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Nota de premsa 

En el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra 

Social ”la Caixa”, desenvolupat per entitats socials a 17 territoris de tot 

l’Estat, es promou la monografia comunitària «La salut al Raval. Una 

mirada des del propi barri» 

 

Professionals, ciutadania i Administració 

aporten la seva mirada  

sobre la salut al barri del Raval 
 

• El Raval celebra la I Trobada Comunitària per compartir els 

resultats recollits en la monografia comunitària «La salut al Raval. 

Una mirada des del propi barri», en la qual han participat més de 40 

recursos, 350 professionals i més de 100 veïns i veïnes. 

• Aquesta trobada ha esdevingut l’espai per visibilitzar, de forma 

material i simbòlica, la implicació de cadascun dels actors 

participants: tècnics i professionals de diferents àmbits, 

comerciants, veïnat del barri i representants de l’Administració 

pública.  

• La monografia comunitària s’inscriu en el marc del projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l’Obra Social 

”la Caixa” en l’àmbit estatal. Al Raval promou aquesta iniciativa la 

Fundació Tot Raval, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Aquesta I Trobada Comunitària vol ser un espai de relació entre els 

diferents protagonistes per proposar, compartir i dur a terme un 

treball conjunt per a la millora de la salut del barri, entesa en el 

sentit més ampli. 
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Barcelona, 16 d’abril de 2013. L’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Tot 

Raval, l’Obra Social ”la Caixa”, tècnics i professionals de diferents àmbits, 

comerciants, veïnat i representants de l’Administració pública van assistir ahir a 

la I Trobada Comunitària, amb motiu de la presentació pública de la 

monografia comunitària «La salut al Raval. Una mirada des del propi 

barri».  

La trobada, que va tenir lloc al CIDOB, va presentar de forma amena i 

participativa les característiques principals d’aquest estudi, entre les quals 

destaca que ha estat elaborat conjuntament per professionals, ciutadania i 

Administració. Així, les diverses mirades conflueixen en un únic document 

de coneixement compartit, ple de simbolisme i utilitat per a la comunitat.  

L’acte es va centrar en l’escolta activa de cadascun dels participants, que van 

relatar l’estat de la salut al Raval des del seu punt de vista, des de la seva 

experiència i des de la seva activitat professional, amb l’objectiu de proposar, 

compartir i dur a terme un treball conjunt en la millora qualitativa del barri. 

La monografia comunitària constitueix una fotografia actualitzada del barri en 

matèria de salut que té en compte la seva relació amb altres factors 

socioeconòmics, educatius, culturals, etc. Alhora, vol ser una eina motivadora 

que generi sinergies entorn de la salut al Raval i que ajudi a donar una 

resposta conjunta a les necessitats prioritàries del barri en aquest àmbit.  

La monografia sorgeix de la línia de Salut Comunitària al Raval, que va 

començar a finals del 2010 en el marc del projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural (ICI) impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, simultàniament amb 

l’inici del Pla de Barris del Raval Sud 2010-2018. La finalitat d’aquesta línia de 

treball és promoure els esforços de la comunitat per tenir més control sobre els 

factors que afecten la seva salut i, en conseqüència, per millorar-la a través de 

la definició i implementació conjunta d’un pla d’acció comunitària des d’una 

mirada intercultural, de gènere i de cicle vital. 

Des del seu inici fins ara, s’han format dos grups de treball: un grup de 

seguiment, format per diferents institucions públiques vinculades a la salut del 

Raval, i una comissió de salut comunitària, formada per tècnics i professionals 

de diferents àmbits del barri (sanitari, social, educatiu, esportiu, etc.). Les 

percepcions de la ciutadania s’han recollit a través de col·loquis individuals.  
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Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 

El projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra Social 

”la Caixa” a 17 territoris d’Espanya, en col·laboració amb diferents entitats 

socials i administracions locals. 

La iniciativa consisteix en una intervenció preventiva i promocional que fomenta 

les relacions interculturals per afavorir la cohesió social i, en definitiva, per 

aconseguir l’apoderament de la societat a favor de la convivència i el 

desenvolupament comunitari. 

En general, el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural vol generar un 

model d’intervenció social que serveixi per enfortir i impulsar processos que 

afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la 

població. 

 
Més informació (premsa, entrevistes i reportatges): 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Fundació Tot Raval 
Mireia Aranda 934 426 868 / 610 034 330 comunicacio@totraval.org 

 

  

 


