direcció General 
d’Afers Religiosos sobre la Guia per al respecte a la diver-
sitat de creences als centres sanitaris de Catalunya diri-
gits al personal sanitari dels ambulatoris del Districte.

2.2. Millora dels discursos i actituds cap a la diversifica-
ció del territori i la presència de nous veïns/es acabats 
d’arribar
Amb el diagnòstic comunitari, es va constatar que als barris de 
Collblanc i la Torrassa existien nombrosos espais i oportunitats 
per a la relació entre els veïns/es com ara l’espai públic, les 
comunitats de veïns/es, les escoles o el comerç de proximitat. 
Malgrat això, els vincles que s’establien entre col·lectius 
diversos i el coneixement mutu era més aviat escàs. 
Així doncs, llavors es parlava d’una situació de coexis-
tència més que de convivència.

Així, un dels reptes transversals que ha tingut el procés co-
munitari des dels seus inicis ha estat el de, per una banda, in-
corporar la perspectiva intercultural en els diferents 
àmbits d’intervenció. També, el de generar espais de 
trobada i interacció positiva entre persones diverses 
que valorin allò que és comú. El consens, doncs, ha estat 
que l’enfocament cap a la diversitat (cultural, de gènere, ge-
neracional, de salut mental) sigui l’eix transversal i integrat al 
conjunt del procés comunitari.  

Amb el pas dels anys s’ha constatat una millora significativa 
pel que fa als discursos i actituds del veïnat cap a la di-
versificació del territori i la presència de persones cul-
turalment diverses. Alhora, els professionals argumenten 
que tenen més eines i coneixements per front a la diver-
sitat existent, fet que permet una intervenció més acurada i 
respectuosa.

 “Eramos muchas mujeres, quién madre, quién 

no, quién de Bolivia, de España, de Colombia, de 

Marruecos y nos dimos cuenta de que no eramos 

tan diverses, ni tan estrañas las unes a las otras. 

Fue teniendo la oportunidad de espacios que se 

me han ido quitando y rompiendo prejuicios”. 

(Ciutadania)

“Entendí mucho más las diversas culturas y 

también la sociedad receptora.  Me ha cambiado 

el enfoque, antes machacaba más, ahora en-

tiendo más a la otra persona, siento que puedo 

ayudar a hacer preguntas, a ver las cosas desde 

muchos puntos de vista”. 

(Ciutadania)

“A partir del projecte, en els espais es pensa molt 

en un component de diversitat i d’interculturali-

tat, això està molt present, i això fa que puguem 

arribar més a la ciutadania, ja que es diversa”. 

(Professional)
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Amb el transcurs dels anys s’ha treballat en la creació d’es-
pais de relació que faciliten el coneixement entre les 
persones dels barris, la millora en la comunicació entre 
col·lectius, i el trencament de prejudicis i estereotips. 

A continuació aportem algunes cites interessants de les inicia-
tives comunitàries, on s’apunta a una visió més àmplia de la 
diversitat.

“Entendí mucho más las culturas diversas y 

también la sociedad receptora. Soy más 

consciente del racismo y de la discriminación 

y esto me permite intentar lo posible 

para transformarlo”. 

(Ciutadania)

“A veces necesitas estar en espacios compartidos 

con diversidad para romper barreras sociales”. 

(Ciutadania)

“Esta actividad ayuda a mujeres de cualquier 

nacionalidad a relacionarse y hacer ejercicio 

físico que mejora la salud física y emocional”. 

(Ciutadania)

“Es muy necesario conocer la cultura del otro, 

intentar buscar puntos comunes y construir 

convivencia” 

(Ref. Institucional)

2.3. Increment de la participació social de les persones 
que pertanyen a les minories
Un altre dels grans èxits del procés comunitari ha estat afa-
vorir la participació de persones culturalment diver-
ses a les iniciatives de la programació comunitària. En 
aquest sentit una dada interessant és que al 2019  el 49,4% 
dels i les participants a les iniciatives era veïnat d’ori-
gen cultural divers (principalment procedent d’Amèrica 
Llatina i Indostan). 

No només es percep aquest increment de la participació 
de la ciutadania en l’execució de les activitats si no 
també en la presa de decisió als espais de participació, 
en el disseny i l’avaluació, fet al que es dóna molt valor, ja 
que amb el pas del temps un dels aprenentatges que ha fet la 
comunitat és la necessitat de valorar i incorporar els sa-
bers i les formes d’entendre el món de les comunitats 
diverses. Tots aquests coneixements són una font fonamen-
tal de cara al diagnòstic de necessitats i reptes, necessaris per 
abordar la diversitat cultural existent al territori i avançar cap 
a una societat democràtica i inclusiva.  

Com dèiem abans, un altre aspecte que ens fa percebre aques-
ta evolució en la participació, la capacitació i l’apoderament 

de la ciutadania d’origen cultural divers és la participació en 
espais, com ara la Coordinadora d’AMPAs Endavant o les Co-
missions de treball, i l’organització de tallers organitzats per 
els i les participants de les iniciatives comunitàries. En aquests 
tallers, els veïns/es han compartit aprenentatges i experiències 
adquirits als tallers (per ex. han compartit receptes saludables 
de diferents orígens gastronòmics, han organitzat tallers in-
tergeneracionals de manualitats, etc.). D’aquesta manera, han 
jugat un rol d”agents de contagi positiu”, compartit els seus sa-
bers i experteses a la resta de la comunitat. .

Finalment, també destaquem el treball que s’ha estat duent a 
terme durant aquests anys d’implementació del procés comu-
nitari de mantenir contacte i treballar de la mà de agents 
comunitaris, referents de comunitats diverses, sobretot 
amb la dominicana i la pakistanesa. Aquests vincles s’han es-
tablert en el marc del Projecte Cartografia de Coneixements. 
Treballar amb aquests/es referents ha estat fonamental, i so-
vint fan de pont entre les comunitats i els/les professionals, ja 
que són coneixedores de la realitat de les comunitats i per tant 
poden acompanyar en la transmissió de necessitats, reptes i la 
definició d’accions conjuntes. 

A més, durant aquests anys, de la mà del Fòrum LH, per tal de 
respondre a l’objectiu de generar diàleg i camins de confiança 
entre diferents conviccions i confessions religioses, s’han cons-
truït sinergies amb referents de centres de culte. Gràcies a això, 
es percep una major participació de veïnat a les accions 
interreligioses.

2.4. Intensificació de la incorporació de les entitats so-
cials amb “finalitats” d’inclusió social i interculturali-
tat al procés comunitari general.
Des de l’inici del Projecte ICI la participació de les entitats que 
desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’atenció 
social, la inclusió i la diversitat cultural ha estat sig-
nificativa i s’ha mantingut en certa manera constant amb el 
transcurs dels anys.  

La participació ha estat tant en les diferents fases del 
procés comunitari: en la construcció del Coneixement Com-
partit (als inicis) ,com a la fase del desplegament de la Progra-
mació Comunitària. La seva participació és clau, sobretot 
perquè comparteixen necessitats i realitats de col·lectius de 
persones d’origen cultural divers i afavoreixen la seva partici-
pació a les iniciatives comunitàries. 

Algunes de les entitats socials que han participat de forma més 
activa - vinculats als Espais Tècnics de Relació (ETR) d’Educa-
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ció i de Salut-  han estat, i són: ABD-Comunitat Activa, Paidós 
de L’Hospitalet, Càritas Diocesana de Barcelona, Servei de Re-
habilitació Comunitària de Benito Menni, Associació Mujeres 
Pa’lante, Fundació Akwaba. Per suposat, també l’entitat gestora 
del Projecte ICI: L’Associació Educativa Itaca, a través de l’Espai 
Familiar La Caseta de les Palmeres, de Món Jove i el Casal Diari.
 
Pel que fa a l’àmbit d’intervenció, destaquen les entitats socials 
dedicades a l’àmbit de la intervenció social i també l’educatiu 
i/o de lleure. 

2.5. Facilitació de la comunicació entre grups sociolin-
güístics diferenciats
En el marc del Projecte ICI s’han dut a terme diferents ac-
cions per afavorir la comunicació entre persones de di-
ferents col·lectius etnoculturals. Així, les diferents accions 
comunicatives s’han dissenyat tenint en compte la diversitat de 
llengües, formats, canals de difusió i codis adaptats als estils 
de comunicació. La premissa des de l’inici del Projecte ICI ha 
estat que augmenti el coneixement, la comunicació i, per tant 
el diàleg entre persones pertanyents a cultures diverses. 

Tot i que s’han fet molts esforços i hem tingut molts aprenen-
tatges, la comunicació segueix sent un dels reptes prin-
cipals a seguir aprofundint i millorant dins del Procés 
Comunitari. 

Algunes de les accions més destacades que s’han dut a terme 
en aquest sentit són:

 • Traducció de materials a diferents llengües: 
durant el desenvolupament del procés comunitari s’han traduït 
documents sobretot al català, castellà i - en algunes ocasions 
- a l’urdú. Aquí entrarien, sobretot, els materials editats per a 
difondre les iniciatives comunitàries: Fulls informatius, Cartells 
d’activitats específiques, etc. Durant el confinament, s’ha faci-
litat a diferents grups ciutadans les recomanacions i informa-
cions traduïdes a diferents llengües de parts de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’aquesta ma-
nera s’ha aprofitat de la xarxa comunitària per intentar garan-
tir el dret a la informació. 

 •  Comunicació i vincle constant amb “referents 
de les comunitats diverses” (sobretot pakistanesa i domi-
nicana etc…). Gràcies a aquesta figura s’ha pogut mantenir 
els vincles i relacions sobretot amb aquelles persones que es 
troben amb majors barreres d’accés a la informació per raons 
culturals, socials i lingüístiques. Així, s’ha comprovat un major 
coneixement mutu entre comunitats diverses i, per exemple, 
professionals d’alguns àmbits d’intervenció com ara l’educatiu, 
el sanitari i el social. Això ha permès, en molts 
casos, incloure el component cultural a 
les atencions que ofereixen alguns 
recursos i/o serveis.  Finalment, es 
destaca un augment de la partici-
pació d’alguns col·lectius, sobre-
tot de dones i gent gran del col·lec-
tiu pakistanès. 

Precisament, considerem que amb 
la pandèmia causada per la COVID - 
19, s’han sumat esforços per arribar a 
col·lectius diversos i, sobretot, d’aquelles 
persones amb més barreres i situacions de 

vulnerabilitat. Així, ha resultat també ser un moment de força 
aprenentatges i oportunitats pel que fa a aquest àmbit. Com 
sovint hem dit a la xarxa comunitària, la pandèmia ens ha 
aïllat físicament però, s’han sumat idees comunitàries per se-
guir-nos comunicant i interaccionant de forma virtual.

En relació a les eines, destaquem l’ús dels Grups de What-
sapp, que possibilita la comunicació amb veïnat que partici-
pa a les iniciatives comunitàries (en aquests grups trobem un 
percentatge significatiu de persones culturalment diverses, al 
voltant d’un 50%, depenent del grup). 

Sobre el format, ha resultat força positiu fer l’enviament d’in-
formació en format d’àudios de veu traduïdes en dife-
rents idiomes (sobretot, en urdú i àrab). Aquest últim format 
era el primer cop que s’usava i considerem que ha tingut bona 
rebuda per part dels i les participants, ja que ha possibilitat 
l’accés a la informació a aquelles persones amb més barreres 
pel que al domini de la llengua catalana o castellana.

Finalment, destaquem l’experiència dels Plafons Comunita-
ris, impulsats per la Comissió d’Informació creada durant el 
confinament, conformada per representants de diferents AFA i 
AMPA del Districte i l’equip comunitari del Projecte ICI. Aques-
ta Comissió ha canalitzat, ordenat i compartit informació d’in-
terès per a la comunitat. Concretament, s’ha creat un plafó 
que recull informació oficial, número útils, recomanacions en 
diversos idiomes i ofertes de feina obertes en l’emergència sa-
nitària. També, un altre que recopila recursos i propostes que 
realitzen els serveis per enriquir amb cultura i activitats l’es-
tada a casa. Des de finals de març s’han arribat a publicar + de 
300 informacions o notícies. 
Encara està 
en actiu i 
s ’actua-
litza set-
manal-
ment. 
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 II.3.- La Intervenció 
 comunitària i la seva 
 contribució en la convivència       
 ciutadana intercultural 

1. Impulsar i reforçar aliances locals a favor 
de la convivència ciutadana intercultural

Des de l’any 2017 es van iniciar contactes amb àrees o departa-
ments de diverses administracions (Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barce-
lona) i amb els diferents partits polítics amb representació al 
Ple municipal per a donar a conèixer el procés comunitari i 
buscar estratègies que garanteixin la sostenibilitat del procés 
comunitari. Des de fa dos anys, tot i no haver un pacte 
formalitzat en algun Pla, les Administracions esmen-
tades contribueixen al manteniment de part de l’equip 
comunitari, explicitant d’aquesta manera l’aposta per 
el model metodològic i la convivència comunitària in-
tercultural. 

El moment més destacable es va produir al febrer del 2018 
quan la Programació Comunitària Intercultural va rebre el re-
coneixement del conjunt de les forces polítiques en el 
Ple Municipal. A més, les trobades de seguiment amb 
Alcaldia (l’última al juliol 2019) van ser moments essencials 
del procés de consolidació de les relacions institucionals rela-
cionades amb el procés comunitari de Collblanc - la Torrassa. 
La voluntat és continuar mantenint aquests contactes a través 
de reunions, però sobretot a partir de la constitució de l’Es-
pai de Relació Institucional (ERI). 

Després d’algunes reunions, la primera trobada de l’ERI havia 
de celebrar-se el 24 d’abril. Malauradament, la situació de pan-
dèmia causada per la COVID - 19 ha fet posposar la data. Com 
ja s’ha explicitat al bloc anterior, finalment aquesta trobada es 
celebrarà el 20 d’octubre 2020 amb la participació dels repre-
sentants de les principals administracions i entitats que impul-
sen i donen sostenibilitat al procés comunitari. 

A més, l’Ajuntament de l’Hospitalet està treballant amb la Ge-
neralitat de Catalunya respecte a l’encaix entre el Procés Co-
munitari impulsat per al Projecte ICI i el Pla Local d’Acció 
Comunitària Inclusiva (PLACI), que impulsarà l’Ajun-
tament amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, Generalitat de Catalunya. Aquest Pla representa 
una condició de sostenibilitat de la intervenció comunitària 
desenvolupada fins al moment. 
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2. Fases per l’impuls i desenvolupament dels processos comunitaris en pro de la millora de la 
convivència intercultural 

Com s’ha explicat detingudament al bloc anterior (punt II.1.) els passos seguits en el procés comunitari intercultural poden tenir 
la representació gràfica que es mostra en el següent itinerari: de les relacions inicials amb i entre els tres protagonistes a la cons-
trucció participativa del Coneixement Compartit (Monografia Comunitària i Diagnòstic Comunitari). Posteriorment, amb tota la 
riquesa de dades, visions i perspectives, es va desplegar la Programació Comunitària Intercultural amb l’objectiu de donar res-
posta als reptes definits conjuntament. Al 2019 es va realitzar un procés participatiu d’Avaluació Comunitària que ens ha permès 
identificar les aportacions/punts forts del procés comunitari a Collblanc - la Torrassa i alhora definir els reptes de futur. El Dossier 
d’Avaluació Comunitària i la Trobada Comunitària del 10 de desembre on es van presentant els resultats de l’avaluació, són la 
perfecte expressió de l’èxit del procés comunitari. 

A continuació mostrem un esquema més il·lustratiu de les diferents fases: 

2016

MONOGRAFIA COMUNITÀRIA

DIAGNÒSTIC COMUNITARI AVALUACIÓ COMUNITÀRIA

PROGRAMACIÓ 
COMUNITÀRIA INTERCULTURAL

2014-15 2017-20

2019

CONEIXEMENT COMPARTIT

En general es pot destacar que la participació de la comunitat 
a cada una de les quatre fases del desenvolupament han sigut 
clau per fer experiència, entendre i interioritzar cada vega-
da més la intervenció comunitària com a manera de veure i 
actuar en el territori. Cadascuna de les fases ha contribuït a 
la generació de relacions assertives i col·laboratives entre els 
protagonistes de la comunitat i a la construcció d’un llenguatge 
comú i d’accions transversals i compartides. 

La metodologia d’intervenció comunitària ha contribuït a la 
millora de l’organització i la transformació dels processos re-
lacionals entre els tres protagonistes de la comunitat, possibili-
tant amb el pas del temps la transformació d’un projecte en un 
procés comunitari de territori.
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3. Equip comunitari: dinamitzador del procés 
comunitari intercultural

L’equip comunitari esdevé la principal aportació del Pro-
jecte ICI per sostenir l’estructura del procés. La funció 
principal de l’equip és la d’aportar metodologia i facilitar 
la construcció de relacions assertives i col·laboratives 
entre els i les protagonistes de la comunitat per tal de 
contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social. 
També, vetllar per la sostenibilitat del procés comunitari. 

En el cas de Collblanc - la Torrassa, des d’un inici l’equip ha 
estat constituït per 3 persones: una persona que coordina el 
projecte, un/a responsable de la línia d’educació comunitària i 
un/a responsable de la línia de salut comunitària. Les tres per-
sones han tingut, des d’un inici, un contracte laboral a jornada 
complerta (37,5h). 

Els principals rols de l’equip comunitari han estat els de do-
nar suport o generar (si cal) espais de participació que 
havien de permetre dissenyar respostes col·lectives a les ne-
cessitats detectades. També transformar les relacions amb 
i entre els/les protagonistes dels espais de participació. 
Aquestes relacions permeten i afavoreixen les sinergies i 
les col·laboracions, necessàries per abordar els reptes de 
forma conjunta, i amb una estratègia compartida. 

A continuació relatem els principals èxits i/o contribucions 
destacats per part de la comunitat pel que fa a l’equip comu-
nitari:

 • Ha contribuït a posar en l’agenda pública la ne-
cessitat de reflexionar i incorporar la mirada comunitària en 
l’actuació dels serveis públics.

