
 
 

Nota de premsa 
 
El projecte, al qual l’Obra Social ”la Caixa” destina 3 milions d’euros, 
s’implementarà a 17 territoris diferents de l’Estat espanyol  
 

 
L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa un 
nou projecte de foment de la cohesió social 

en zones amb una alta diversitat cultural 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta un nou Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural. El projecte s’implementarà a 17 barris i 

municipis de l’Estat espanyol caracteritzats per una elevada 

diversitat cultural gràcies a entitats socials i amb la col·laboració de 

l’Administració pública i dels recursos existents als territoris, sota 

una adequada direcció científica.  

 

• El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una iniciativa 

pionera amb la finalitat de generar un model d’intervenció 

comunitària de referència en la gestió de la diversitat cultural. 

L’objectiu és col·laborar amb els agents del territori per potenciar 

les possibilitats que aquest ofereix pel que fa a convivència 

intercultural.  

 

• A cadascun dels 17 territoris es desenvoluparà una actuació 

integral a través d’equips multidisciplinaris que actuaran com a 

referents i motors de la convivència en tres àmbits prioritaris 

d’actuació: el socioeducatiu, la salut comunitària i les relacions 

ciutadanes.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” destina aquest primer any de posada en 

marxa un pressupost de 3 milions d’euros al desenvolupament del 

projecte. 

 

 

Barcelona, 8 de setembre de 2010. L’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat 17 
territoris que, a través d’entitats socials, desenvoluparan a tot l’Estat Espanyol 
el nou Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. Amb aquest 



projecte, la Fundació ”la Caixa” pretén generar un model d’intervenció 

comunitària de referència en la gestió de la diversitat cultural vàlid en 
contextos multiculturals. Es tracta d’un model preventiu que afavoreix la 
integració de totes les persones, que contribueix a la cohesió social i que, en 
definitiva, capacita el conjunt de la societat per afrontar les problemàtiques i 
superar els processos i les situacions d’exclusió social en comunitats amb una 
alta incidència de diversitat.  
 
El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; la secretària 
d’Estat d’Immigració i Emigració, Anna Terrón; el sotsdirector de Cohesió 
Social i Convivència Social de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, Joaquin Corcobado; i el catedràtic d’antropologia social de la 
Universitat Autònoma de Madrid, Carlos Giménez, han presentat avui a 
CosmoCaixa Barcelona els 17 territoris on es desenvoluparà el nou projecte de 
l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
Reptes i oportunitats reals del fenomen migratori 

 
Segons el padró municipal d’1 de gener de 2010, el 12,16 % de la població 
resident a Espanya és d’origen estranger. Segons l’Institut Nacional 
d’Estadística, la proporció de ciutadans estrangers sobre el total de la població 
resident a Espanya se situa en el 12,2 %. Les comunitats amb una proporció 
més gran d’estrangers són les illes Balears (21,9 %), la Comunitat Valenciana 
(17,3 %) i la Comunitat de Madrid (16,6 %). D’altra banda, les que tenen una 
proporció més petita d’estrangers són Extremadura (3,5 %), Galícia (3,9 %) i el 
Principat d’Astúries (4,5 %). 
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Els estrangers residents a l’Estat espanyol pertanyents a la UE-27 sumen 
2.346.515. Entre aquests, els més nombrosos són els romanesos (829.715), 
seguits per ciutadans del Regne Unit (387.226) i alemanys (159.579). Entre els 
estrangers no comunitaris, destaquen els ciutadans marroquins (747.760), els 
equatorians (395.069) i els colombians (289.896). 
 
A l’Estat espanyol, la presència i l’arrelament de milions de persones d’origen 
estranger ha incrementat la intensa diversificació d’aquest país. En aquest 
sentit, gestionar la diversitat sociocultural d’una manera pacífica, preventiva i 
participativa és el gran repte per a molts territoris, comunitats, barris i municipis 
de l’Estat. Per això calen accions integrals i reeixides de transformació de la 
realitat social.  
 

Per facilitar el desenvolupament del projecte als municipis seleccionats, la 
Fundació ”la Caixa” i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

(FEMP) han signat un conveni de col·laboració que permetrà dur a terme 
accions conjuntes de promoció, difusió i implementació d’aquesta iniciativa.  
 
En la mateixa línia, la Fundació ”la Caixa” també ha establert vincles de 
col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració per implementar aquest 
projecte.  
 
En aquest sentit, l’aportació del Ministeri de Treball i Immigració al projecte, a 
través de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, se centra en les línies 
del Pla estratègic de ciutadania i integració aprovat pel Consell de Ministres al 
febrer del 2007. En aquest context, la Secretaria d’Estat d’Immigració i 
Emigració col·laborarà en la difusió i la posada en marxa del programa de 
formació, en el desenvolupament de materials destinats a professionals i en la 
implementació del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Fundació 
”la Caixa”.  
 

