
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nota de premsa  
 

Durant els pròxims dos anys, l’Obra Social “la Caixa” destinarà un total de 
510.000 euros a l’impuls de noves línies de cohesió social als territoris 

d’alta diversitat de Barcelona 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de 
Barcelona, junts en la gestió positiva de la 

convivència ciutadana intercultural  
 
 

• L’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”, que 

impulsen el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que 

ha aconseguit contribuir significativament al repte de gestionar 

adequadament la diversitat cultural, renoven ara el seu 

compromís de millora de la convivència i la cohesió social als 

barris del Clot, el Raval i la Zona Nord de Nou Barris. 

 

• En els últims tres anys, aquest projecte ha configurat en 17 

territoris d’alta diversitat cultural un model d’intervenció social 

centrat en el protagonisme de les comunitats locals per afrontar 

de manera organitzada, eficaç i positiva el repte crucial de la 

convivència i la cohesió social. 

 

• Als barris del Clot, el Raval i la Zona Nord de Nou Barris, el 

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ha aconseguit 

un ampli procés de participació local de les administracions, els 

tècnics i la ciutadania per millorar les condicions i la qualitat de 

vida dels tres barris. 

 

 

Barcelona, 8 de gener de 2014. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el 

director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat a 

l’Ajuntament de Barcelona un conveni de col·laboració per impulsar la 

continuïtat del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural als barris 

del Clot, el Raval i la Zona Nord. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

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 un prova que el Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural reforça, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, el seu 

compromís per continuar desenvolupant les seves línies d’actuació basades en 

una gestió social, innovadora i sostenible de la diversitat als barris del Clot, 

el Raval i la Zona Nord.  

 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ha estat impulsat per l’Obra 

Social ”la Caixa” des del 2010 a 17 barris i municipis d’Espanya amb la 

col·laboració de diferents entitats socials. La iniciativa consisteix en una 

intervenció preventiva i promocional que fomenta les relacions interculturals, 

que afavoreix la cohesió social i, en definitiva, que cerca aconseguir  

l’apoderament de la societat sobre la base de la convivència i el 

desenvolupament comunitari.  

 

 

Gestió positiva de la convivència ciutadana intercultural  

 

L’Ajuntament de Barcelona valora 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 per la seva raó de 

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

perspectiva positiva i enriquidora. Les actuacions, desenvolupades pels 

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

tindran continuïtat sobretot en els àmbits de salut i educació, mitjançant la 

creació d’oportunitats i d’espais de participació oberts a tota la comunitat als 

barris del Clot - Camp de l’Arpa, el Raval i la Zona Nord. 

 

Per fer realitat les actuacions que es duran a terme els propers dos anys, tal i 

com marca el conveni de col·laboració del projecte, l’Obra Social “la Caixa” 

destinarà un total de 510.000 euros, que es desglossen en 85.000 euros per 

any a cada un dels tres districtes.  

 

 

Tres anys de treball actiu als barris del Clot, el Raval i la Zona Nord de 

Nou Barris 

 

Durant aquests tres anys, a la Zona Nord de Nou Barris s’ha treballat per 

posar en comú i de manera compartida el coneixement que els diferents agents 

del territori tenen sobre la infància amb l’objectiu de fomentar la convivència i la  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

cohesió social. Aquestes aportacions s’han fet amb la participació de 

l’Administració, entitats i ciutadania i recursos professionals. Com a resultat 

d’aquesta feina, es va acordar la priorització de temàtiques i es va editar la 

Guia de recursos per a les famílies. Zona Nord de Nou Barris en cinc 

idiomes diferents. Per a l’assoliment d’aquest coneixement, es van dur a terme  

 

73 entrevistes, de les quals 38 van ser grupals i 28 individuals, i es va escoltar 

182 nens i nenes. Aquesta feina s’ha reforçat amb el treball fet en els àmbits 

de salut, educació i mediació comunitària.  

 

Al barri del Clot, fruit de la tasca conjunta realitzada en aquest període 

mitjançant aquest projecte, s’han obtingut resultats significatius, com ara 

l’elaboració d’un estudi participatiu «La veu del Clot» i la realització d’un 

diagnòstic i d’un pla de treball, tres eines que han enfortit el coneixement sobre 

el barri i que han marcat línies de treball de futur. D’altra banda, el 

desenvolupament del procés comunitari intercultural en els àmbits 

socioeducatiu, de salut comunitària i de relacions ciutadanes ha tingut com a 

resultat diverses experiències conjuntes, com el programa de ràdio jove i 

comunitari «2 Quarts de Clot», els espais de «Menjars saludables 

interculturals» i «Dones d’aquí i d’allà, dones del barri». Totes aquestes 

actuacions reflecteixen el dinamisme del barri del Clot.  

 

Seguint la mateixa línia, un dels resultats significatius que s’han obtingut en 

aquests tres anys al barri del Raval és el desenvolupament, duna banda, d’un 

estudi participatiu i, de l’altra, de les línies d’acció de la Programació 

Comunitària que recull aportacions, reflexions i el treball d’anàlisi del 

moment actual que viu la ciutadania del Raval, i en què han participat i 

col·laborat un gran nombre de persones, entitats i recursos tècnics. Pel que fa 

a l’estudi participatiu, amb el títol «La salut al Raval. Una mirada des del 

mateix barri», hi han participat més de 350 professionals i s’han fet 100 

entrevistes amb veïnat i comerciants del barri. Amb relació a l’elaboració del 

diagnòstic i la programació comunitària, es va a acordar conjuntament focalitzar 

les accions en els àmbits de la salut comunitària i l’educació. 

 

El treball d’aquesta segona etapa presenta reptes centrats a crear un model 

social que doni prioritat a la gestió positiva de la diversitat intercultural en 

pro de la millora qualitativa als tres barris, així com a reforçar l’estructura i 

l’execució del procés per tal de garantir-ne la sostenibilitat en el temps.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95/ 626 28 29 05 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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

 