 • Ha aconseguit guanyar la legitimitat i el reco-
neixement per part dels diferents protagonistes del te-
rritori.

 • Ha aportat metodologia a àmbits tècnics i ciu-
tadans, que s’ha transmès gràcies a l’organització d’espais de 
participació, d’activitats i iniciatives.

 • Ha contribuït a la construcció d’una comunitat 
més “organitzada”. A través de la generació de espais de 
participació (ETRs i Espais Ciutadans) dinamitzats per l’equip 
comunitari (o bé col·laborar en espais que prèviament exis-
tien), s’ha aconseguit enfortir i/o construir sinergies, col·labo-
racions i disseny d’accions conjuntes entre professionals i ciu-
tadania.  

 • Ha afavorit la participació dels tres protago-
nistes de la comunitat, ja sigui a través de les activitats, reu-
nions i altres iniciatives. Cada cop es compta amb una comuni-
tat més compromesa i implicada en la gestió, desenvolupament 
i avaluació de les accions comunitàries. Així, l’equip vetlla per-
què hi hagi una suma diversa de mirades i participacions, res-
pectant els objectius de consens establerts.

 • Treballa per garantir la sostenibilitat del Pro-
cés Comunitari. Aquí destacaríem que durant aquests anys 
s’ha treballat de forma activa per la integració de les iniciatives 
comunitàries a plans i/o programes de diferents administra-
cions, entre d’altres estratègies.

4. Espais Tècnics de Relació (ETR)
i Espais ciutadans

Un element fonamental de tot procés comunitari no és un al-
tre que la participació i el treball coordinat, cooperatiu 
i col·laboratiu del teixit de recursos professionals que 
treballen pel territori. També, la pròpia ciutadania que hi 
resideix, ja sigui a títol individual com a dins d’organitzacions 
jurídicament constituïdes, grups informals o a títol individual.

Algunes de les aportacions i/o contribucions del Projecte ICI 
al territori en matèria d’espais i coordinació més significatives 
són les següents:

 • Enfortiment i consolidació d’espais tècnics i 
ciutadans ja existents, tot generant i enfortint relacions as-
sertives i impulsant el coneixement compartit: Taula de Salut 
Comunitària de Collblanc - la Torrassa, Fòrum LH. 

 • Creació de nous Espais tècnics i ciutadans, que 
permet l’abordatge integral i col·laboratiu dels reptes: Xarxa 
de Criança i Educació 0-12 de Collblanc - la Torrassa, Coordi-
nadora d’AMPAs Endavant.

 • Constitució d’un Grup Motor del procés comu-
nitari que conjuntament amb l’equip comunitari reflexionen 
sobre el conjunt del procés comunitari, donant sostenibilitat i 
continuïtat.

 • Afavorir la participació ciutadana: Aquí des-
tacaríem dos elements, per una banda, es comprova com els 
veïns/es s’han anat incorporant a espais de presa de decisions 
(Comissions Gaudir millora la salut). També, destaquem la gran 
implicació i participació de la ciutadania als Espais ciutadans, 
i el gran esforç i il·lusió que posen per la millora dels vincles i 
relacions interreligioses així com per la millora del benestar de 
les famílies del districte.

A continuació, es detalla com ha evolucionat el territori a nivell 
d’espais tècnics de relació i Espais de Ciutadania, així com al-
guns dels èxits: 

A nivell d’educació comunitària
Els barris de Collblanc i la Torrassa quan l’ICI va aterrar ja 
comptava amb un bon nombre de recursos educatius, tant pú-
blics com privats, que buscaven abordar de forma global les 
necessitats educatives de la població, tot coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa en diferents àmbits de la vida. 

El territori compta amb el Pla Educatiu d’Entorn, espai de tre-
ball tècnic en els que la suma de les aportacions dels professio-
nals permet encarar reptes educatius relacionats amb aquests 
4 eixos: prevenir i atendre l’absentisme escolar, acompanyar 
la transició als diversos itineraris educatius, millorar la convi-
vència i fomentar la participació i la implicació de les famílies 
en qualitat d’agents educatius. Això sí, aquest treball en Xarxa 
es realitza a partir d’infant de 6 anys continuant amb joves i 
tenint present la comunitat educativa.

Tanmateix, a través de la Monografia Comunitaria es va de-
tectar la necessitat d’acompanyar i oferir suport a les famílies 
en la seva tasca educativa i el procés de criança dels seus fills/
les entre 0-6 anys perquè el seu benestar i desenvolupament 
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siguin òptims. Així, intervenir en la petita infància.

Fins a la creació de la Xarxa, el treball dels recursos dedicats 
a la franja 0-6 era dedicat principalment a la preparació d’ac-
tivitats lúdiques. La importància de la criança en els primers 
anys de vida per a un òptim desenvolupament va portar, al 
maig de 2015, a unir esforços per a la creació de la Xarxa 0 - 6. 
Aquest espai, en els seus inicis posava el focus en coordinar 
els serveis que atenien la petita infància (de 0 a 6 anys) per tal 
d’oferir el suport necessari a les famílies que ajudi a l’òptim 
desenvolupament dels més petits.

A més, aquest context de l’any 2014-2015 es sumava l’oportu-
nitat que suposava que des de l’Àrea d’Educació de l’Ajunta-
ment a través de la Secció d’Escoles Municipals es volien im-
pulsar Xarxes de Criança i Educació que comprenguessin la 
franja 0-6 i des del Projecte ICI van coliderar aquest espai que 
ha esdevingut un espai de relació tècnica de referència de la 
comunitat. 

Fruit de la satisfacció del treball impulsat conjuntament i amb 
la voluntat d’ampliar l’edat d’abordatge de la criança fins als 
12 anys, al setembre de 2018 els/les professionals van acordar 
organitzar-se com a Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Dis-
tricte II.

A nivell de salut comunitària
 El principal espai de trobada de professionals que cerca millo-
rar l’estat de salut del districte, era i és la Taula de Salut Comu-
nitària de Collblanc - la Torrassa.

Aquest espai va es va crear al 2009 amb la participació de tèc-
nics i entitats ciutadanes a iniciativa de les Àrees Bàsiques de 
Salut (ABS) de Collblanc i de la Torrassa. Durant el 2014, l’arri-
bada del Projecte ICI va contribuir al seu enfortiment: Apor-
tant l’equip que ho dinamitza, disposició de temps, creació de 
noves sinergies, aportació de metodologia, etc.

Espais de ciutadania: Fòrum L’Hospitalet 
La diversitat cultural que caracteritza els barris de Collblanc i 
la Torrassa té la seva representació, també, en la diversitat de 
religions que hi conviuen. Al Districte II hi ha 17 dels 80 espais 
de culte que hi ha a la ciutat i representen a diverses tradicions 
religioses protestant, catòlics, islàmics, hindús i sikhs.

A partir de la fase de diagnòstic comunitari, es va detectar la 
necessitat d’enfortir i/o crear relacions entre les entitats de 
culte, especialment si són de confessions diferents, ja que es 
va comprovar que eren quasi inexistents. També era escassa 
la relació entre aquests espais i la ciutadania laica. Amb la fi-
nalitat d’acostar aques-
tes comunitats diverses, 
l’any 2012 es va formar 
el Fòrum l’Hospitalet, 
un espai ciutadà que vol 
construir ponts de con-
fiança entre les diferents 
opcions de pensament o 
religió.

El Projecte ICI des de 
l’inici ha col·laborat de 
forma activa amb el 
Fòrum L’Hospitalet, con-

tribuint a enfortir l’espai: col·laborant en el disseny, desenvolu-
pament i avaluació d’accions en la línia interreligiosa i aportant 
metodologia comunitària i perspectiva intercultural, etc. 

Espais de ciutadania: Coordinadora d’AMPAs Enda-
vant
Un dels objectius que es va marcar el territori en aquest àmbit 
amb l’arribada del Projecte ICI va ser impulsar iniciatives i acti-
vitats que afavoreixin una millora del coneixement del districte 
i de les famílies que hi viuen. 

L’any 2016 van aparèixer dues iniciatives impulsades per les 
AMPA i AFA del Districte II:

 • Coordinadora d’AMPA. Espai impulsat per l’AM-
PA de l’EBM La Casa del Parc amb el suport de la FAPAC que 
tenia com a objectiu compartir i potenciar activitats i recursos 
amb les AMPAs del barri i acompanyar-les a dinamitzar ac-
cions comunitàries de lleure i culturals.

 • AMPA Endavant. Espai impulsat per les AMPAs 
de les escoles Ernest Lluch, Sant Jaume de la FEP, Sant Ramon 
Nonat i l’EBM La Casa del Parc amb el suport del Projecte ICI 
(vinculat a l’A.E.Itaca) 
que tenia com a objectiu 
contribuir al creixement 
econòmic i social del ba-
rri fomentant el comerç 
de proximitat i la partici-
pació de les famílies a les 
AMPAs i AFAs del territo-
ri.

Fruit de les sinergies i 
activitats impulsades, 
amb la complicitat del 
Projecte ICI es va cons-
tatar un increment de la dedicació de les AMPA i AFA a cau-
sa de la duplicitat d’espais de participació. Per evitar-ho, l’any 
2017 es va acordar treballar per una fusió dels dos espais en un 
d’únic: la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la 
Torrassa (CAE C-T).

El Projecte ICI va contribuir en aquest procés d’unificació, fa-
cilitant espais entre les diferents AMPAs i AFAs, amb l’objectiu 
final de sumar esforços per treballar en favor dels interessos de 
les famílies del territori.

Pel que fa a les col·laboracions i sinergies amb altres programes 
existents al territori, cal destacar que el model d’intervenció 
del Projecte ICI té un efecte facilitador d’altres programes de 
base comunitària que impulsa l’Obra Social “la Caixa”, 
com són el d’inserció sociolaboral (Programa Incorpora), el 
d’ajuda a la pobresa infantil (Programa CaixaProinfancia) i 
d’envelliment actiu/ Soledat no desitjada (Programa Sempre 
acompanyats”). L’aposta d’aquests programes per un enfoca-
ment comunitari, així com la d’harmonitzar les seves finalitats 
i objectius amb les polítiques públiques i recursos existents en 
la comunitat, són una oportunitat per a aflorar sinergies i ar-
ticular aquests programes amb les línies d’actuació de la Pro-
gramació Comunitària, així com amb els Espais de Relació i de 
col·laboració existents en el territori. 

Al territori, a més del Projecte ICI, existeixen dos dels progra-
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mes de l’Obra Social: CaixaProinfancia (del qual l’A. E. Ítaca és 
entitat coordinadora de la Xarxa Tres-Zona nord de Proinfan-
cia) i Incorpora (del qual ABD_Comunitat Activa protagonista 
implicat en el Procés Comunitari). 

El Programa Proinfancia es connecta amb la Xarxa de Criança 
i Educació 0 – 12 pel que fa a la participació activa de l’A. E. Íta-
ca com a coordinadora del Programa i de l’Escola Sant Jaume 
de la FEP com a entitat referent i prestadora. A més, impulsa, 
conjuntament amb altres recursos, els Tallers de Criança po-
sant a disposició els Tallers Educatius Familiars CPI. També es 
promou la inclusió dels tallers de Gaudir millora la salut impul-
sat per la Taula de Salut Comunitària als plans de treball de les 
famílies amb seguiment CPI. 

D’aquesta manera, es considera que el procés comunitari i el 
Proinfancia es retroalimenten. 

D’altra banda, la connexió amb el Programa Incorpora resulta 
més feble. Si bé la participació d’ABD_Comunitat Activa a la 
Taula de Salut Comunitària i la impulsió de Gaudir millora la 
salut propicien una connexió amb les inquietuds d’orientació 
laboral d’alguns/es de les participants, es precisa una reflexió 
major amb l’entitat per a explorar vies de vinculació.

Per últim, es destaca la importància de celebrar Trobades 
Comunitàries. Han sigut moments clau i simbòlics que ha 
posat en relació als tres protagonistes i han suposat un mo-
ment de balanç de tota la feina feta: visualitzar tot allò que s’ha 
aconseguit i definir reptes de futur. Així durant el transcurs del 
projecte s’han celebrat diferents trobades: entre d’altres desta-
quem la Presentació de la Monografia Comunitària a l’abril del 
2016 amb la participació de 150 persones i la Presentació dels 
resultats de l’Avaluació Comunitària que al desembre del 2019 
va reunir a prop 85 persones en una trobada co-organitzada 
per part de molts protagonistes del procés comunitari.

5. Documentació comunitària: Memòria i re-
lat del Procés Comunitari Intercultural

Des d’un inici, el Projecte ha comptat amb diferents eines de 
documentació que ha permès la recollida i sistematit-
zació de les dades i les informacions. Des dels inicis del 
projecte el procés de recollida i socialització de la in-
formació s’ha percebut com un instrument metodolò-
gic clau. Així, s’han sumat esforços per tal  que la informació 
fos coneguda i accessible per a qualsevol recursos i/o servei, 
qualsevol administració i també per a la ciutadania. 

Algunes de les principals eines que usem i el procés de recolli-
da de la informació son:

 • Informes de seguiment de les activitats: Relat 
de les iniciatives amb dades quantitatives i qualitatives. 

 • Graelles amb indicadors quantitatius i quali-
tatius en base a objectius: Cada ETR ha consensuat les se-
ves graelles en base als objectius, i ha facilitat l’elaboració de 
qüestionaris d’avaluació.

 • Qüestionaris d’avaluació: Enquestes d’avaluació 
per a professionals i ciutadania vinculats/des a les iniciatives 
comunitàries. Cada ETR ha elaborat les seves enquestes a par-
tir dels resultats esperats. 

 • Fitxers de recursos: Es registra de forma periòdi-
ca al Registre SID per a tenir presents els actius del territori. 

 • Sociogrames i/o mapes comunitaris. 

 • Actes de reunions: S’elaboren posteriorment a la 
celebració de les reunions, i es socialitza amb les persones que 
hi han estat presents.

 • Informes d’avaluació de les iniciatives comu-
nitàries: S’han elaborat anualment per tal d’identificar poten-
cialitats i reptes.  

 • Infografies (audiovisual i en paper): Conjunta-
ment amb els informes d’avaluació, s’han elaborat per a pre-
sentar els resultats de les avaluacions i/o informació rellevant 
del Procés Comunitari de forma més “atractiva”.  
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6. Informació comunitària: potenciant la ges-
tió col·lectiva del coneixement

Com expressava Marco Marchioni, “sense informació no hi ha 
participació”, tot i que tampoc és suficient informar per tal de 
que hi hagi participació. La comunicació ha estat, des d’un ini-
ci, un element indispensable i transversal del projecte. I preci-
sament, ara més que mai, en un context de pandèmia generada 
per la COVID -19 ens hem adonat de la importància i dels rep-
tes que tenim al davant.

Durant el desenvolupament del projecte hem comptat amb 
diferents eines que ens han permès mantenir informat al te-
rritori (comunicació externa) i també han afavorit les coordi-
nacions i comunicacions entre els protagonistes implicats en el 
procés comunitari (comunicació interna).

Pel que fa a la comunicació externa, principalment s’han gene-
rat les següents eines:

 • Díptics i cartells informatius, on s’hi ha mostrat 
informació relativa a les activitats i als recursos i serveis impul-
sors. 

 • Xarxes socials: principalment, s’usen la pàgina 
web i el Twitter del projecte.

 • Infografies: audiovisuals i en paper.

 • Petits clips en el que, a part d’explicar les activitats, 
també es visualitzen els i les protagonistes de les accions co-
munitàries (ciutadania i professionals). 

 • Fulls informatius, on l’equip comunitari compar-
teix novetats del procés comunitari en un format virtual. Ac-
tualment, els fulls informatius s’han substituït per la Revista 
Fem Collblanc - la Torrassa, una iniciativa comunitària im-
pulsada per diferents entitats del barrin i veïns/es que té per 
objectiu visibilitzar tota la tasca que es fa al districte i la quan-
titat de gent que hi participa. És una eina de difusió - virtual i 
en paper - però també de connexió entre la gent que viu o tre-
balla al districte de Collblanc-La Torrassa. En aquesta iniciativa 
el Projecte ICI ha contribuït al seu impuls.

 • Butlletí mensual “El procés comunitari de Co-
llblanc – la Torrassa” en format virtual: s’ha impulsat re-
centment (el primer ha sigut de juliol 2020) i s’hi mostren les 
novetats del procés comunitari. 

 • Plafons comunitaris: Aquesta eina sorgeix durant 
el confinament i posa a disposició dos tipologies de informa-
cions: informació rellevant respecte la COVID – 19 i informació 
relativa a recursos i materials per gaudir en comunitat (impul-
sats pels recursos i serveis del districte). 

A nivell intern, també s’ha comptat amb algunes eines, la més 
efectiva són els e-mails informatius. L’equip comunitari envia 
mensualment correus a la xarxa comunitària amb informació 
d’interès (novetats, reptes, dades rellevants…).

Actualment, un dels principals reptes que es planteja el territo-
ri és precisament el de la millora de la comunicació. La situació 
de crisi sociosanitària ha accentuat la incertesa i el malestar 
com a conseqüència de la dificultat d’accedir a la informació 
veraç i contrastada. A més, la manca de coneixements dels 
canals de comunicació i les barreres existents (com pot ser la 
bretxa digital, la manca de materials traduïts en diferents idio-
mes…) posen de relleu la necessitat de construir una comuni-
cació representativa de les diversitats i que superi les barreres 
existents.
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7. Les experiències comunitàries com a fonts 
d’aprenentatge: la formació i la capacitació 
local

La formació i l’aprenentatge continu dels protagonistes 
de la comunitat és una de les claus per tal de que se segueixi 
enfortint el territori. El procés comunitari en sí mateix és un 
procés educatiu on la comunitat aprèn a com gestionar millor 
la diversitat existent, tot afrontant els reptes i dificultats i orga-
nitzant-se de forma eficient per a promoure el canvi. 

