
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nota de premsa  

 
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural reforça el seu compromís  

en favor de la cohesió social als territoris d’alta diversitat  
en què es desenvolupa aquest projecte  

 

14 ajuntaments signen el primer 
Compromís Municipal 

 per la Convivència  
 
 

• L’Obra Social “la Caixa”, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 

Social i 14 ajuntaments de municipis d’alta diversitat a Espanya 

signen el primer Compromís Municipal per la Convivència amb la 

voluntat de promoure la cohesió social, la convivència 

intercultural i la solidaritat en l’àmbit local des d’una perspectiva 

creativa i positiva. 

 

• Aquest compromís s’emmarca en el Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural que des del 2010 l’Obra Social 

”la Caixa” impulsa en diversos territoris d’alta diversitat per 

configurar un model d’intervenció social centrat en el 

protagonisme de les comunitats locals. 
 

• Durant els últims tres anys, aquest projecte ha aconseguit 

contribuir significativament al repte que suposa gestionar 

adequadament la diversitat cultural, i per aquest motiu els 14 

ajuntaments renoven el seu compromís per continuar treballant 

en la millora de la convivència i la qualitat de vida dels seus 

barris i municipis. 
 

 

 

Madrid, 5 de novembre de 2013. El director general de l’Obra Social ”la 

Caixa”, Jaume Lanaspa; la secretària general d’Immigració i Emigració del 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Marina del Corral, i els alcaldes i 

representants dels ajuntaments de Madrid, Barcelona, Saragossa, Granada, 

Elx, Jerez de la Frontera, Leganés, Getafe, Logronyo, El Ejido, Paterna, 



 

 

 

 

 

 

 

   

Tortosa, Salt i San Bartolomé, han signat el primer Compromís Municipal 

per la Convivència Ciutadana Intercultural amb la voluntat conjunta de 

treballar per la cohesió social i la convivència intercultural en l’àmbit local.  

 

 

Reforç en el foment de la convivència ciutadana intercultural  

 

El foment de la convivència i la cohesió social en zones amb una diversitat 

cultural significativa és un dels grans reptes als quals l’Obra Social ”la Caixa” 

vol donar resposta. N’és una prova el fet que el Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural reforça amb els 14 ajuntaments el seu compromís 

de continuar desenvolupant les seves línies d’actuació centrades en la creació 

d’un model d’intervenció social basat en la coresponsabilitat i el treball 

conjunt entre administracions públiques, recursos tècnics i ciutadania per 

millorar les condicions i la qualitat de vida, i la igualtat d’oportunitats als 

barris i municipis.  

 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra 

Social ”la Caixa” des del 2010 en col·laboració amb diferents entitats socials. 

La iniciativa consisteix en una intervenció preventiva i promocional que 

fomenta les relacions interculturals, afavorint la cohesió social, i que, en 

definitiva, cerca l’apoderament de la societat a favor de la convivència i el 

desenvolupament comunitari. La convivència entesa com a quelcom que 

que implica a tots els ciutadans i ciutadanes, tant autòctons com 

immigrants. 

 

Els 14 ajuntaments valoren positivament els resultats de les accions generals i 

específiques dutes a terme fins ara. Per aquest motiu, el Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural continuarà treballant sobre la base de 

la seva raó de ser: la promoció de la convivència i la cohesió social des d’una 

perspectiva positiva i enriquidora. Les actuacions, dutes a terme pels 

protagonistes del territori —Administració, recursos tècnics i ciutadania—, 

es continuaran desenvolupant sobretot en els àmbits de la salut i l’educació, 

posant èmfasi en l’acció en tres col·lectius que tenen una rellevància especial 

dins de la comunitat: la família, la infància i la joventut. 

 

 

Tres anys de treball actiu en territoris de diversitat intercultural 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

El procés de treball dut a terme ha posat en evidència la necessitat de trobada, 

de diàleg i de col·laboració, i ha permès el reconeixement mutu de la necessitat 

d’implicació per part de tothom des de la coresponsabilitat i el compromís. 

 

 

El coneixement compartit 

 

El treball conjunt ha permès definir i consensuar una programació comunitària 

que fa possible donar resposta a les principals necessitats i contribueix a la 

construcció de la convivència ciutadana intercultural. Han participat en aquest 

procés 7.642 persones (Administració, professionals i veïns). 

 

En el conjunt dels territoris s’han creat espais tècnics de trobada entre 

professionals en els quals es comparteix informació sobre els recursos 

existents al territori i es dissenyen iniciatives d’intervenció. D’altra banda, també 

s’han impulsat espais ciutadans que fomenten la participació de la ciutadania 

resident al territori: població associada, pares i mares d’alumnes, i veïns 

que s’impliquen en la millora de la realitat existent. En total, s’han creat 65 

espais comunitaris, amb la implicació de 1.182 professionals. 

 

Salut comunitària: col·laboració i promoció de la salut  

 

Un dels eixos d’actuació ha estat el suport al treball intersectorial i col·laboratiu 

entre administracions, recursos tècnics i ciutadania que treballen per la 

promoció de la salut, a fi d’afavorir processos d’adequació a la diversitat 

existent. 

 

En aquest sentit, al llarg dels tres anys s’han anat impulsant accions per 

aconseguir que les persones i els grups incrementin el control i la capacitat de 

gestió sobre els determinants de la salut, i s’han posat en marxa iniciatives 

adreçades als diferents col·lectius: famílies, infància, joves i persones grans. 

Algunes de les actuacions impulsades han estat: motxilles saludables, escoles 

promotores de salut, passejos cardiovasculars, menjars interculturals, educació 

per a la prevenció i hàbits saludables. 

 

En total en l’àmbit de la salut s’han fet 450 activitats, en què han participat 

13.889 persones. El nombre de professionals implicats ha estat de 154. 

 

L’acció educativa integrada per a la promoció de l’èxit educatiu i la 

igualtat d’oportunitats 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

L’increment de la participació i de la transversalitat en l’àmbit socioeducatiu ha 

donat lloc a iniciatives de formació i capacitació de participants en processos 

comunitaris i a iniciatives per generar processos vinculats a l’acció educativa 

integrada. Destaquen les iniciatives adreçades a la implicació de les famílies en 

el procés educatiu i a la participació de joves en la comunitat. 

 

En l’àmbit socioeducatiu, en total s’han fet 747 activitats, en què han 

participat 32.128 persones. El nombre de professionals implicats ha estat de 

235. 

 

La participació ciutadana 

 

A més de les iniciatives en els àmbits d’actuació específics, s’han desenvolupat 

527 actuacions adreçades a la ciutadania, a veïns i veïnes de cadascun dels 

territoris d’actuació, en què han participat 35.810 persones, amb la implicació 

de 384 associacions ciutadanes. 

 

El coneixement mutu, el reforç del sentiment de pertinença a la comunitat i en 

definitiva la promoció de la convivència ciutadana intercultural han estat els 

eixos de treball prioritaris en aquest àmbit. 

 

 

 

 

«Ens sentim orgullosos de la tasca que entre tots duem a terme en pro de construir una 

única societat, cohesionada, diversa i solidària. Creiem, per la nostra pròpia experiència, 

que el model intercultural és el paradigma més adequat per a la gestió de la diversitat 

cultural, pel seu profund arrelament en el respecte i el reconeixement mutu de totes les 

persones.» 

 

Compromís Municipal per la Convivència 

5 de novembre de 2013 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig Ninou apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