A través d’una convocatòria oberta a organitzacions no lucratives (entitats del 
tercer sector), s’han triat 17 territoris en els quals s’implementaran el projecte 
en col·laboració amb les administracions locals de cada territori. 

A l’hora de fer aquesta selecció s’ha tingut en compte el territori d’actuació, la 
trajectòria de l’entitat social, la seva relació amb el territori presentat i la 
proposta d’equip i d’intervenció. Com a mostra d’aquest enfocament, a dos dels 
territoris seleccionats, amb un alt percentatge de població d’ètnia gitana, les 
entitats que desenvoluparan el projecte tenen una gran implicació de 
representants d’aquest col·lectiu.  

Els 17 equips estan formats per persones amb experiència en intervenció 
comunitària i mediació intercultural, moltes d’elles titulades en estudis 



relacionats amb les ciències socials. El treball en equip, la coordinació amb 
altres recursos i la capacitat de dinamització de la comunitat són clau en aquest 
projecte, que no pretén constituir un recurs més, sinó reforçar els que ja hi ha. 
Es tracta de dotar de possibilitats els agents socials que intervenen en el 
territori perquè donin respostes als reptes i les problemàtiques de la nova 
realitat social.  

Les 17 entitats estaran coordinades per la Fundació ”la Caixa”, amb la qual 
col·laborarà l’Institut de Migracions, Etnicitat i Desenvolupament Social de la 
Universitat Autònoma de Madrid.  

En total, per a aquest primer any de posada en marxa del nou projecte es 

destinarà un total de 3 milions d’euros. El Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural actuarà als territoris següents:  

 

 

Territori d’actuació 
 

 

Entitat social  

Barcelona (el Raval) Tot Raval 

Barcelona (Sant Martí) Surt Fundació de Dones 

Barcelona (Nou Barris) Associació Sociocultural El Torrent 

Madrid (Ciudad Lineal) La Rueca Asociación Social y Cultural 

Getafe CEAR 

Leganés FUAM 

Elx Fundación Elche Acoge 

Granada Asociación Gitana Anaquerando 

Tortosa ACISI 

Jerez de la Frontera CEAIN Centro de Atención al Inmigrante 

Logronyo Rioja Acoge 

Salt Casal dels Infants 

Paterna Secretariado Gitano 

Saragossa Federico Ozanam 

El Ejido Asociación Norte de África 

San Bartolomé (illes Canàries) El Patio 

Daimiel CEPAIM 

 

 
Una oportunitat per prevenir i superar conflictes 
 
El desenvolupament del projecte estableix un desplegament d’actuacions en 
tres àmbits, el socioeducatiu, el de la salut comunitària i el de les relacions 

socials. Es treballarà en aquests tres àmbits perquè tenen una alta rellevància 
en la vida local i quotidiana i perquè es tracta de tres àmbits amb un gran 



impacte en la comunitat i en les bones o males de convivència. Els públics als 
quals s’adreça preferentment el programa per prevenir i promocionar la 
convivència ciutadana són els menors, els joves i les famílies.  
 
El nou Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra Social ”la 
Caixa” representa un suport a les administracions, als agents socials que 
treballen als seus territoris i a les entitats locals. A més, la iniciativa pretén 
convertir-se en un referent pel que fa al model i la metodologia d’actuació, i 
oferir idees i anàlisis que puguin contribuir al debat en l’àmbit de la 
interculturalitat, la cohesió social i els fluxos migratoris.  
 
  

Avaluació i metodologia per validar el projecte 

 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural considera com a part 
principal del seu desenvolupament i la seva posada en marxa la interpretació 
continuada dels resultats obtinguts, sobretot en el pla qualitatiu i quantitatiu, i 
l’avaluació. En aquest sentit, es durà a terme un diagnòstic inicial sobre la 
convivència i una enquesta a una mostra representativa de la població a cada 
un dels 17 territoris que es repetirà anualment. Es tracta d’una estratègia 
qualitativa i una altra de quantitativa que són complementàries per potenciar la 
reflexió, el rigor del projecte i, en definitiva, la fonamentació científica de la 
intervenció.  
 

El projecte té a cada territori una durada aproximada de tres anys, després dels 
quals s’haurà contribuït a transformar les dinàmiques existents en aquests 
territoris, en haver establert mecanismes de coordinació i participació que 
permetin capacitar els agents socials del territori per donar respostes a les 
oportunitats i els reptes que deriven de la diversitat cultural. 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Sònia Oquendo: 676 06 36 17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
  