Com s’ha dit amb anterioritat, durant aquests anys s’han de-
finit i potenciat diferents accions orientades a oferir capaci-
tació respecte a qüestions de caire metodològic: pers-
pectiva intercultural, la metodologia comunitària, gestió de la 
diversitat o Determinants Socials de la Salut. Aquest tipus de 
formacions i/o capacitacions han permès entendre i aterrar la 
metodologia comunitària intercultural.     

També s’han organitzat formacions en forma de càpsules o jor-
nades sobre una temàtica que s’ha considerat rellevant 
en algun espai tècnic i que ha ajudat a tenir una visió 
compartida de territori per tal d’impulsar iniciatives 
comunitàries o alguns dels projectes innovadors que 
han donat resposta als reptes. Algunes de les temàtiques han 
estat: alimentació saludable o bé criança positiva.

A més, per l’últim trimestre del 2020 es proposa un programa 
de Formació Comunitària adreçat especialment a els/les 
tècniques i els/les referents institucionals. El contingut 
de la formació es centrarà en el model d’intervenció comuni-
tària intercultural, en el model d’acció comunitària inclusiva 
(per treballar l’encaix amb el Pla Local d’Acció Comunitària 
Inclusiva PLACI que es preveu implementar de part de Genera-
litat de Catalunya amb l’Ajuntament de L’Hospitalet). A més la 
capacitació preveu aprofundir sobre dos elements transversals 
de la intervenció comunitària, sorgit de les demandes de la co-
munitat: la comunicació i la informació comunitària i la gestió 
emocional comunitària. Aquestes formacions s’estan definint 
conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Direcció 
General d’Acció Cívica i comunitària (DGACC) de la Generalitat 
de Catalunya. 

 II.4.- La salut comunitària i la  
..seva contribució a la 
 convivència ciutadana 
 intercultural

Durant els anys de desplegament del procés comunitari al dis-
tricte s’ha demostrat que la salut comunitària ha estat un repte 
comú dels diferents agents del territori. Des d’una perspectiva 
de promoció de la convivència, s’ha reafirmat la importància 
del paper que juguen els vincles i les relacions personals a l’ho-
ra de garantir una bona salut física, mental i social així com per 
difondre i incentivar hàbits saludables.

En aquest sentit, gràcies al desplegament del procés comunita-
ri al districte, la ciutadania, professionals i l’administració han 
contribuït a l’aplicació de mètodes i estratègies orientades a 
millorar el benestar de la comunitat. A continuació expliquem 
com s’ha fet i quines han estat les principals contribucions. 



1. Interculturalitat: contribucions des de la sa-
lut cap a la millora de les relacions intercultu-
rals a la comunitat

Una de les principals aportacions del Projecte ICI ha estat la 
d’afavorir l’adequació de les estructures sòciosanitàries 
a la diversitat social i cultural present al territori. Tam-
bé, conèixer i incloure les necessitats dels i les veïnes, sobretot 
d’aquelles en situació de vulnerabilitat o amb major dificultat 
d’accés a la salut.

Les principals actuacions que s’han dut a terme durant aquests 
anys al territori han estat:

 • Recollir necessitats específiques de grups 
amb dificultats d’accés al sistema sanitari i/o en situa-
ció de vulnerabilitat social. Això ha estat possible gràcies 
a que s’han potenciat les relacions entre la ciutadania 
(diferents orígens culturals, edats, gènere, salut mental, etc.) i 
els / les professionals de diferents àmbits (sanitari, social, 
cultural, etc.) a partir d’espais de trobada i interacció positi-
va: reunions, activitats, sessions de diàlegs, etc. Aquests espais 
han permès conèixer i comprendre els estats de salut, conèixer 
realitats diverses d’alguns grups en situació de vulnerabilitat o 
bé que es troben amb barreres d’accés al sistema sanitari (so-
bretot del col·lectiu de persones amb trastorn de salut mental, 
persones en situació de desavantatge social, persones d’origen 
cultural divers, etc). Conèixer aquestes realitats ha estat fona-
mental per promoure la creació d’accions de promoció de la 
salut que resolguin problemàtiques detectades. 

 • Millora de les capacitats/ competències dels 
recursos del territori cap a la gestió de la diversitat cul-
tural en l’àmbit de la salut. Durant aquests anys s’ha treba-
llat per tal de què els i les professionals (sanitaris, socials, etc.) 
incorporessin competències interculturals fet que ha permès 
adaptar l’atenció de les persones culturalment diverses. Això 
ha estat possible a través de, com es deia amb anterioritat, la 
generació d’espais de trobada, coneixement i relació entre pro-
fessionals i col·lectius culturalment diversos. També, cal desta-
car que s’han generat accions finalitzades a oferir capa-
citació respecte a la perspectiva intercultural en l’àmbit 
sanitari. 

2. Intersectorialitat: l’acció coordinada per a 
la promoció de la salut

Al Districte de Collblanc - la Torrassa es disposa d’un ETR sec-
torial que respon/dóna respostes col·lectives a problemàtiques 
detectades en l’àmbit de la salut. Aquest espai és la Taula de 
Salut Comunitària de Collblanc - la Torrassa.

Com s’ha dit anteriorment, aquest espai sorgeix a l’any 2009 
amb la participació de tècnics i entitats ciutadanes a iniciativa 
de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Collblanc i de la To-
rrassa.

Durant el 2014 la taula va patir una certa aturada per limita-
cions temporals fins que l’arribada del Projecte ICI va contri-
buir a potenciar la seva reactivació.

Pel que fa a la seva estructura, la Taula de Salut Comunitària 
es reuneix bimensualment en sessions plenàries. Des de 
que el Projecte ICI va aterrar al territori, els i les professionals 
de la Taula s’han 23 cops. Aquest espai, disposa d’un grup mo-
tor que contribueix al seu impuls i sostenibilitat. Pel el disseny 
de les accions s’organitza en Comissions de Treball confor-
mades per recursos i ciutadania. A continuació presentem un 
esquema de l’espai:
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Actualment a la Taula participen 37 recursos tècnics i en-
titats ciutadanes del territori de diverses temàtiques, amb 
un total de més de 90 persones informades i/o implica-
des. Com es pot comprovar al següent gràfic, els sectors més 
predominants, de major a menor percentatge:

L’àmbit més predominant és el sanitari, on s’hi destaca la parti-
cipació dels ambulatoris i serveis de salut mental). A continua-
ció, trobem el sector de l’educació, on s’ubica la col·laboració 
de les escoles, entitats de lleure i educatives. Seguidament, un 
dels àmbits principal és el de l’atenció social, representat prin-
cipalment per serveis socials, entitats dedicades a l’atenció/
intervenció social i comunitària, etc. 

En menor mesura, però també presents trobem altres àmbits: 
el de la participació, cultura i esports; economia i ocupació o bé 
seguretat i convivència. 

Aquesta intersectorialitat és percebuda com un valor afegit, ja 
que s’aconsegueix abordar les problemàtiques lligades a la sa-
lut des d’una òptica comuna, que inclou una mirada integral, i 
sempre sumant esforços i eficiència en la intervenció.

3. Integralitat: l’abordatge dels determinants 
socials de la salut 

L’arribada del Projecte ICI al Districte de Collblanc - la Torras-
sa va contribuir a la generació d’un diagnòstic comunitari que 
permetia disposar d’un coneixement compartit i una visió co-
muna del territori, necessari per abordar les problemàtiques i 
necessitats de salut. 

Les causes i necessitats detectades a través del Diagnòstic Co-
munitari eren:

 • Desconeixement d’un concepte integral de salut 
(biopsicosocial).

 • Delegació de la responsabilitat individual en els pro-
fessionals i el sistema sanitari.

 • L’existència de cultures diverses implica un abordat-
ge diferent de la salut.

De forma conjunta, i sumant les experteses i punts de vista de 
diferents professionals, els reptes que es va marcar la Taula 
van ser:

 1. Divulgar un concepte de salut integral identifi-
cant els recursos existents i fomentar la responsabilitat ciu-
tadana: segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el 80% 
dels determinants de la salut es situen fora del sistema sanitari 
i estan relacionats amb l’estil de vida de les persones (viven-
da, treball, situació socioeconòmica, alimentació, etc). Així, les 
iniciatives comunitàries desenvolupades en l’àmbit de la salut 
pretenen contribuir a la reducció de les desigualtats en salut 
i augmentar el benestar de la població, posant el focus en la 
més vulnerable. Una de les prioritats, doncs, ha estat intervenir 
amb el model dels Determinants Socials de la Salut promogut 
per a l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 2. Incorporar la perspectiva intercultural en 
l’àmbit de la salut. Generant espais de coneixement i reco-
neixement de la diversitat cultural i del seu paper en la percep-
ció de la salut. Incorporar sabers, experteses, experiències de 
les comunitats culturalment diverses del territori, reconeixent 
a la ciutadania com a agents actius i corresponsables en la mi-
llora de la seva pròpia salut i de la salut de la comunitat. 
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4. Participació: Els/les protagonistes de la 
comunitat cooperen en la millora de la salut 
col·lectiva

Una de les idees que es “defensa” des de la Taula és la convic-
ció de que la salut és cosa de totes i tots. Els/les professio-
nals, l’administració i la ciutadania treballen i sumen 
esforços en la mateixa direcció, donant resposta a les pro-
blemàtiques de salut detectades conjuntament i amb la ma-
teixa coherència i marc interpretatiu. Actualment, es compta 
amb la complicitat i implicació del voltant de 75 professio-
nals de diferents sectors, la ciutadania, i l’aval dels res-
ponsables polítics. 

Alguns dels èxits o aspectes destacables de les iniciatives co-
munitàries ha estat en l’àmbit de la participació ciutadana. 
En aquest sentit els i els professionals i la ciutadania, a partir 
de les avaluacions de les iniciatives valoren molt positivament:

 •  L’augment en el control i la capacitat de la 
ciutadania pel que fa a la gestió sobre els determinants 
de la salut. A través de les activitats i iniciatives comunitàries 
s’ha facilitat el coneixement i ús d’aquelles eines que disposen 
les persones per a controlar i millorar la salut de manera inte-
gral.

 • El procés d’empoderament i capacitació de la 
ciutadania. Una de les estratègies principals per a afavorir 
aquest apoderament ha estat la generació de tallers de trans-
missió d’hàbits saludables dirigits al veïnat i professionals, or-
ganitzats per les persones participants a les iniciatives comu-
nitàries. Així, es fomenta que els i les participants juguin un 
rol d’agents de “contagi social”, a la vegada que es propicia un 
enfortiment del seu vincle amb la comunitat i la seva corres-
ponsabilitat en la millora de la salut comunitària. 

 • A nivell organitzatiu, la ciutadania cada cop 
ha anat participant de forma més activa a les comis-
sions de treball, contribuint de forma creixent el disseny, 
desenvolupament i avaluació de les iniciatives. 

Pel que fa a recursos tècnics, els i les professionals també 
participen de forma activa a les comissions i al plenari 
de la Taula. Com s’ha dit, hi participen recursos de diferents 
àmbits d’intervenció contribuint a l’abordatge integral de les 
necessitats. 

Alguns dels èxits més destacables:
 •Major percepció de confiança i relació entre 
professionals dels diferents recursos. Conèixer-nos, inter-
canviar visions i percepcions i trobar solucions conjuntes ha 
afavorit relacions de confiança.

 • S’incrementen les derivacions entre recursos. 
Es destaca l’ús creixent de la Plataforma Actius i Salut, de la Ge-
neralitat de Catalunya, que permet visualitzar i fer prescripció 
social. 

L’administració també col·labora de forma activa i cada cop 
més significativa. Sobretot es destaca un augment de les col·la-
boracions alhora que s’han encabit o trobat sinergies entre 
algunes iniciatives i alguns serveis i/o programes municipals. 
Les àrees o programes amb les que s’ha creat sinergies desta-
cables són:

 • Àrea d’Educació, Esports i Joventut (Programa 
d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) i Programa 
d’Esports).

 • Àrea de Benestar, Drets Socials i Recursos Humans 
(Negociat de Salut Comunitària i Serveis Socials). 

 • Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme (Servei de 
Mediació Comunitària).

5. Enfocament d’equitat: salut i desigualtats 
socials

Durant aquests anys, s’ha treballat i sumat esforços per inclou-
re l’enfocament d’equitat en el marc dels determinants 
socials de la salut i la lluita contra la desigualtat social.

En aquest sentit:

 • S’han identificat grups o col·lectius més vul-
nerables. Alguns dels col·lectius més representatius són les 
persones d’origen cultural divers, persones amb trastorns de 
salut mental, persones grans en situació de soledat no desit-
jada, dones. També, infants, joves i famílies en risc d’exclusió 
social. 

 • S’han identificat els factors que determinen 
aquestes vulnerabilitats, i s’ha treballat per sensibilit-
zar la comunitat i influir en aquests factors. Destaquem 
una iniciativa comunitària, que va coincidir amb l’inici del ci-
cle de Gaudir millora la salut, que és la creació de l’exposició 
dels Determinants Socials de la Salut, una acció comunitària de 
sensibilització al voltant dels determinants socials de la salut. 
S’identificaven l’accés a l’habitatge, a l’alimentació saludable i 
econòmica, al treball i la possibilitat de disposar d’una xarxa 
i de vincles amb la comunitat com a principals factors que in-
flueixen sobre la salut. A més s’agafa consciència del fet que el 
lloc on naixem determina la nostra salut futura. A partir d’aquí, 
de forma comunitària es va desplegar la programació comuni-
tària, tenint en compte la diversitat d’eixos i factors que condi-
ciones la vida de la població del territori.

 • S’han definit mesures d’equitat per generar les 
condicions de participació de la ciutadania, sobretot 
d’aquella que es troba en una situació de major vulnerabili-
tat: creació d’espais d’acollida per a infants per tal d’afavorir la 
conciliació familiar, creació d’activitats específicament per al-
guns col·lectius (com ara el curs d’activitat física per a dones), 
suport de traducció per algunes activitats i espais de participa-
ció, etc.  
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6. Projectes o accions innovadores en salut destacades 

En l’àmbit de la salut comunitària es destaquen dues iniciatives innovadores: el cicle Gaudir millora la salut i el Projecte Cartogra-
fia de Coneixements: Salut i Interculturalitat. 

En primer lloc, la iniciativa Gaudir millora la salut consisteix en diferents activitats saludables i culturals que pretenen es-
timular la relació i la interdependència entre veïnatge i professionals. Alhora, facilitar el coneixement i ús d’aquelles eines que 
disposen les persones per a controlar i millorar la salut de manera integral (segons l’enfocament dels Determinants Socials de la 
Salut (OMS). Aquesta iniciativa està força consolidada al territori, doncs aquest curs 2019-20 ja s’ha organitzat la 4a edició. 

A continuació presentem un esquema de la iniciativa Gaudir millora la salut, un projecte innovador sorgit arrel de les sinergies i 
col·laboracions creades en el marc del Procés Comunitari:

Breu resum Cicle d’activitats culturals i saludables que respon a la necessitat de difondre 
un concepte de salut integral i crear espais de relació entre veïnat i profes-
sionals de diferents àmbits d’intervenció.

Objectius 1. Divulgar un concepte de salut integral, promovent la consciència i la inte-
riorització d’hàbits saludables.

2. Crear espais de relació que generin noves oportunitats de coneixement i 
relació mútua entre veïnat i professionals. 

3. Facilitar l’empoderament i la responsabilitat social de els/les participants, 
fomentant que siguin transmissors/se d’hàbits saludables per a la resta de la 
comunitat actuant, així, com a agents de “contagi social”.

4. Propiciar el coneixement de la xarxa de serveis del territori que contri-
bueixen a la millora de la salut de la comunitat. Alhora, visualitzar-los a la 
ciutadania.

Algunes dades d’interès 
(Avaluació)

• 75 persones implicades en l’impuls del cicle (referents institucionals, pro-
fessionals i ciutadania).

• 214 espais de relació creats

• + 6000 participacions 

• Participació de diferents etapes vitals: infants, joves, adults, gent gran.

• Major participació de les dones (disseny, execució i avaluació del cicle).

• 54% de persones d’origen cultural divers (destaquen procedències: Amèri-
ca Llatina, Magreb i Indostán).

Col·lectius que participen més 
(segons activitat)

Les iniciatives van dirigides a persones de diferents edats, gènere i origen 
cultural: infants, famílies, gent gran. Els col·lectius més presents segons l’ac-
tivitat:

• Taller d’Alimentació saludable: famílies. 

• Taller Instants de vida: joves, adults i gent gran (taller intergeneracional).

• Curs d’Activitat física: dones de diferents edats i procedències. 

Iniciativa Gaudir millora la salut 
(4 edicions) 
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Una altra iniciativa destacable és Cartografia de coneixe-
ments: Salut i Interculturalitat. Aquest és un projecte ideat 
pel Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) i s’ha im-
plementat a Collblanc - la Torrassa en el marc del Projecte ICI 
gràcies a la col·laboració de diferents recursos de l’àmbit sani-
tari i social.

Aquest projecte, que ha tingut dues edicions, ha afavorit la 
generació d’espais de trobada i diàleg entre professionals de 
l’àmbit social i sanitari i la comunitat pakistanesa de Collblanc 
- la Torrassa per tal de millorar l’atenció social i sanitària. Un 
element a ressaltar és que ha permès generar ponts entre veï-
nat d’aquesta comunitat i professionals del districte. Alhora, ha 
facilitat conèixer de primera mà necessitats de la comunitat 
pakistanesa -especialment de les dones- a les quals se li intenta 
donar resposta a través de la intervenció comunitària.

Els resultats més destacables de la iniciativa són:

 •  S’ha valorat els coneixements, els sabers i les diver-
ses maneres de fer que aporta la diversitat cultural.

 •  S’ha afavorit la incorporació del component cultural 
en l’àmbit de la intervenció social i de la salut.  

 • S’han dissenyat i desenvolupar accions conjunta-
ment (col·lectius culturalment diversos i personal social i sani-
tari) per a la promoció de la salut.

7. Les iniciatives de salut comunitària durant 
el confinament

La crisi sociosanitària causada per la COVID - 19 ha suposat un 
moment complex per a molts veïns/es del districte vinculades 
a les iniciatives de salut comunitària. En diferents àmbits s’han 
identificat situacions de vulnerabilitat/problemàtiques: Segu-
retat vital (manca d’aliments, persones amb ERTOs, precarietat 
habitacional…), salut (malestar emocional, barreres idiomà-
tiques que dificulten l’accés a la salut…), l’àmbit de les cures 
(soledat, manca de xarxes de suport…) així com altres aspectes 
com l’educació, cultura, la comunicació, etc. En resum, durant 
el confinament moltes de les situacions de vulnerabilitat que 
ja estaven presents abans s’han accentuat. Alhora, molts re-
cursos/serveis han hagut d’atendre a necessitats conjunturals 
que requerien d’una resposta immediata i, en certa mesura, 
assistencial. 

En aquest context, més que mai, s’ha destacat la importància 
de comptar amb la xarxa comunitària, per seguir treballant 
de forma coordinada davant dels reptes col·lectius. Les Co-
missions de treball de Gaudir millora la salut han permès que 
les activitats continuessin amb un format digital. A mode de 
resum, les iniciatives que s’han mantingut digitalment són les 
següents:

 • Curs d’Activitat Física per a dones: Les participants 
han seguit gaudint setmanalment de continguts i reptes espor-
tius per mantenir-se actives i en forma. 

 • Taller familiar d’Alimentació Saludable: Les famí-
lies participants han seguit dialogant i coneixent-se a través 
de l’intercanvi de receptes de diferents orígens gastronòmics. 

També, les professionals vinculades a la Comissió han compar-
tit informació sobre nutrició i hàbits saludables.

 • Taller intergeneracional Instants de Vida: Joves, 
adults i gent gran han compartit i dialogat a partir de fotogra-
fies que reflectien instants d’aquest confinament (fotos dels 
carrers buits, d’algun balcó guarnit per Sant Jordi, d’algun re-
trobament familiar, etc). 

La continuació de les activitats clarament ha tingut un impacte 
en la salut dels i les participants. Així, s’ha seguit contribuint 
la generació d’interaccions i vincles veïnals. Com sovint s’ha 
dit als espais: “físicament estàvem aïllats/des però connectats/
des”. Alhora, també s’ha continuat afavorint la interiorització 
d’aquelles eines què disposem les persones per a millorar la 
nostra salut (mantenir-nos actives, tenir una alimentació salu-
dable…). A continuació presentem cites textuals de les partici-
pants, verbalitzant els impactes de les activitats:

“En este taller he disfrutado de una hora sema-

nal de bienestar personal. He podido dejar a un 

lado el estrés y malestar que a veces sufro”.

“Participar en este taller durante el confina-

miento me ha gustado mucho, me he sentido 

menos sola y he podido mantener una rutina 

saludable”.

“Esta actividad semanal me ha permitido en-

contrarme mejor y pasármelo bien relacionán-

dome con otras compañeras y amigas”.

A part dels impactes positius que han tingut les activitats, 
també ens hem trobat amb algunes dificultats, principalment 
la bretxa digital, falta de connectivitat per a 
seguir les activitats o la dificultat de par-
ticipació d’alguns/es veïns/es degut a la 
situació de vulnerabilitat. Es plantegen 
alguns reptes de cara al curs 2020/21 
per respondre a les dificultats: man-
tenir les activitats prioritzant, sem-
pre que sigui possible - un format 
presencial, afavorir el benestar 
psicosocial dels/les participants 
- tot enfortint les xarxes de re-
lacions i fomentant la capa-
citació de les participants - i 
realitzar càpsules formati-
ves sobre l’ús d’eines digi-
tals degut a una manca de 
competències i alfabetitza-
ció digital.
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II.5.- Educació comunitària i la seva contribució a la 
 convivència ciutadana intercultural

L’educació comunitària esdevé clau a l’hora de fomentar la par-
ticipació ciutadana i política dins d’un territori, ja que permet 
treballar per crear les condicions adequades per contribuir 
des de les visions diverses a una construcció col·lectiva real. En 
aquest apartat, descriurem com s’han implementat els plante-
jament generals i com s’han arribat a assolir.

1. Obertura de l’escola a la comunitat

1.1 Espai Tècnic de Relació: Xarxa de Criança 
i Educació 0-12
La Xarxa de Criança i Educació 0-12 és un espai tècnic de re-
lació que treballa en xarxa i permet sumar esforços per opti-
mitzar l’atenció a la infància i la petita infància. Aquest espai 
reuneix recursos i serveis del territori de diferents àmbits d’in-
tervenció (principalment atenció educativa, sanitària i social) 
que treballen l’acompanyament de les famílies en la criança 
dels seus infants en edats compreses entre el 0 i els 12 anys. Per 
tant, els centres educatius del barri han tingut una presència 
constant des dels seus inicis possibilitant un desenvolupament 
comunitari amb la seva visió i experteses.  

Al ser una xarxa que abasta dels 0 a 12 anys, els centres edu-
catius protagonistes han estat els següents: Escola Bressol Mu-
nicipal La Casa del Parc, Escola Bressol Nova Fortuny, Escola 
Charlie Rivel, Escola Santiago Ramón y Cajal, Escola Màrius 
Torres, Escola Ernest Lluch, Escola Pep Ventura, Escola Sant 
Jaume de la FEP, Acadèmia de Cultura, Escola Montessori. En 
aquests exemples parlem tant de centres educatius de titulari-
tat pública, com concertada o privada, enriquint la intervenció 
comunitària plantejada durant aquest temps.

Durant aquests més de 5 anys de funcionament, la Xarxa de 
Criança i Educació ha possibilitat incorporar una sèrie de mi-
llores que ha beneficiat al Procés Comunitari però sobretot a 
aquelles escoles que han interactuat a través de la seva par-
ticipació i contribució. A més, en els seus inicis, la franja d’in-
cidència era de 0 a 6 anys, ja que es van conjugar dues cir-
cumstàncies: la necessitat de treballar amb aquest col·lectiu i 
les seves famílies i, alhora, l’administració local apostava pel 
desplegament de xarxes de criança i educació distribuïdes per 
Districtes. Els bons resultats de les iniciatives comunitàries i la 
voluntat de l’administració local d’ampliar la franja d’interven-
ció va possibilitar que a finals de l’any 2018, la Xarxa 0-6, esde-
vingués 0-12 i més famílies i infants del territori es beneficies-
sin d’aquesta intervenció coordinada i transformadora.

En primer lloc, destaquem una millora de les col·labora-
cions i coordinacions entre recursos que va possibilitar 
generar noves i millors relacions entre professionals, un co-
neixement més ampli del territori i una conseqüent confiança 
per dur a terme respostes comunitàries.
L’evolució en les relacions entre recursos educatius i els/les 

seus/ves professionals és clara, a la primera reunió (maig de 
2015), la Xarxa de Criança i Educació va comptar amb 5 pro-
fessionals a la trobada i la franja d’intervenció contemplava 
fins al 6 anys. A dia d’avui, la xarxa ha ampliat la seva franja 
d’intervenció fins als 12 anys, abastant des de l’Escola Bressol a 
tota la Primària i, alhora, la participació es situa en 35 recursos 
tècnics i entitats ciutadanes del territori procedents de diversos 
àmbits amb més de 43 professionals implicats o col·laboradors 
on destaca l’assistència de referents de la majoria dels centres 
educatius del districte i l’actualització informativa amb totes les 
escoles a través d’actes o reunions individuals. 

A més, possibilitar reunions plenàries bimensuals, socialitzar 
els acords a través d’actes i generar dinàmiques de treball, re-
flexions i planificació d’iniciatives de consens ha permès que 
els/les docents puguin conèixer millor els recursos i els/les 
seus/ves referents per col·laborar i contribuir dins i fora del 
procés comunitari. I tot això s’ha enfortit a través de la creació 
d’eines comunicatives que han sistematitzat les informacions 
clau de cada recurs i han ofert la possibilitat de visibilitzar i 
connectar recursos i referents.

La Xarxa 0-12 ja porta 30 reunions en els seus més de 5 anys de 
funcionament. Tot i la mobilitat laboral existent i el conseqüent 
canvi de referents, aquests anys el número de trobades rea-
litzades ha possibilitat que el coneixement entre tècnics/ques 
esmentat amb anterioritat esdevingui reconeixement i va-
loració entre professionals, permetent espais d’empatia 
envers les dificultats identificades i sobretot, la generació de 
confiança entre les persones que formen part del pro-
cés comunitari i l’enfortiment de les tasques que des-
envolupen tant a nivell individual com en col·lectivitat.

Aquesta relació continuada en el temps i tot allò que s’ha im-

XARXA DE 
CRIANÇA I 

EDUCACIÓ 0-12

Comissió
Socioeducati-
va Ampliada

Comissió
Cartografia

Educació
Intercultural

Comissió
Lligams

Comissió
Tallers de

Criança/ces
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pulsat ha requerit desenvolupar missatges i línies de treball 
de consens on els/les membres participants es sentissin re-
coneguts/des per dur a terme l’objectiu principal: facilitar 
l’acompanyament de les famílies en la criança positiva 
dels infants. Aquests avenços cap a una visió integral i una 
articulació d’un llenguatge comú s’exemplifica en els se-
güents avenços de la Xarxa 0-12:

- Definir la raó de ser:

 • Missió: Acompanyar i oferir suport a les famílies en 
la seva tasca educativa i el procés de criança dels seus fills/les 
entre els 0 i els 12 anys perquè el seu benestar i desenvolupa-
ment siguin òptims. 

 • Visió: Esdevenir, amb la resta d’espais de coordina-
ció socioeducativa del districte, un referent en l’acompanya-
ment i intervenció educativa amb famílies i la petita infància. 

 • Valors: Proximitat, equitat, acompanyament, escol-
ta, prevenció, coordinació, participació activa i desenvolupa-
ment integral.

- Validar elements clau del diagnòstic on destaca:

 • Desconeixement entre recursos i comunicacions 
puntuals i escasses.

 • Falta d’un discurs comú i reflexió sobre franja 0-12.

 • Famílies amb realitats complexes que participen poc 
i manquen de xarxes de suport.

- Acordar reptes prioritaris:

 • Consolidar la Xarxa de professionals dedicats a in-
fància i petita infància

 • Oferir suport a les famílies en la cura dels seus in-
fants.

- Establir línies estratègiques d’actuació amb els seus 
objectius respectius:

 • Línia Coordinació: Intercanviar informació i notí-
cies (reunió Xarxa 0-12 i/o plataforma virtual) establint línies 
col·laboratives entre els diferents serveis d’infància.

 • Línia Llenguatge Comú: Acordar els principis 
bàsics de la criança per treballar amb les famílies des dels di-
ferents serveis: compartint casos multiproblemàtics i debatent 
sobre materials de criança ja existents a altres districtes.

 • Línia Treball amb Famílies. Construir un grup de 
treball amb mares, pares i professionals de la Xarxa 0-12 on 
s’analitzi la criança i la seva millora, on es treballi la paren-
talitat positiva i es reculli els interessos de la diversitat de les 
famílies.

En totes aquestes fites, els centres educatius han contribuït 
i participat activament i, per tant, hem comptat amb la seva 
complicitat a l’hora de fer difusió i d’implementar les iniciati-
ves comunitàries, ja que aquestes oferien respostes al seus ne-
guits i necessitats. La Xarxa no esdevingué únicament en 

un espai de reflexió sinó que era una oportunitat per 
a millorar la intervenció i trobar nous aliats en la seva 
quotidianitat.

1.2 Espais de participació propis del Projecte ICI on els 
centres escolars han desenvolupat un paper destacat, 
sigui com participants o com a organitzadors de l’ac-
tivitat
La Xarxa de Criança i Educació ha estat l’espai principal d’ac-
tuació i transformador perquè els centres educatius tinguessin 
la possibilitat d’obrir-se i interactuar amb la comunitat. Durant 
aquests 6 anys, les escoles han tingut altres espais de partici-
pació inspiradors i de canvi. Destaquem les Trobades, Jorna-
des, Comissions de treball i les pròpies  iniciatives comunitàries 
on els centres educatius van contribuir segons disponibilitats i 
possibilitats però amb la voluntat d’aportar la seva visió i con-
tribuir en la millora de la convivència al territori.

Durant aquests anys, la línia educativa del procés comunitari 
contribueix a que professionals del món de l’educació compar-
teixin amb la comunitat les informacions i actuacions clau so-
bre la Xarxa 0-12 a les diferents trobades comunitàries. Aquests 
espais han comptat amb les ponències de les direccions d’Es-
coles Bressol i de Primària responsabilitzant-se de presentar 
resultats, conclusions i reptes de treball a tota la comunitat de 
Collblanc i la Torrassa. Les escoles s’han visibilitzat al territori i 
han traslladat la voluntat d’implicar-se amb la comunitat en la 
resolució de les dificultats.

A més, aquests centres educatius han facilitat la creació de 
nous espais i s’han implicat en el seu desenvolupament. Desta-
ca la Jornada de Criança i Educació a Collblanc - la Torrassa de 
l’any 2017 on la comunitat educativa es va implicar per crear 
un nou espai de trobada entre professionals i famílies amb in-
fants de 0 a 6 anys per intercanviar experiències. Per fer-ho 
possible, la seva contribució es va evidenciar en:

 • Selecció dels temes d’interès: Drets dels Infants i 
Agents de Bon Tracte.

 • L’organització de la Jornada: Comissió de Treball que 
comptà amb la participació d’una Escola Bressol i l’Àrea d’Edu-
cació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

 • La difusió de la jornada per part de les escoles i les 
seves associacions familiars.

 • La realització de ponències per part de responsables 
de centres educatius i d’AMPA i AFA.

Tot i estar fora de l’horari escolar, a la Jornada van assistir més 
de 50 persones evidenciant el valor atorgat a la possibilitat de 
compartir visions d’experts i experiències des de la diversitat 
i possibilitant d’aquesta manera un espai per a noves sinergies 
i oportunitats per a la creació d’un llenguatge comú i una visió 
integral de la criança.

Finalment, compartim una iniciativa comunitària on els centres 
educatius del barri lideren i organitzen les reunions i s’eviden-
cia aquesta obertura a la comunitat, sobretot per possibilitar 
que recursos i serveis del territori entrin als centres educatius 
en una mateixa reunió per fer seguiment dels infants en situa-
ció de risc o vulnerabilitat. Aquest espai és conegut com les Co-
missions Socioeducatives Ampliades. 
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Matisar que aquest és un espai interdisciplinar que vol asse-
gurar el seguiment dels infants per a la seva protecció i el seu 
correcte desenvolupament a través d’un abordatge integral 
des de la diversitat de visions. Per tant, cada centre educatiu 
convoca una reunió trimestral que permet que recur-
sos educatius, socials i sanitaris interactuïn en un ma-
teix espai per trobar respostes i missatges de consens 
per garantir intervencions adequades per a cada cas.

La contribució de les escoles del districte ha estat present 
a l’hora de respectar els protocols i eines que han ajudat als 
recursos participants a garantir la seva assistència, a tenir un 
marge de temps per preparar els casos i finalment, protegir les 
dades dels infants i les famílies que tenen el seguiment i l’acom-
panyament professional. A més, tenen un paper actiu a l’hora 
de convocar recursos i dinamitzar les trobades. Actualment 
són 6 centres d’educació Infantil i Primària i 1 Escola Bressol del 
barri. A causa del bon funcionament i utilitat d’aquesta, s’està 
valorant amplificar aquesta activitat a la Secundària.

Des del darrer trimestre del curs 2016-2017 les Comissions So-
cioeducatives ampliades estan operatives i han evidenciat la 
superació del desconeixement entre recursos i l’augment de 
les coordinacions i comunicacions entre recursos. No hi ha dis-
paritat d’intervenció, les CSE ampliades ajuden a crear un 
missatge de consens per aquelles famílies multiateses. 

A més, les avaluacions realitzades durant aquests tres anys 
d’implantació han evidenciat un creixement de relacions i inte-
raccions exponencial entre professionals a causa de l’amplia-
ció de centres educatius participants, de comissions realitza-
des, de recursos participants i de famílies ateses. Actualment, 
cada curs escolar es contempla la realització de 21 Comissions 
Socioeducatives ampliades a 7 centres educatius del territori i 
la implicació de 10 recursos més enllà de la pròpia escola. Amb 
el pas dels anys, aquest coneixement i confiança creada a tra-
vés de corresponsabilitat en l’atenció dels casos ha millorat les 
coordinacions i comunicacions entre els recursos del territori.

Finalment, aquesta proposta té molt bona valoració per part 
dels/les professionals participants i es reconeix com a bona 
pràctica comunitària i exemple de treball en xarxa per part 
dels diferents espais del districte i de la ciutat. Fruit d’aquest 
èxit i mostra de la seva sostenibilitat, l’administració local a tra-
vés del Pla Educatiu d’Entorn és l’actual coordinadora d’aques-
ta iniciativa i compta amb l’acompanyament del Projecte ICI.

1.3 Projectes d’innovació impulsats des de o per als cen-
tres escolars, que impliquen una apertura a la comuni-
tat de referència i/o que impliquin l’enfortiment de les 
relacions interculturals
Com sabem, el Projecte ICI incorpora la perspectiva intercul-
tural en la seva intervenció comunitària i, per tant, la diagnosi 
va posar en el centre l’anàlisi d’aquest element. Durant aquests 
anys, la comunitat ha anat interioritzant un enfocament cap 
a la diversitat i moltes de les iniciatives comunitàries impul-
sades han tingut present aquesta perspectiva per garantir la 
participació real de totes les comunitats diverses que formen 
part del territori. La diversitat com enriquiment per a 
una comunitat més forta i inclusiva.

Hi ha molts exemples a disposició, des de nomenclatures amb 
una voluntat explícita de reconèixer la diversitat com és el cas 

del plural de “Criances” a Tallers de Criances, dissenys de for-
mats que incorporen mesures d’equitat per garantir la partici-
pació de les famílies com són els serveis d’acollida o projectes 
innovadors que neixen per oferir resposta als/les professionals 
en l’atenció a la diversitat i, a l’hora reconèixer els sabers i ex-
perteses d’aquelles comunitats diverses que formen part del 
territori.

En aquesta línia, l’any 2019 es va poder desenvolupar el pro-
jecte “Cartografia de coneixements. De l’educació et-
nocèntrica a comunitats educatives interculturals”. 
Aquesta iniciativa coliderada amb el Centre d’Estudis Africans 
i Interculturals (CEAi) es va posar al servei del territori per ge-
nerar espais de trobada interculturals basats en la interacció 
positiva.  l’intercanvi de pràctiques i el foment del coneixement 
entre la comunitat dominicana (infants, joves i famílies) i pro-
fessionals principalment relacionats amb el món de l’educació.

Aquest projecte, que es va poder implementar gràcies a la re-
solució positiva de la convocatòria d’Acció Social i Intercultura-
litat 2018 de l’Obra Social la Caixa,  va promoure una educació 
intercultural a Collblanc i La Torrassa a través d’espais de tro-
bada entre la comunitat educativa i la comunitat dominicana 
per millorar la comprensió mútua i la comunicació entre els/
les professionals i l’alumnat i les famílies. 

Els centres educatius del barri van poder implicar-se en dos 
moments clau del projecte: identificació de necessitats i for-
mació als/les professionals. El projecte va permetre habilitar 
espais de capacitació, reflexió i experimentació sobre perspec-
tiva intercultural i interseccional, l’adquisició d’eines i noves 
formes de coneixement i reconeixement de la comunitat domi-
nicana dins del territori.

Aquest treball per a la promoció de la perspectiva intercultural 
i més representatives de la diversitat del territori va possibilitar 
que les entitats, recursos i serveis repensessin les dinàmiques 
de relació i treball amb les comunitats amb bagatges migrato-
ris del territori i, a més, en relació a la comunitat dominicana es 
va generar un material pedagògic a tenir present per millorar 
l’abordatge intercultural d’aquesta comunitat.

A part d’accedir als saber i experteses de la pròpia comuni-
tat dominicana, el projecte permet 
la promoció d’una figura re-
ferent de la comunitat 
que a través de la seva 
sensibilitat i el reco-
neixement del territori 
es possibiliten noves 
oportunitats i pro-
jectes que ajuden a 
construir noves pro-
postes front a noves 
dificultats.
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2. Apropament de la comunitat a les escoles

2.1 Participació familiar
El diagnòstic comunitari va evidenciar que la participació de 
les famílies és, en general, baixa tant a associacions i entitats 
del barri com en els centres educatius. Aquest fet és una de 
les preocupacions que els/les professionals del territori van 
posar en el centre i, en aquesta lògica una de les 3 línies es-
tratègiques de la Xarxa 0-12 va ser el Treball amb Famílies. A 
més, malgrat l’alt percentatge de població d’origen estranger a 
les escoles, bona part de les famílies que participen de les es-
tructures que proporcionen les Associacions de Mares i Pares i 
Alumnes (AMPA) són autòctones.  

Aquesta realitat s’explica perquè moltes famílies no tenen les 
necessitats bàsiques cobertes i, per aquest motiu, les seves 
prioritats són unes altres. Per això, els espais i iniciatives co-
munitàries construïdes es van idear per possibilitar una major 
participació de famílies i, al mateix temps, incloure a les famí-
lies d’altres orígens a la vida participativa del territori i del cen-
tre educatiu. 

Destaquem un espai i una iniciativa:

 1. Coordinadora d’AMPAS Endavant. Aquest és 
un espai ciutadà configurat l’any 2017 per AMPA i AFA dels 
barris de Collblanc i La Torrassa que suma la complicitat de 
tècnics/ques dels serveis municipals i les entitats de la zona 
que acompanyen en la consecució dels seus objectius, desta-
cant com a objectiu principal i general: treballar en favor dels 
interessos de les famílies del territori i, per tant, dels infants.

Actualment, l’espai compta amb 11 AMPA i ha celebrat 40 re-
unions plenàries. Durant aquest temps, ha augmentat el nú-
mero d’AMPA i AFA implicades, possibilitant un major número 
de relacions entre les famílies del barri i les respectives asso-
ciacions. Al mateix temps, les contínues trobades (habitual-
ment bimensuals) han permès una major confiança i voluntat 
d’afrontar reptes a partir de consensos i col·laboracions en el 
desplegament de les iniciatives.

A més, per enfortir l’espai es va fomentar un procés partici-
patiu que va aconseguir fites com: objectius de consens, siste-
mes organitzatius i eines comunicatives comunes. Cada suma i 
avenç en aquest sentit va ser una passa endavant per fomentar 
l’autonomia de l’espai i l’empoderament dels/les referents de 
les AMPA i AFA de la Coordinadora d’AMPA Endavant.

A través d’aquests engranatges, les AMPA i AFA  han augmen-
tat la seva implicació a altres espais de participació del terri-
tori on destaca el Consell del Districte i han possibilitat impul-
sar i contribuir en l’execució d’activitats per a les famílies. La 
Coordinadora d’AMPAs Endavant és reconeguda pels diferents 
agents del territori i ha esdevingut un espai de les famílies amb 
capacitat d’incidència al barri.

A més, la seva incidència es situa en eixos com la promoció 
i suport al comerç de proximitat a través la iniciativa d’AM-
PAs Endavant i col·laboracions puntuals a través de l’execu-
ció de beques o ajudes, esdevenir interlocutor col·legiat amb 
l’Ajuntament (i, si s’escau, amb altres administracions) per a 
l’obtenció de respostes a necessitats compartides per les fa-
mílies, la implicació a les xarxes de suport veïnal per garantir 
l’accés a productes de primera necessitat als veïns i veïnes del 

barri, contribució en el desplegaments de projectes o activitats 
d’Aprenentatge i Servei (APS) del territori que promouen l’eco-
nomia social i solidària o fins i tot, la reflexió i participació amb 
els centres educatius per garantir una mobilitat segura dels in-
fants a través de Camins Escolars Segurs.

 2. Projecte “Lligams”. Xarxes de suport mutu. 
Iniciativa implementada durant el quart any del Procés Co-
munitari que va promoure la creació de vincles de confiança 
per augmentar possibles intercanvis i, alhora, contribuir a una 
major autonomia de les famílies del barri. Actualment, fruit 
d’aquest treball, funciona d’una xarxa de suport autònoma o 
informal al territori.

Aquesta iniciativa va sorgir com a resposta a l’absència de les 
xarxes de relació-suport i tenia com a població diana les famí-
lies d’infants que conformen el grup-aula, en l’àmbit formal, o 
un mateix espai d’educació de l’àmbit no formal. El desplega-
ment del projecte gràcies a la implicació dels centres educatius 
va permetre la creació de xarxes de suport mutu entre famílies 
amb situació de vulnerabilitat amb continuïtat amb el temps. 
La implementació del projecte va possibilitar que famílies amb 
fills/es que compartien un mateix espai educatiu, poguessin 
conèixer i facilitessin dinàmiques de confiança per abordar 
problemàtiques individuals des de la col·lectivitat i la compli-
citat ciutadana.

A més, a aquestes trobades improbables participaven famílies 
de col·lectius migrants diversos i va generar una oportunitat 
per evidenciar les diversitats i fer un abordatge intercultural 
de dificultats comunes. Es van obrir noves oportunitats de re-
lació i comprensió mútua que possibilitava, sense dubte, una 
millora de la convivència. A més, posar en funcionament 
aquestes xarxes permeten que les persones parti-
cipants siguin més autònomes i empoderades, 
ja que poden resoldre aquelles dificultats 
quotidianes que les limitaven.
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2.2 Participació d’entitats socials i culturals
Les entitats socials i culturals posen a disposició dels centres 
educatius diferents iniciatives comunitàries per a les famílies 
del barri. Una de les activitats més destacables i que ha permès 
enfortir les relacions en l’educació formal i no formal, són els 
Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa.

Aquesta proposta elaborada des de la Xarxa 0-12 consisteix en 
un cicle de tallers que tenen com a objectiu promoure espais 
de reflexió i acompanyament en la criança positiva amb i entre 
les famílies amb infants entre 0-12 anys del Districte II de L’Hos-
pitalet de Llobregat. Aquesta proposta comunitària del territori 
s’ha caracteritzat per ser una proposta aglutinadora que no ha 
deixat de créixer i de reformular-se en les seves 3 edicions.

En primer lloc, destaca el llenguatge comú elaborat durant 
aquests anys. Parlem de la creació de materials pedagògics so-
bre els temes d’interès sobre criança, i alhora, el consens en les 
dinamitzacions realitzades a les famílies en les diferents ses-
sions. Aquests productes han estat d’ús habitual pels recursos 
de la Xarxa 0-12 i les famílies han rebut missatges elaborats 
col·legiadament per part dels/les professionals del territori. En-
tre les fites més destacables, destaca el consens d’objectius, els 
sistemes de derivacions i materials de difusió per part de tots 
els recursos i serveis participants. 

En segon lloc, trobem un augment significatiu de les 
col·laboracions entre els recursos participants i, per 
tant, l’ampliació de relacions entre diferents recursos de la Xar-
xa 0-12. A la primera edició (2017-2018) els recursos i serveis 
implicats van contribuir a generar nous materials i sessions, 
concretament 3 díptics de consens i 12 sessions per a les fa-
mílies amb infants de 0 a 6 anys. Això sí, tot gira entorn als 9 
recursos que es van responsabilitzar d’executar-ho. 

Desenvolupades aquestes primeres sinergies, coneixement 
mutu i la confiança entre els recursos participants als tallers, 
es va proposar la possibilitat de seguir millorant la posada en 
marxa i l’optimització dels recursos a través d’un nou espai de 
treball. Per això, l’any 2018, més de 10 recursos de la Xarxa 0-12 
es van implicar la gestió i coordinació a través de la Comissió 
dels Tallers de Criança/ces. Aquest espai es va caracteritzar 
per la seva autogestió i corresponsabilitat a l’hora de planificar 
i dissenyar les noves edicions. Des del Projecte ICI vam acom-
panyar aquesta transformació on els/les professionals es capa-
citen i s’apoderen de la metodologia comunitària per construir 
els engranatges que van dur a terme els tallers de criança. 

Aquest espai coordinador va acordar aprofitar els programes 
de criança de 0 a 12 anys ja existents al territori i facilitar la 
incorporació d’altres professional de la Xarxa a les diferents 
sessions. Aquest sistema organitzatiu ha permès un major 
nombre de col·laboracions i oferir uns programes de criança 
de major qualitat per a les famílies del territori. L’augment de 
les relacions i interaccions entre els i les professionals s’eviden-
cia en una segona edició 2018-2019 amb 42 sessions i més de 
20 col·laboracions o una tercera edició que tenia previst im-
plementar 54 sessions i més de 30 col·laboracions però que es 
van haver d’aturar a causa de l’Estat d’Alarma decretat el 14 de 
març del 2020.

Finalment, aquests tallers han tingut present en tot mo-
ment aquest enfocament en la diversitat del barri fa-
cilitant materials de difusió senzills i accessibles i, al 

mateix temps adequant-se a les necessitats de les famí-
lies per garantir la igualtat d’oportunitats. Per tant, els 
horaris, els serveis d’acollida han possibilitat que famílies que 
no tenien xarxa de suport, poguessin participar i beneficiar-se 
dels tallers. Parlem d’un percentatge de participació de 
les famílies amb diversitat cultural del 64%.

2.3 Sinergies amb salut comunitària
Les sinergies es reconeixen en diferents elements. En primer 
lloc, destaca la configuració dels diferents espais comunitaris 
de la línia educativa. En el cas de la Xarxa de Criança i Educació 
0-12 de Collblanc - la Torrassa, el 20% dels recursos són exclu-
sivament provinents de la línia de salut i són dels i les partici-
pants més actius en el desplegament de les iniciatives. Aquesta 
proactivitat s’accentua més a un dels espais comunitaris que 
dissenya i planifica els Tallers de Criança/ces, ja que els am-
bulatoris han assumit el lideratge i la gestió d’aquest espai de 
treball. 

A més, aquesta realitat estructural es confirma a les trobades 
comunitàries on han assistit els/les professionals protagonis-
tes de la línia d’educació i de salut del Procés Comunitari. A 
les primeres trobades, els espais es diferenciaven a l’hora de 
socialitzar les informacions amb la comunitat, amb el pas del 
temps, aquests/es professionals han compartit espais de pre-
sentació comuns evidenciant que les iniciatives i les es-
tratègies comunitàries eren possibles gràcies a aques-
ta col·laboració i la visió integral entre ambdós espais. 
Es coneixen i es reconeixen i el procés comunitari ha generat 
nous espais i interaccions que ha permès generar noves opor-
tunitats d’intervenció.

Aquesta interacció continuada ha evidenciat un major co-
neixement dels recursos del territori i una major confiança 
entre professionals per dur a terme una visió integral d’allò 
que es projecta a la comunitat com és el cas de les iniciatives. 
Recursos i serveis de salut han sortit al territori per di-
namitzar oferir i oferir acompanyament als tallers o 
activitats comunitàries de sinergies entre salut i educa-
ció. És el cas de les Comissions Socioeducatives ampliades, pe-
diatres de diferents ambulatoris han participat en les 60 reu-
nions convocades per les direccions dels centres educatius del 
barri per compartir informacions, millorar les coordinacions i 
poder fer un abordatge integrals del casos. O en els Tallers de 
Criança/ces de Collblanc - la Torrassa, on el centres de salut 
s’han coordinat amb Escoles Bressol per generar nous progra-
mes amb sessions d’acompanyament a les famílies basat en els 
seus interessos.
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3. Balanç global de l’educació comunitària in-
tercultural al territori 

Durant tots/es aquests anys de desenvolupament del procés 
comunitari, hem evidenciat una major presència i participa-
ció dels centres educatius tant als espais de relació comunitaris 
com en la seva contribució a les diferents iniciatives comuni-
tàries (salut i educació indistintament). Aquesta millora en la 
participació i implicació és conseqüència de les virtuts i bene-
ficis que ha evidenciat la implementació de les iniciatives co-
munitàries quan l’escola s’obre a la comunitat i la comunitat 
entra a l’escola.

Aquest fet, ha possibilitat a més que l’escola hagi esdevingut 
un punt de trobada per a la comunitat, més enllà del desenvo-
lupament de la seva tasca educativa. I, alhora, possibiliten que 
les famílies coneguin altres recursos, serveis i iniciatives que la 
comunitat posa al seu abast. Per tant, hi ha una doble direcció: 
l’educació comunitària entra dins de les dinàmiques 
de treball de l’escola i, l’escola veu com a un aliat a tota 
la comunitat per a la seva tasca educativa.

Aquesta canvi relacional s’ha treballat a través d’una promoció 
d’una relació horitzontal en els diferents espais o ini-
ciatives comunitàries. A la Xarxa de Criança i Educació, les 
escoles han hagut de consensuar la presa de decisions sobre el 
diagnòstic, els objectius, els reptes i les iniciatives amb recursos 
i serveis de l’educació no formal i generar sinergies amb salut. 

A més, compten amb les relacions horitzontal creades entre 
famílies a través de la Coordinadora d’AMPAs Endavant on 
les AMPA i AFA del barri interpel·len a la comunitat posant al 
centre els interessos de les famílies del barri. I iniciatives com 
Cartografia de Coneixements on les comunitats amb bagatges 
migratoris participen i s’impliquen en el desplegament del pro-
jecte per posteriorment, interpel·lar a la comunitat educativa 
per a contribuir a la seva transformació.

Aquesta darrera iniciativa i altres activitats de la Programa-
ció Comunitària han tingut present la perspectiva intercultural 
possibilitant l’augment de la participació de comunitats amb 
diversitat orígens culturals. Aquest fet, ha permès que el terri-
tori conegui i reconegui els seus sabers i, alhora que aquestes 
comunitats puguin iniciar un rol més actiu i participatiu dins 
del territori.

En moltes ocasions, aquests nous espais i les relacions gene-
rades, permeten noves capacitacions i aprenentatges que per-
meten afrontar dificultats quotidianes que en les condicions 
anteriors no es podien afrontar. I en el cas del Cartografies, la 
promoció d’agents comunitaris que connecten les co-
munitats amb bagatges migratoris amb el territori, per 
tant, l’empoderament de figures reconegudes en el barri amb 
capacitat de lideratge i de visibilització de la pròpia comunitat 
que representa.

La interacció constant entre diferents protagonistes a través 
d’aquestes relacions horitzontals ha possibilitat que la diver-
sitat es reconegui com a enriquiment i, al mateix temps, el 
coneixement entre membres de la comunitat hagi esdevingut 
confiança per a dur projecte o iniciatives conjuntes que ante-
riorment només es podien imaginar.

Les iniciatives d’educació comunitària durant el con-
finament
Durant la crisi sociosanitària causada per la COVID - 19, les 48 
iniciatives comunitàries presencials previstes d’execució (CSE 
ampliades i Tallers de Criança) es van anul·lar però, tot i la 
paràlisi inicial, els espais de treball comunitari i les persones 
participants van aprofitar les estructures organitzatives i el co-
neixement entre els recursos existents per seguir donant res-
postes conjuntes a les noves dificultats i realitats identificades.

En relació als espais vinculats a l’educació comunitària, es van 
evidenciar dos plànols d’intervenció: tècnic i ciutadà. En el cas 
tècnic, destaquem la participació de professional a les reu-
nions plenàries virtuals convocades i els seus diàlegs dins de 
la Comissió dels Tallers de Criança. Aquest espai de reflexió va 
permetre elaborar un Informe de Necessitats on s’identifiquen 
situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir 
de l’emergència sociosanitària i les seves conseqüències.

Aquest punt de partida de consens va permetre avançar en 
tres línies:

 • Noves col·laboracions entre recursos, on destaca la 
desenvolupada entre els centres educatius i les entitats d’edu-
cació no formal on la intermediació tècnica de l’equip comu-
nitari va propiciar respostes a algunes de les dificultats sobre-
vingudes com la manca de dispositius digitals, connectivitat o 
d’acompanyament educatiu de les famílies del territori.

 • La implementació del projecte Barri Educador d’es-
tiu on la millora de les relacions i coordinacions generades du-
rant aquests anys de desplegament del Procés Comunitari, va 
propiciar que recursos i serveis d’àmbits diversos del territori 
treballessin plegats per garantir un estiu positiu en condicions 
de prevenció i seguretat per a infants i les seves famílies.

En relació amb la vessant ciutadana, destaquem la contribució 
de les AMPA i AFA que formen part de la Coordinadora d’AM-
PAs Endavant de Collblanc - la Torrassa. A través dels mecanis-
mes de gestió i de comunicació generats prèviament a l’emer-
gència sanitària, les AMPA i AFA  van ser un actiu important 
per fer front a les dificultats sobrevingudes com la desinforma-
ció/sobreinformació l’escassetat o la manca d’aliments:

 • Respecte a la comunicació, la CAE C-T van contribuir 
perquè les famílies del territori poguessin accedir a informa-
cions oficials i actualitzades a través dels seus canals de comu-
nicació habitual o contribuint a la creació de noves eines com 
el Plafó Comunitari.

 • La capacitat d’autogestió de la CAE C-T que va per-
metre que fos un actiu clau en el desplegament de la Xarxa de 
Suport Veïnal possibilitant que 200 famílies del barri pogues-
sin accedir a productes de primera necessitat i crear 14 punts 
de recollida d’aliments dins del Districte II. A més, es van gene-
rar noves modalitats de col·laboració amb entitats per a que 
les famílies del barri poguessin accedir a productes de primera 
necessitat a través de les botigues alimentàries de la iniciati-
va AMPA Endavant, és el cas de l’experiència de 11 famílies de 
l’Associació Educativa Itaca i 3 comerços d’AMPAs Endavant. 
Aquest nexe AMPA/AFA i comerços de proximitat ha enfortit 
la relació i ha ofert respostes a les necessitats sobrevingudes 
d’emergència social.
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Bloc III
III.1. Principals contribucions al territori 

Després del relat que ens permet considerar el camí recorregut al territori, reflexionar sobre les experiències viscudes i analitzar 
les principals fites, s’evidencia que la metodologia d’intervenció comunitària intercultural implementada a Collblanc – la Torras-
sa ha contribuït a la millora de l’organització i la transformació dels processos relacionals entre els tres protagonistes 
de la comunitat, possibilitant amb el pas del temps la transformació d’un projecte en un procés comunitari de territori.

Si és cert que l’impacte més fort és viu a Collblanc – la Torrassa, les contribucions de la metodologia i la manera de treballar 
superen els límit del districte per arribar a bona part de la ciutat, o bé a través de projecte de transferibilitat del model, com és el 
cas del barri de Les Planes - els Blocs la Florida -  barri proper i amb característiques similars on s’ha acompanyat un procés par-
ticipatiu de construcció del coneixement compartit1, o per la interiorització de la metodologia que els/les professionals apliquen 
a altres territoris, amb l’adaptació al context que es requereix.

Entrant en l’especificitat de les diferents dimensions del procés comunitari intercultural, es pot apreciar el ventall d’aportacions 
del mateix. Les dimensions que la comunitat ha destacat per valorar els resultats i els impactes del procés comunitari són: la par-
ticipació i relació dels i entre els tres protagonistes, l’Espai Ciutadà de la Coordinadora d’AMPAs Endavant, els Espais Tècnics de 
Relació, les accions de la Programació Comunitària, l’enfocament cap a la diversitat, la comunicació i informació i la sostenibilitat.

1 “Construïm una mirada compartida de Les Planes - Blocs Florida” és la diagnosi comunitària iniciada el novembre del 2018 al 
barri de Les Planes, resultat d’una construcció col·lectiva, impulsat per un conveni signat entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la 
Fundació Bancària “la Caixa”, en col·laboració amb l’Associació Educativa Itaca i que ha permès acompanyar el procés de cons-
trucció compartida implementant la metodologia d’intervenció comunitària intercultural. 
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Bloc III
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TEMÀTICA CONTINGUTS MÉS DESTACATS

A continuació s’aporta un esquema que recull sintèticament les fites més destacades per part de la comunitat  (referents insti-
tucionals, professionals i ciutadania):

1. Espais de relació 
i participació tèc-
nica

Xarxa de Criança i 
Educació i Taula de 
Salut Comunitària i 
Comissions de treball 
de les iniciatives.

• Espais consolidats i de referència que responen a necessitats i objectius comuns.

• Espais generadors de sinergies, coneixements mutu i confiança.

• Propicien mirada transversa i holística de la realitat i les necessitats del territori.

• Generen iniciatives per a un abordatge integral de les necessitats.

• A partir del coneixement propiciat als espais augment de les derivacions i col·laboracions entre 
serveis.

2. Iniciatives i ac-
tivitats de la pro-
gramació comuni-
tària

• Construcció conjunta d’accions: el treball en xarxa permet una programació variada amb 
una intervenció integral i transversal dels recursos del territori respecte a les necessitats detecta-
des i amb objectius i llenguatje comú.

• Activitats com a expressió de la voluntat de participació en el procés comunitari per part de les 
entitats. A més visualitzen els recursos i serveis del territori i afavoreixen el accés als recursos te-
rritorials.

• Generen condicions per a la participació en igualtat de condicions/equitat (conciliació fa-
miliar, accessibilitat...)

• Resultat salut: contribució (percepció de contribució) en la millora de la salut, augment relació entre 
veïns/es, més participació ciutadania, augment visualització serveis.

• Resultats educació: suport i acompanyament a les famílies, coneixements d’orientació en la criança i 
educació positiva, més coneixements entre veïns/es.

• Les activitats afavoreixen l’horitzontalitat i el coneixament mutu improbables i satisfac-
ció en la ciutadania participant, amb impacte sobre la millora de la convivència

3. Foment de la re-
lació entre els tres 
protagonistes

• Les reunions, la construcció de les iniciatives en comissions de treball, les activitats i les trobades de 
celebració han propiciat:

• La millora de relació entre tècnics/ques.

• Generació d’un “contagi social positiu” entre els professionals i, en algunes situacions, entre la 
ciutadania.

• Més proximitat i coneixament de la ciutadania.

• Millor detecció de necessitats de la ciutadania i un abordatge integral d’aquestes.

• Espai de diàleg per conèixer-se i trencar estereotips.
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4.Enfocament cap a 
la diversitat (equi-
tat, interculturali-
tat, intergeneracio-
nal, gènere i salut 
mental)

• L’enfocament cap a la diversitat (cultural, de gènere, generacional, de salut mental) és l’eix 
transversal i integral al conjunt del procés comunitari.

• La interiorització de l’enfocament cap a la diversitat està “contagiant” el treball quotidià dels 
recursos.

• La participació de la ciutadania diversa (a nivell cultural, de franges d’edat, de vivències de 
salut mental) sobretot a les comissions de treball i a les activitats, fa que les activitats siguin més 
representatvies dels interessos i de la diversitat del territori. 

5. Informació i co-
municació

• Recollida i tractament de la INFORMACIÓ per part del Projecte ICI com actes o correus faciliten el 
seguiment del procés comunitari.

• Sensació de formar part de la informació que s’elabora “el material informatiu ens representa”.

• Generació de materials útils.

• El treball comunitari fet ha contribuït a la generació d’eines de comunicació del territori com la re-
vista “Fem Collblanc - la Torrassa”



III.2. Reflexions sobre la validació de l’enfocament 
 i la metodologia ICI 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural va tenir 
una bona acollida i va ser rebut amb expectatives a Collblanc - 
la Torrassa però també amb molts dubtes i incògnites sobretot 
perquè no s’entenia bé què implicava treballar comunitària-
ment des d’una perspectiva intercultural i en quina mesura el 
projecte podia contribuir a  la millora de la convivència i de la 
cohesió social.

Així i tot, tècnics, tècniques, veïns, veïnes i representants insti-
tucionals, cadascú des del seu rol, van començar a tenir les se-
ves primeres experiències de treball comunitari i van 
començar a viure-ho en primera persona.

El diàleg entre el marc teòric, les aportacions metodològiques 
i la praxi va permetre treballar comunitàriament al territo-
ri, transformant les maneres de relacionar-se, organitzar-se 
i entendre la intervenció representant al que, al dia d’avui, es 
considera una aposta encertada: l’aplicació de la metodologia 
d’intervenció comunitària intercultural com a eix clau per a la 
convivència i la cohesió social.

A partir de la praxis implementada al territori, es compar-
teixen a continuació les reflexions sobre la idoneïtat dels plan-
tejaments i la validesa de la proposta metodològica del model 
proposat per al projecte, centrant-se en l’enfocament intercul-
tural, ciutadà i convivencial i en la intervenció comunitària in-
tercultural. 

2.1. Enfocament intercultural, ciutadà i convivencial
En un territori on la diversitat és una característica destacable 
de la població - diversitats d’origen etnocultural (122 naciona-
litats), religiosa (5 cultes i 17 espais), idiomàtica (70 llengües), 
de gènere i d’edats - la relació amb l’altre i la convivència entre 
visions i perspectives diferents requereix una intervenció acu-
rada.

Per a l’aplicació de l’enfocament de convivència ciutadana in-
tercultural va ser fonamental la fase inicial del projecte: l’esta-
bliment de relacions i la construcció del coneixement compar-
tit que va permetre conèixer la realitat del context de Collblanc 
- la Torrassa. 

La situació de partida del territori, como evidencien l’Enquesta 
2015 sobre convivència intercultural a l’àmbit local i la Mono-
grafia Comunitària (2016), destacava una tendència al plura-
lisme cultural, considerant positiu que les persones mantin-
guessin els seus costums i llengües d’origen i per l’altra banda 
es destacava una tipologia de sociabilitat més enfocada a la 
coexistència entre persones diverses amb un important 
desconeixement entre elles, una separació en el desenvolupa-
ment de la vida quotidiana i amb manca d’espai d’interacció.
En alguns casos, es registrava una tendència a l’hostilitat 
entre cultures (per a un 15% de les persones a Collblanc - la 
Torrassa era un gran inconvenient o un inconvenient que hi 

hagués persones de diferents països a la seva localitat). A més, 
un alt percentatge de persones amb bagatge migratori 
reconeixia sentir-se discriminat (46,1%).

L’aplicació de la perspectiva intercultural per a la convivència 
ciutadana ha estat, com destaca l’Avaluació Comunitària, l’eix 
transversal i vertebrador del conjunt del procés comunitari, 
una perspectiva idònia i encertada per al territori pels aspec-
tes que s’assenyalen a continuació.

En línia amb el principi d’igualtat, s’han tractat de crear les 
condicions per a la participació tant en els espais de relació 
de les diferents fases del desenvolupament cíclic del procés, 
com en les accions de la Programació Comunitària. Per això, 
s’han invertit molts esforços en  escoltar i donar espai a les 
necessitats i els interessos de les comunitats amb ba-
gatges migratoris tot comptant amb agents referents de les 
comunitats (com és el cas de les investigacions participatives 
realitzades amb la comunitat dominicana i la comunitat pa-
kistanesa), persones de confiança fonamentals per accedir a 
les comunitats, interpretar i comprendre les cosmovisions di-
ferents i els interessos. Un exemple entre altres són els Projec-
tes de Cartografia de Coneixements que han posat al centre 
la participació de persones d’origen cultural divers per incor-
porar la perspectiva intercultural a l’àmbit educatiu i sanitari.

A més, les intervencions fonamentades en el principi del res-
pecte i el reconeixement de les diferències ha permès celebrar 
la diversitat i visualitzar-la no només com un element a res-
pectar sinó com a una oportunitat d’enriquiment per a tota la 
comunitat. Tant és així que, accions com les activitats del Gau-
dir millora la salut han anat avançant durant les diferents edi-
cions per donar protagonisme a la ciutadania, creant espais 
d’intercanvi on els diferents sabers han contribuït a trencar 
estereotips i a generar, cada any més, el que metafòricament 
es podria definir com a “menús fusions”, expressió de l’apre-
nentatge i confiança mútua com a ingredients d’una recepta 
de convivència.

Per últim, destacar que la clau de l’èxit d’aquest enfocament 
resideix en la interacció positiva i l’èmfasi en allò comú propi-
ciat a totes les fases del procés, però especialment en el disseny 
i la implementació de la Programació Comunitària, on la defi-
nició d’objectius comuns ha permès la identificació recípro-
ca entre veïns i veïnes, autòctones o al·lòctones. Per exem-
ple, els Tallers de Criança/es han propiciat espais d’aliança 
entre famílies, les Trobades Interreligioses del Fòrum de L’H 
ha promogut el reconeixement de valors comuns i compartits 
entre creences i conviccions i la xarxa de comerços d’AMPAs 
Endavant incorpora progressivament més locals amb l’objectiu 
de sumar forces per a la pròpia sostenibilitat i les famílies del 
barri.
Cal destacar que per abordar les finalitats marcades pel Pro-
jecte, s’ha ampliat l’enfocament cap a la diversitat, incorporant 
la perspectiva de gènere i la perspectiva intergeneracional i 
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la sensibilitat envers a la salut mental. D’aquesta manera, des 
d’una òptica multifactorial s’han pogut considerar diferents 
factors que condicionen les desigualtats socials. Tot i la com-
plexitat de considerar una multiplicitats d’eixos i factors, s’ha 
incidit en les condicions per a una participació inclusiva i, en 
conseqüència, espai de relacions entre el conjunt de la diver-
sitat present al territori. Es considera que aquest aspecte ens 
ha permès treballar de forma més àmplia les diferents dimen-
sions de convivència posant un granet de sorra en la transfor-
mació de les relacions en clau de col·laboració, coneixements 
i confiança, en la construcció de valors i normes compartides, 
un llenguatge comú i “comunicacions improbables” que habi-
tualment no s’haguessin generat. 

Cal seguir visibilitzant la necessitat de posar al centre de la po-
lítica pública la convivència des de la perspectiva de la inter-
culturalitat i la no discriminació per impulsar canvis estructu-
rals que afavoreixin la reconducció de situacions de conflictes i 
de separació cultural en convivència. 

2.2. Metodologia d’intervenció comunitària i de media-
ció intercultural
L’aspecte que, sense cap mena de dubte, a nivell tècnic i insti-
tucional es valora més del procés comunitari és l’enfocament 
metodològic que el vertebra, com destaca un representant ins-
titucional a l’avaluació comunitària:

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la 

feina de cohesió social i està facilitant que tota 

la comunitat treballi conjuntament envers la 

millora de la salut i l’educació. Els espais són 

l’expressió de què per evolucionar 

hem de fer-ho tots junts”.

A partir de la vivència del territori es pot reflexionar més de-
tingudament sobre alguns dels elements estructurals i eines de 
la metodologia implementada: 

“Fases del desenvolupament cíclic” i línies d’interven-
ció
El procés d’investigació participativa impulsat ha permès la 
construcció del coneixement compartit - Monografia i Diag-
nòstic Comunitari - que, destacant les necessitats de i amb 
la comunitat, ha generat les relacions i les bases sòlides per 
la recerca conjunta de les solucions per respondre als reptes 
perfilats. L’exercici de democràcia participativa realitzat en el 
disseny de les accions de la Programació Comunitària, en un 
primer moment amb un protagonisme tècnic però, als últims 
anys fent un gran esforç en incorporar la ciutadania. 

Aquests nous sabers i coneixements, han generat espais favo-
rables al coneixement entre recursos tècnics i ciutadania i les 
accions impulsades han estat un “bon entrenament” per supe-
rar les fragmentacions entre sectors diferents i propiciar per 
una banda, relacions de col·laboració i sinergia entre recursos 
i, d’altra banda, propostes d’accions més variades, amb abor-
datge integral i representativitat de la diversitat present al te-
rritori. L’Avaluació Comunitària ha estat clau per reflexionar de 
manera transversal i participada sobre tot el camí recorregut.
L’adopció de les línies d’acció específiques de Salut Comuni-
tària, Educació i Relacions Ciutadanes ha permès, en els pri-

mers anys del procés comunitari, la concreció de l’aportació 
del projecte a algunes de les realitats principals de la vida 
quotidiana de la població, contribuint a evidenciar avenços a 
curt i mitjà termini.  A partir dels últims temps es destaca la 
necessitat d’ampliar en alguns altres àmbits les intervencions i 
interconnectar els espais de relació. 

Una primera aproximació es pot apreciar en el treball conjunt 
entre els espais per l’elaboració del Diagnòstic Exprés generat 
arran de la crisi sociosanitària provocada per la COVID - 19. Les 
necessitats i els reptes plantejats evidencial la transversalitat 
de les problemàtiques i la importància de seguir reforçant les 
sinergies entre la salut i l’educació.  

Participació dels tres protagonistes, espais i nivell de 
participació
La concepció de la comunitat conformada per tres protago-
nistes: Administracions, recursos tècnics-professionals i ciu-
tadania que participen cadascú des del seu rol, salvant les 
dificultats, és l’aspecte que permet l’evolució del projecte en 
procés comunitari i la transformació de la realitat del territo-
ri. Al mateix temps, l’aplicació de “la teoria dels tres cercles de 
participació” que preveu nivell de participació diferents - im-
plicació, col·laboració i informació - genera les condicions de 
sostenibilitat del procés comunitari. Els anys al territori ens han 
fet comprendre que no és necessari que tots i totes participin 
amb la mateixa intensitat i alhora, sinó que el procés comuni-
tari és sostenible quan es genera una distribució de forces com 
un grup d’orenetes que durant el llarg viatge s’intercanvien les 
posicions per guarir les forces entre totes. 

Un element clau de la participació són els espais de relació i 
participació tant tècnics com ciutadans que, com s’ha expli-
cat al Bloc II, són “espais consolidats i de referència per al terri-
tori”. Aquestes estructures estables afavoreixen la continuïtat 
del procés comunitari, sobrevivint als canvis de persones, tant 
professionals com de ciutadania que la precarietat actual i les 
conjuntures vitals genera. A través de l’esforç d’informació i so-
cialització de les informacions i acords, principalment a càrrec 
de l’equip comunitari, i del “contagi positiu” que els protago-
nistes implicats desprenen, s’asseguren la vitalitat i la funcio-



nalitat dels espais (Espais Tècnics de Relació, Espais Ciutadans, 
Comissions, Nucli). 

Els espais de participació són la clau pel procés comunitari en 
el seu conjunt: tant pels reptes i les intervencions conjuntes que 
es decideixen dins dels espais com per a la generació del co-
neixement mutu i les relacions de confiança que afavoreixen 
les sinergies i les col·laboracions entre tècnics/tècniques i entre 
veïnat “fora” dels espais. Per tant, són espais empoderadorss i  
estimuladors per l’enfortiment comunitari. 

El territori està a punt de celebrar la conformació de l’Espai de 
Relació Institucional previst per l’octubre. Aquest espai dona 
més sostenibilitat al procés comunitari que, tot i comptar amb 
reconeixement institucional, necessita major concreció i co-
rresponsabilitat per a la seva continuïtat.

• Espais de trobada i interrelació entre els tres prota-
gonistes
Si els espais de relació representen una dimensió central del 
procés, clau per passar del desconeixement al coneixement i 
reconeixement mutu, de la sectorialitat i un cert treball assis-
tencial a la intersectorialitat i l’abordatge integral i comunitari 
de les necessitats del territori; els moments i les relacions entre 
els tres protagonistes són oportunitats privilegiades per l’en-
fortiment del procés comunitari.

Tal com s’ha explicat al Bloc II, les “trobades improbables” entre 
tècnics/ques i ciutadania han afavorit l’horitzontalitat i el reco-
neixement mutu, tot enriquint la intervenció tècnica i un ma-
jor coneixement dels serveis per part del veïnat. La mediació 
intercultural ha estat fonamental, propiciant les condicions 
de diàleg, l’adaptació mútua i la cooperació. Les reunions de 
socialització i seguiment del procés entre professionals 
i referents institucionals, com també les de trobada entre els 
mateixos referents institucionals i espais ciutadans han aportat 
fortaleses i reconeixement al treball creat plegats/des.

A més, celebracions festives i Trobades Comunitàries 
com la Presentació de la Monografia Comunitària i l’Avaluació 
Comunitària, han estat moments especials on les veus de tots/
es els/les protagonistes del procés comunitari s’han visibilitzat 
i reconegut contribuint a la corresponsabilitat envers l’objectiu 
comú de convivència intercultural i cohesió social de Collblanc 
- la Torrassa. 

• Informació Comunitària
Una altra eina de la metodologia ICI que per a la praxis del 
procés comunitari es pot certificar com a essencial, és la docu-
mentació i la informació comunitària. Tot considerant l’enorme 
esforç que representen, les actes, els informes, les sistematitza-
cions i els materials o recursos audiovisuals generats al llarg 
d’aquests anys, aquestes eines són imprescindibles, ja que faci-
liten la socialització i el seguiment del procés i, per tant, gene-
ren les condicions de participació al mateix. 

• Equip Comunitari
El procés comunitari de Collblanc - la Torrassa certifica la 
presència imprescindible de l’equip comunitari que, amb el seu 
paper inespecífic i mediador, és el fil conductor de la com-
plexa intervenció que requereix el procés comunitari. 
L’equip comunitari, en el seu rol de facilitador i comunicador 
del procés, com s’ha destacat a l’avaluació comunitària, “tre-
balla per augmentar el colideratge i la capacitació dels prota-

gonistes”. 

Durant la implementació del procés comunitari ha passat de 
tenir funcions de creació i impuls d’accions a col·laborador i 
acompanyant, gràcies a un major grau de protagonisme i au-
tonomia dels tres protagonistes. Aquest aspecte positiu permet 
a l’equip comunitari abordar aspectes transversals i estratègic 
del projecte i contribuir de forma més important a la sostenibi-
litat del procés comunitari. 

Collblanc – la Torrassa és un territori complex a nivell social 
i econòmic, on la vulnerabilitat social genera desigualtats que 
afecten la població. Però també és un territori molt viu i actiu, 
on les persones són proactives i intenten transformar la realitat 
i contribuir al bé comú. Per tant, per tots els elements desta-
cats, creiem que tot i les dificultats que comporta que els temps 
del territori no sempre van de la mà dels temps del projecte, 
l’enfocament i la proposta metodològica han permès avançar 
notablement cap a la transformació de les relacions i la millora 
de la convivència intercultural a Collblanc – la Torrassa.
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III.3. Aprenentatges de 
l’experiència en el territori 

Des de l’inici del projecte, cap a l’any 2014, el camí ha estat llarg 
fins als nostres dies. Hi ha hagut, fins al setembre 2020, més 
de 44.965 participacions, pel que fa al conjunt de les activitats 
presencials. Gràcies a la participació comunitària de les per-
sones, a la reflexió sobre les fites, però també als errors i les 
dificultats, es poden destacar alguns aprenentatges:

 • Anàlisi del context: el procés comunitari reque-
reix una adaptació i actualització constant. Si habitualment és 
fonamental mantenir-se en escolta de la comunitat, es-
pecialment dels col·lectius minoritaris subjectes a exclusions i 
discriminacions, el moment de crisi sociosanitària i econòmica 
provocada per la COVID - 19 requereix una profunda anàlisi del 
context i la identificació de les desigualtats i opressions exis-
tents que generen barreres per a la convivència intercultural i 
la cohesió social.

 • Mirada institucional: és complex incidir en la 
transformació de les dinàmiques estructurals i de les dinàmi-
ques polítiques existents. La paraula clau és la resiliència en 
seguir insistint i reclamar a les Administracions el reconeixe-
ment de què la intervenció comunitària intercultural sigui un 
pilar estructural de les polítiques públiques.

 • Promoció de la diversitat i la convivència in-
tercultural: el procés desenvolupat evidencia la importància 
crucial de comptar amb les figures d’agents comunitaris i 
mediadores interculturals, referents de la ciutadania d’origen 
etnocultural divers. La seva participació, a més d’afavorir la 
comprensió de les diferents cosmovisions, és essencial perquè 
les experiències de convivència intercultural i el reconeixe-
ment viscut en el marc d’accions i intervencions s’amplifiquin i 
estenguin el seu impacte i perquè cada vegada més es puguin 
comptar amb la representativitat de la diversitat de població 
que configura el territori.

 • Participació: per enfortir la participació de la co-
munitat és essencial avançar progressivament en la capa-
citació dels tres protagonistes en l’àmbit de perspectiva in-
tercultural i model d’intervenció comunitària intercultural. La 
capacitació, especialment en el marc de la ciutadania, exigeix 
propiciar autonomia a la ciutadania i flexibilitzar el mo-
del i el marc institucional.

 • Gestió dels temps comunitaris i priorització: 
al territori hem tingut la sensació que el camí de la interven-
ció comunitària intercultural és lent i ràpid al mateix temps. 
La societat en la qual vivim requereix respondre ràpidament a 
un conjunt de necessitats i, al mateix temps, demana resultats 
que requereixen temps més amplis dels disponibles. El procés 
comunitari ens ha ensenyat alguns aspectes claus, sim-
ples però necessaris per cuidar-nos i cuidar el procés 
sencer: moderar les expectatives, prioritzar per evitar 
sobreesforços i saber esperar, donar els temps opor-
tuns a les persones i els processos (a partir del tercer any 
es van començar a veure resultats i impactes abans inespe-
rats).

 • El potencial transformador de la comunicació 
comunitària: la comunicació ha sigut un eix fonamental del 
procés comunitari. En el moment actual es fa necessari buscar 
eines innovadores que puguin ampliar les potencialitats comu-
nicatives del territori, especialment de la ciutadania d’origen 
cultural divers. Esdevé essencial transmetre la força del 
procés comunitari com antídot contra la discriminació 
i el racisme, i per tant, element afavoridor de la convi-
vència intercultural i cohesió social.



III.4. Propostes, suggeriments i 
recomanacions per al futur 

El camí recorregut fins ara i els espais de reflexió compartits 
entre els protagonistes del procés comunitari, han permès di-
buixar un full de ruta que, tot i ser flexible i dinàmic, apunta a 
horitzons futurs compartits. 

La crisi sociosanitària provocada per la COVID - 19 ha 
posat la comunitat davant a incerteses i dificultats mai 
experimentades. Tot i la complexitat de la situació, la xarxa 
comunitària ha sumat forces i ha intentat respondre a les difi-
cultats generades amb iniciatives i reflexions comunitàries. Les 
reunions dels Espais de relació i participació tècniques i ciuta-
dana i les coordinacions amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat han afavorit l’elaboració d’un Diagnòstic Exprés 
que ha destacat les principals necessitats conjunturals 
sorgides arran de la situació actual. Aquestes reflexions, 
sumades als reptes plantejats en el marc de l’Avaluació Comu-
nitària, ens permeten projectar-nos cap al futur amb propostes 
per a la sostenibilitat i continuïtat del Procés Comunitari.

SOSTENIBILITAT

PARTICIPACIÓ

COMUNICACIÓ

CORRESPONSABILITAT I
SENTIMENT DE PERTINENÇA

ENFOCAMENT CAP 
A LA DIVERSITAT
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 • Reafirmar la RESPONSABILITAT COMPARTIDA 
(CORRESPONSABILITAT) i el POTENCIAL TRANSFORMA-
DOR de la comunitat. 

Com en un organisme en què totes les parts desenvolupen un 
rol clau per al bon funcionament, en una comunitat cadascú i 
cadascuna de nosaltres té una responsabilitat en la construcció 
d’un sistema saludable i cohesionat.

Amb la crisi sociosanitària, la responsabilitat compartida 
s’ha posat encara més al centre del debat comunitari. 
Per abordar la crisi actual, que és també una crisi de respon-
sabilitat i reconeixement, la xarxa comunitària té el convenci-
ment de què l’exercici de participar, influir, ser part de les deci-
sions revertirà en una major responsabilitat, en el sentiment de 
permanència i per tant ampliarà el potencial transformador de 
la comunitat per al barri i la societat.

L’objectiu general de fomentar la cohesió social i la convivèn-
cia intercultural de la comunitat segueix sent l’horitzó cap a 
on mirar. Un territori tan divers, necessita aplicar una pers-
pectiva intercultural i equitativa que faciliti les bases 
de la participació democràtica i propicïi el diàleg i el 
coneixement mutu necessari pel bé comú. En aquest marc 
general s’ubiquen els següents reptes i propostes:

 • Donar SOSTENIBILITAT al procés comunitari i 
difondre la “CULTURA COMUNITÀRIA”

Amb l’augment de les desigualtats socioeconòmiques i del risc 
d’exclusió social, es considera imprescindible reconèixer i en-
fortir l’aportació de la intervenció i de la xarxa comunitària 
com a eix estructural capaç de respondre a les necessitats.

Per allò és clau disposar d’un marc de reconeixement que ga-
ranteixi la continuïtat i l’estabilitat de l’equip comunita-
ri i dels espais de participació. A més, la incorporació de 
les accions comunitàries amb plans públics com a estra-
tègia d’optimització de recursos i enfortiment de sinergies.

 • Seguir cuidant la PARTICIPACIÓ com a condi-
ció imprescindible d’una comunitat democràtica

El procés comunitari s’ha dotat d’espais de participació conso-
lidats, flexibles i porosos. Per abordar els reptes de futur caldrà 
intensificar el colideratge tècnic, ampliar la participa-
ció a nou recursos i associacions i afavorir la capaci-
tació i l’apoderament de la ciutadania. A més, serà fona-
mental seguir avançant en la participació diversa, és a dir la 
suma de persones amb visions, orígens i contextos culturals di-
versos, tot teixint una xarxa i establint sinergies “improbables”.

 • Millorar la COMUNICACIÓ en clau INCLUSIVA, 
DIVERSA, EFICAÇ i PARTICIPATIVA

Si ja a l’Avaluació Comunitària hi havia un consens respecte a 
la necessitat de millorar la comunicació tant interna - entre els 
protagonistes del procés comunitari - com externa - afavorint 
el coneixement del procés comunitari a tot el veïnat -, la situa-
ció de crisi sociosanitària ha accentuat la necessitat d’abordar 
aquest repte. La incertesa i el malestar a conseqüència de la di-
ficultat d’accedir a la informació veraç i contrastada i la man-
ca de coneixements dels canals de comunicació i les barreres 
existents (com pot ser la bretxa digital, manca de materials 
traduïts en diferents idiomes, etc.) posen en relleu la urgència 
de construir una comunicació representativa de les diversitats 
i que superi les barreres existents. 

 • Afavorir el benestar psicosocial de la comuni-
tat, propiciant L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL, enfor-
tint les xarxes de relacions i fomentant la capacitació 
de la ciutadania

La generació d’espai de coneixement i reconeixement mutu ha 
sigut un valor essencial del procés comunitari sobre el qual es 
vol seguir insistint, ara tenint present l’impacte psicosocial de 
la COVID – 19 que s’expressa amb veïns/es que pateixen ma-
lestar emocional (por, incertesa, angoixa, depressió a causa de 
la situació de vulnerabilitat, desigualtats socials, malestar pel 
propi estat de salut o soledat). Per tant, mirant al futur es posa 
la cura de i entre les persones al centre, tot proporcionant 
eines de gestió emocional i capacitació per a l’autonomia i el 
benestar. 
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Protagonistes del procÉs comunitAri
ADMINISTRACIONS

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Àrea d’Alcaldia-Presidència • Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans • 

Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat • Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports • Àrea de Convivència i Seguretat • 

Àrea d’Educació, Innovació i Cultura • Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 

•Regidoria de Districte II

Generalitat de Catalunya
Sector Sanitari Baix Llobregat, Centre Litoral i Hospitalet de Llobregat, Servei 

Català de la Salut, Departament de Salut • Serveis Territorials d’Educació de Bar-

celona Comarques, Departament d’Educació • Direcció General d’Acció Cívica i 

Comunitària, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Diputació de Barcelona
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar • Àrea de Cultura • Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut

RECURSOS I SERVEIS

Atención Social, ocupació i habitatge
ABD_Comunitat Activa • Amics de la Gent Gran • Àrea Bàsica de Serveis Socials 

Districte II • Casal de Gent Gran de la Torrassa • Casal de Gent Gran Progrés • 

Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO) • Centre pel Desenvolupament Infantil 

i Atenció Precoç (CDIAP l’Hospitalet) • Fundació Akwaba • Grup Teatro Imagina 

• Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) • Oficina Municipal de l’Habitatge • Ofi-

cina Tècnica Laboral OTL L’Hospitalet • Paidós de L’Hospitalet, Càritas Diocesana 

de Barcelona • Programa Municipal per a la Dona (CAID) • Punt Òmnia Fundació 

Akwaba • Punt Òmnia JIS Arrels • Servei de Primera Acollida i Integració • Xarxa 

d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc - la Torrassa (XIC)

Convivència i Civisme
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) • Associació Almouna • Associació de 

Famílies Pakistaneses • Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) • Servei de 

Mediació Comunitària • Voluntaris de L’Hospitalet

Cultura 
Biblioteca Josep Janés • Biblioteca Tecla Sala • Centre Cultural de Collblanc - la 

Torrassa • Comissió d’Entitats de Collblanc - la Torrassa • Comissió de Festes de 

Collblanc - la Torrassa • Contorno Urbano • Escola de Música i Centre de les Arts 

• Plàudite Teatre. Arts Escèniques de Proximitat • Teatre Joventut • Televisió de 

L’Hospitalet • Torre Barrina. Experiències d’innovació social

Educació
Acadèmia Cultura • Associació Educativa Itaca • Associacions Federades de Famí-

lies d’Alumnes de Catalunya (AFFaC) • Centre de Formació d’Adults Sant Ramon 

• Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet (CNL) • Centre de Recursos 

Pedagògics (CRP) • Cooperativa Drecera • Equip d’Assessorament i Orientació 

Psicopedagògica (EAP) • Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) • 

Equips de llengua i cohesió social (LIC) • Escola Bressol Municipal La Casa del Parc 

• Escola Bressol Nova Fortuny • Escola Bressol Vicky • Escola Charlie Rivel • Escola 

Ernest Lluch • Escola Infantil Pinocho • Escola Màrius Torres • Escola Montessori • 

Escola Pep Ventura • Escola Sant Jaume de la FEP • Escola Santiago Ramón y Cajal 

• Inspecció Educativa • Institut Eugeni d’Ors • Institut Margarida Xirgu • Moviments 

d’Ensenyants de L’Hospitalet • Negociat d’Educació Infantil • Observatori de la In-

fància de L’Hospitalet (OIH) • Pla Educatiu d’Entorn (PEE) • Programa d’Acompan-

yament Educatiu a les Famílies (PAEF) • Unitat de Ciutat Educadora

Esports
AEC Collblanc • CB Santiago • Poliesportiu Fum d’Estampa • Unitat de Dinamit-

zació Esportiva

Salut 
Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) • Àrea Bàsica de Salut (ABS) 

Collblanc i Àrea Bàsica de Salut (ABS) la Torrassa (Consorci Sanitari Integral 

CSI) • Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de l’Hospitalet (Afhemos) 

• Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) (Institut Català de Salut ICS) • 

Associació per a la Superació de l’Ansietat i la Depressió  Grups d’Ajuda Mútua 

(ASSADEGAM) • Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia • Associació Española 

Contra el Cáncer (AECC) • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) • Espai de 

Suport de L’Hospitalet - Grup Mémora • Fundació Imatge i Autoestima (IMA) • Fun-

dació Salut i Comunitat • Negociat de Salut Comunitària, Programa Salut Mental, 

Punt d’Informació de Salut Jove, Secció de Salut Pública • Servei de Rehabilitació 

Comunitària Benito Menni  • Unitat de Salut Mental, Institut Català de la Salut (ICS)

CIUTADANIA

AFA Escola Charlie Rivel • AFA Escola Pere Lliscart • AMPA EBM La Casa del Parc • 

AMPA Escola Ernest Lluch • AMPA Escola Màrius Torres • AMPA Escola Pep Ventura 

• AMPA Escola Sant Jaume de la FEP • AMPA Escola Sant Ramón Nonat • AMPA 

Escola Santiago Ramón y Cajal • AMPA Institut Margarida Xirgu • AMPA Institut 

Pedraforca • Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - la Torrassa, l’Hospitalet 

• Centre Islàmic Camí de la Pau • Comissió Cultural Parròquia Desemparats • 

Coordinadora d’AMPAS Endavant de Collblanc – la Torrassa • Famílies Montes-

sori • Fòrum L’Hospitalet • Grup de ciutadania de Gaudir millora la salut • Mujeres 

Pa’lante • Parròquia Sant Ramón Nonat • I veïns i veïnes de Collblanc – la Torrassa.

Amb el suport de:

Les persones que han participat del 
procés comunitari
• Aabid Zoubairi • Aaron Aranguri • Aaron Daniel García • Abdesslam Hachimi • Abdullah 

Nadeem • Abigail Carballo • Adriany Uribe • África Descalzo • Agustí Pujades • Agustina 

Díaz • Aida Domingo • Aida Ruiz • Ainoa García • Ainoa Navascuez • Ainoa Rodríguez • 

Aitana Bocanegra • Alba Daniela Espinosa • Alba Edith Díaz • Alba Mauri • Alba Sala • Al-

bert Farré • Alberto García • Aldana Rodríguez • Àlex Pérez • Alexis Cuevas • Alexis Mén-

dez • Alicia Gómez • Alicia Yamile Guillen • Alison Nerea Vega • Allyson Reyes • Amaia 

Villarubia • Amaya Cazorla • Amina Tarmasti • Aminata Keita • Ana Anguita • Ana Bustillo 

• Ana Cerro • Ana Fernández • Ana González • Ana Isabel Cobos • Ana Isabel Espejer • Ana 

Isabel Sánchez • Ana Mª Acebedo • Ana Mª Serbana • Ana Mª Soriano • Ana Ochoa • Ana 

Pérez • Anaida Cuevas • Anderson Ángelo Ayala • Andrea Aspas • Andrea González • An-

drea Madrid • Andrea Moya • Andrea Rocha • Andrés David Gavilán • Andrés Luque • 

Andreu Pont • Andreu Segura • Andy Jesús Sánchez • Ángel Alejandro Acosta • Angel 

Burgos • Angel Uriel García • Angela Albiach • Ángeles García • Angelina González • Angie 

Carrasco • Anna Baviano • Anna Boada • Anna Carreras • Anna Descalzi • Anna Falcón • 

Anna Maria Blasi • Anna Pujades • Anna Salat • Anna Salvadé • Anna Santarrossa • Anna 

Soria • Anna Vilar • Antonella Borges • Antoni Garcia • Antoni Tur • Antònia López • Anto-

nio Carrión • Antonio Rivera • Antònia Tamayo • Anwar Arabi • Araidna Catherine Mafla 

• Ariadna Gómez • Ariana Bocanegra • Ariana Martínez • Artur Vidal • Ascensió Ureña • 

Ashanty Vidal • Ashley Hanoika Acosta • Asma Belhaouz • Auris Charlot Vargas • Ayoub 

Mardad • Azahara Hidalgo • Bastian Jesús Arriagada • Bea Fernández • Beatriz Chalepera 

• Begoña Carrera • Begoña Pérez • Belén Pecharromán • Berenice Peralta • Bernat Jamal 

• Berta Cejas • Beto García • Biel Sola • Blanca Solana • Bonaventura Más • Broklyn Kleyn 

Gualotuña • Bruno Galán • Camilo Giner • Candela De Carvalho • Carla Pérez • Carla Ra-

mírez • Carla Sales • Carles Jorquera • Carles Plana • Carles Radigales • Carlos Fabián 

Muñoz • Carlos Giménez • Carlos Manuel • Carlos Talavera • Carme Fernàndez • Carme 

Ferreiro • Carme Llorens • Carme Martínez • Carme Morro • Carme Rimbau • Carme Roig 

• Carmela Rubio • Carmen Andrea • Carmen Esteban • Carmen Salido • Carmen Sánchez • 

Carola Oller • Carolina Mixto Condori • Carolina Pardo • Cata Miatke • Cecilia Gisbert • 

Cèsar Ornat • Christian Aparici • Christian Rodríguez • Cinta Vázquez • Cinzia Rissoto • 

Cisa Llopis i Carbajo • Cithia Beltrán • Clara Romero • Clara Valiño • Consuelo Asins • 

Consol Obach • Cristian Alcázar • Cristina Aguilera • Cristina Curto • Cristina Doblado • 

Cristina Castillo • Cristina García • Cristina Lope • Cristian López • Cristina López • Cristi-

na Moliner • Cristina Moreno • Cristina Ortega • Cristina Salido • Cristina Santón • Cristina 

Tuduri • Curro García • Cynthia Rubio • Dago Pinto • Cris Plaza • Damayi Betance • Daniel 

Burgos • Daniel Cañero • Daniel Fernández  •Daniel Jaldín • Daniel Velo • Daniela Chávez • 

David Gomez • Daniel Salmerón • Daniela Vilarassau • Dari Medina • Darianna Sierra • 

Daviana Daemy Zurita • David Cons • David García • David Giménez •  David Ortiz • David 

Quirós • David Sanabria • David Serrano • Daysy Arcos Mendoza • Demelsa Arjona • Diana 

Calderón • Diana Magali • Dina El Ausary • Dolors Fernández • Dolors Luna • Dolors Mar-

tínez • Dolors Ribalaiga • Domingo Guijarro • Domingo Pérez • Dury Nayaab • Eddy Arce • 

Edgar Nathanael Guaba • Eduard Sala • Eduardo Carrera • Eduardo Ramírez • Eladia Mar-

ques • Elena Martínez • Elena Lledó  • Elisa Andreu • Elisabet Manchón • Elisabet Milla • 

Elisabet Soler • Elisabeth Giménez • Elizabeth Vega • Elvira Ortiz • Elvira Quintero • Elvis 

Chalas • Emi Barceló • Emily Morán • Emma de la Haba • Encarnació Avilés • Enric de la 

Serna • Enric Martínez • Enric Roldán • Enrique Richard • Epifanio Duran • Eric Josué 

Toala • Erika Chergui • Ernesto Carrión • Ernesto Prado • Esmeralda Pérez • Esperança 

Crespí • Estefanía Durán • Estela Martín • Ester Gil • Ester Mainar • Esteve Gay • Esther 

Cintado • Esther Flores • Esther Freixas • Esther Guerrero • Esther Piqueras • Eudel García 

• Eugènia Delgado • Eulàlia Ballart • Eulalia Nguema • Eusebio Expósito • Eva Alcón • Eva 

Ballarín • Eva Benito • Eva Escobar • Eva Maria Corró • Eva Rico • Eva Torregrosa • Evan-

gelina Gil • Fadwa El Casbaoui • Fatiha Lahmame • Fatima Chiabi • Fattme Deher • Fatima 

Ezzohra • Fatima Zohra • Fatima Yaya • Felicitas Ferro • Felipe Campos • Fernanda Sán-

chez • Fernando Girón • Fernando Rostas • Ferran Flor •  Ferran Liesa • Fina Balp • Fina 

Vázquez • Francesc Belver • Francesc Gallén • Francesc Haro • Francesc Taverner • Fran-

cesc Ventura • Francisca Gonzalez • Francisco Javier Albacete • Francisco Pastoriza • 

Francisco Rubio • Frandivel Sierra • Fulgencia Jiménez • Gabriel Alejandro Sanchún • Ga-

gandeep Singh • Galia Aaron • Geidy Castro • Gemma Andreu • Gemma Binefa • Gemma 

Riera • Gemma Salvador • Georgina Díaz • Georgina Serrano • Ghizlane Taha • Giovanni 

Condori • Girik Alias Jani • Glòra Clofent • Gloria Gómez • Gloria Miranda • Glòria Vinyals 

• Gregorio Heras • Gretel Rafuls • Grup de joves de l’Associació Almouna • Guadalupe 

Paniagua • Gualberto Zambrana • Gustavo Henrique Portilho • Hanan El Younossi • Has-

san Tazi • Helena Pla • Helena Rentero • Heydan Antonio Guaba • Higinio Trujillo • Hugo 

Marzá • Ian Huerta • Ícaro Cartisano • Ihsain El Haloubi • Ildefonsa Marín • Indira García • 

Ingrid Borico • Inma Becerra • Ion Rostas • Irene Aldabert • Irene Gálvez • Irene Isabel 

Porty • Irene Mates • Irene Ríquez • Irene Riverola • Irene Triguero • Irene Zapater • Isabel 

del Alcázar • Isabel Siles • Isabel Valls • Isabel Villalba • Isabella Delgadillo • Israel Giménez 

• Iuliana Simón • Iván Alvarado • Iván Blanco • Iván Massó • Iván Molins • Iver Flores • Ja-

kiya Jalil • Jamila Gourich • Jaqueline Restrepo • Jaume Agustí • Jaume Farré • Jaume Mu-

ñoz • Jaume Viusà • Javier Blanco • Javier Jaldín • Javier Ramírez • Javier Quiñonero • Javier 

Loyo • Javier Traba • Javiera Tarragó • Jefferson Díaz • Jenny Vélez • Jessica González • 

Jessica Ndassi • Jessica Paola • Jessica Torres • Jesús Feijóo • Jesús Gascón • Jesús Husillos • 

Jesús Vega • Jhoselin Cabrera • Jihad Saedout • Jihane el Yahimdi • Joan Alejandro Pérez • 

Joan Avilés • Joan Camós • Joan Gallego • Joan Giménez • Joan Juncadella • Joan Miller To-

rres • Joan Muntané • Joan Ramos • Joan Sala • Joana Millán • Joana Perea • Joana Prats • 

Joaquina Pino • Joel Basanta • Jofre Rojas • Jonatan Pérez • Jonathan David Muñoz • Jordi 

Ballart • Jordi da Silva • Jordi Juan i Villanueva • Jordi Mèlich • Jordi Mendoza • Jordi Mon-

rós • Jordi Ortega • Jorge García • Jorgelina López • José Álamo • Jose Alejandro Silva • Jose 

Antonio García-Calvillo • Jose Antonio Souto • Jose Antonio Vélez • Jose Carlos Salanova • 

Jose Castro • Jose Donate • José Espinosa • Jose Guardingo • Jose Luis Molina • Jose Maldo-

nado • José Manuel Peralta • José María Cuellar • Jose Rubio • Josefa Lázaro • Josefa Poquet 

• Josefina Lavandeira • Josefina López • Josep García • Josep María Pujol • Josep Maria Tillo 

• Josep Pereira • Josep Pons • Josue Gabarri • Juan Alnardo Bautista • Juana Antonio Mon-

tero • Juan Carlos Mpa • Juan Fernández • Juan Jose Vázquez • Juan Manuel de Gomar • 

Juandry Alberto Ramírez • Juanita Lluch • Juanjo Alcázar • Judit Blanco • Judith Barbacil • 

Judith Miret • Judith Palmero • Júlia Roca • Júlia Ventura • Julio Durán • Kaoutar Mrini Ka-

terine • Isabel Villalba • Isabel Guillen • Kati Ayala • Kelly Ndassi • Kevin Lizandro Feliz • 

Kewri Brian Evangelista • Khalil Talzi-Elhandri • Khristian Giménez • Laia Felter • Laia 

García • Laia González • Laia Pajuelo • Lamyae el Baradoui • Lara Masip • Laura Arnal • 

Laura Candelario • Laura del Carmen Nieto • Laura del Águila • Laura Domínguez • Laura 

García • Laura Madorell • Laura Martín • Laurenciana Armando Cumbes • Leo Carrasco • 

Leni Méndez • Leonela Carvajal • Letícia Lauriana • Leticia López • Lhafai Fatiha • Lidia 

Bardia • Lidia Digón • Lidia González • Lidia Moncho • Lidia Moreno • Lidia Virginia Novoa 

• Lilian Lisbeth Torres • Liliya Valentinova • Lluís Esteve • Lluís Huguet • Lluís Ramis • 

Lluïsa Moret • Lola Codina • Lola Martos • Lola Ramos • Loli Colàs • Lorena Tamayo • 

Loubna Balwiba • Lourdes Esteve • Lucas Mamani • Lucía Botero • Lucía Fernández • Lu-

cía Jiménez • Lucia Mañas • Lucía Negredo • Lucía Plaru • Lucía Ríos • Lucia Sánchez • 

Lucio Tola • Luis Fuentes • Luis Jiménez • Luisa Enjuanes • Luz Moya • Mª Ángeles Alcalá • 

Mª Ángeles Sariñena • Mª Carmen Llorens • Mª del Carmen Montalban • Mª Dolores Pé-

rez-Salamero • Mª Dolors Fernández • Mª Dolors Villaró • Mª Jesús Comellas • Mª José Pé-

rez • Mª José Vasco • Mª Pilar Arasco  • Mª Teresa Cabello • Mª Teresa Martínez • Mª Teresa 

Revilla  • Mabel Feliz • Maday Rivero • Madeleine Rodríguez • Mafalda Alcántar • Magda 

Soldevila • Maia Piaskowski • Majda Boulbourki • Manuel Brinquis • Mar Diéguez • Mar 

Mañe • Marc Simón • Marc Viñas • Marcel Esteve • Marcela Kasparian • Marco Marchioni • 

Marga Sans • Mari Creu Prieto • Mari de Torres Marín • María Álvarez • Maria Angeles 

Quijije • Maria Arrufat • Maria Cañadas • Maria Casellas • Maria Castejón • María del Arán 

Hernández • María del Mar Villalba • María del Pilar Bermúdez • María del Rosario Muñoz 

• María Domínguez • Maria Emilia Feliz • Maria Espinosa • Maria Esther Alonso • María 

Fàbregas • Maria Hilda González • María Jesús Ibañez • Maria Jose Jiménez • Maria José 

Mancha • Maria José Vasco • María Joya • Maria Justo • María Lanzarote • Maria Lecha • 

Maria León • María López • Maria Luz Cande • María Martínez • María Méndez • Maria Pau 

Trayner • María Tapia • María Rosa Fernández • Maria Teresa Caldas • Maria Teresa Pérez 

• María Teresa Sambola • Maria Triquell • María Vega • Marian Méndez • Mariana Daniela 

Zurita • Marianne Dafne Valencia • Maribel Merilos • Maricel Alis Solis • Mariló Fernández 

• Marina Lasaosa • Marina Vizcarro • Marina Leonor Reinosa • Mario de Jesús Ortigoza • 

Mariona Arnaiz • Marisa Martínez • Mariví Mur • Marlene González • Marta Aceña • Marta 

Alemany • Marta Bolós • Marta López • Marta Mascarell • Marta Meneses • Marta Moreno 

• Marta Morral • Marta Oli • Marta Sánchez • Marta Valladolid • Marta Voltas • Martha Ce-

ballos • Marveli Maciel Feliz • Matias Borda Leaños • Melania Pop • Melanie Núria Condori 

• Mercè Mas • Mercè Pérez • Mercè Sánchez • Mercè Vilalta • Mercedes Castells • Mercedes 

Delgado • Mercedes Giménez • Mercedes Jiménez • Mercedes Loperena • Mercedes Mar-

chante • Meritxell Brassó • Meritxell Cuny • Meritxell González • Meritxell Perramón • Mi-

caela Morales • Miguel Angel Silva • Miguel García • Miguel García Valle • Miguel Montaño 

• Miguel Lozano • Mila Serrano • Milagros Cruz • Mireia Acosta • Mireia Aparici • Mireia 

García • Mireia Munté • Mireia Petitpierre • Miriam Zaballos • Miriem Solsona • Moham-

med Imran • Mónica Ibáñez • Mónica Lucas • Mónica Núñez • Montse Arnal • Montse Bal-

cells • Montse Borrós • Montse Cerdà • Montse Flamarich • Montse Fresno • Montse Gon-

zález • Montse Hernández • Montse Mir • Montse Palma • Montse Parejo • Montserrat 

Domingo • Montserrat López • Montserrat Pérez • Montserrat Sancho • Montserrat Santa-

ló • Montserrat Ubach • Muhammad Faheem • Natalia Bernardo • Nara Virginia Cuevas • 

Narcisa Lourdes • Natalia Martínez • Natalia Zamora • Nazir Usasi • Nazneen Sultana • 

Nerea González • Néstor Nahuel Neuman • Neus Asencio • Neus Prat • Nicol Vergara • Ni-

cole Laureano • Nicole Méndez • Nicole Sheila Dascalu • Nieves Fuentes • Nieves Pérez • 

Noelia Cardoso • Noelia Izquierdo • Nora Espeche • Norma Veliz • Nosheen Nadeem • Núria 

Batiste • Núria Gómez • Núria Hernández • Núria Marín • Núria Mascuñán • Núria Nieto • 

Nuria Ramos • Olga Gómez • Olga Llop • Omaira Varela • Omar Alejandro Nuñez • Onelvis 

Medina • Oscar García • Oscar Negredo • Pablo Camps • Palmira Tejero • Paola Roig • 

Paolo Carnazzola • Paqui Martínez • Particia Escalona • Pascual Parejo • Patricia Baena • 

Patricia Bagna • Patricia Durán • Patricia Pozo •  Patricia Valverde • Pau Berbel • Pau Mi-

ller Torres • Paula Baldrich • Paula Vanessa Corea • Paulina Gutiérrez • Pedro Lorente • 

Pedro Toledano • Penélope Dávila • Pep Balaguer • Pep Marés • Pepa Gásquez • Pepita 

Tejedor • Pere Grané • Pilar Castelló • Pilar Domínguez • Pilar Pons • Pilar Trias • Pilar Vi-

llanueva • Pitter Walas Llenque • Pogan Carmen • Pol Prunés • Pura Arellano • Quim Cer-

vera • Rafael Algarra • Rafael Hernández • Ramon Busom • Ramon Viol • Raquel Alonso • 

Raquel Caizapanta • Raquel Latorre • Raquel Llinares • Raquel Segura • Raúl Rostas • Re-

beca Matheu • Regina Granel • Reme Cantó • Reme Piñero • Reyes Zuferri • Ricard Durany 

• Ricard Montalban • Ricard Raquer • Ricardo Simón • Roberta Vassallo • Roberto Carlos 
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