
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nota de premsa  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’Enquesta sobre convivència intercultural en 
l’àmbit local, que examina l’estat de la cohesió social  

en 25 territoris d’Espanya marcats per la diversitat 

 
La convivència i la cohesió social  

als territoris d’alta diversitat superen 
l’efecte de la crisi 

 

• Els resultats de l’enquesta mostren una millora de la convivència 

als territoris d’alta diversitat on es duu a terme el Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l’Obra Social 

”la Caixa”.  

 

• Gairebé 8 de cada 10 persones als territoris d’estudi consideren 

que hi ha respecte envers les persones d’altres nacionalitats. El 

78 % dels residents enquestats diuen que se senten a gust vivint en 

aquests barris d’alta diversitat cultural. 

 

• El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural configura en 16 

territoris de tot Espanya 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. 

 

 

Madrid, 7 de març de 2014. El director general de l’Obra Social ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i el director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural, Carlos Giménez, han presentat avui a CaixaForum Madrid els 

resultats de l’Enquesta sobre convivència intercultural en l’àmbit local.  

 

Aquest informe s’emmarca dins del Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural que l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb diferents 

entitats socials i les administracions locals, impulsa en 16 territoris de tot 

Espanya que tenen un alt nivell de diversitat cultural. La iniciativa consisteix 

en una intervenció preventiva i promocional que fomenta les relacions 

interculturals per afavorir la cohesió social; en definitiva, busca 



 
 
 
 
 
 
 

   

l’apoderament de la societat per tal de promoure la convivència i el 

desenvolupament comunitari. 

 

Es tracta del segon informe d’una enquesta la primera edició de la qual es va 

fer el 2010 i que té la seva continuació en la que ara es presenta del 2012. 

Aquest darrer any es van fer dues enquestes: una, sobre el terreny, als 25 

territoris (9.323 entrevistes), i l’altra, per telèfon, a una mostra representativa 

del conjunt d’Espanya (2.501 entrevistes). 

 

D’una banda, l’enquesta permet conèixer l’evolució de l’estat de la 

convivència veïnal i local als 25 territoris enquestats, comparant les dades 

del 2012 amb els resultats obtinguts als mateixos territoris el 2010. D’altra 

banda, facilita també l’anàlisi dels efectes o impactes que el Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural té als territoris on s’implanta, per mitjà de 

la comparació dels resultats de les dues enquestes en aquests territoris 

amb els corresponents als vuit restants, denominats de control, on no es 

desenvolupa el projecte. 

 

Territoris d’alta diversitat considerats com a bons barris per viure-hi 

 

L’efecte de la crisi ha arribat a l’àmplia majoria de la població dels territoris 

d’altra diversitat: dos de cada tres residents s’han vist afectats per la crisi 

econòmica en alguna de les situacions que examina l’estudi. Un de cada cinc 

compra menjar de menys qualitat, el 35 % surten menys amb els amics, el 

18 % han necessitat rebre diners d’un familiar o amic, i una proporció 

similar han hagut de donar diners a un familiar o amic. A més, un de cada deu 

dels residents ha hagut d’aplaçar el pagament de la hipoteca. 

 

Ara bé, els resultats de l’enquesta mostren que la crisi no ha empitjorat la 

situació de la convivència als territoris d’alta diversitat. De manera 

majoritària, els residents dels territoris d’estudi senten que viuen en un bon 

barri (78 %). Les declaracions d’insatisfacció amb el territori (10 %), així com 

les ambivalents (12 %), apareixen com a minoritàries. Al mateix temps, 

s’observa una baixa percepció d’existència de conflictes entre veïns (6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

Respecte i solidaritat, diversitat escolar i religió 

 

Amb relació a la convivència a les escoles dels territoris del projecte, el 44 % 

de pares i mares perceben la diversitat en l’àmbit escolar com a positiva i 

enriquidora, mentre que el 20 % creuen que pot ser positiva, tot i que al mateix 

temps consideren que pot ser font de problemes. 

 

Centrant el focus d’atenció en l’àmbit del respecte i la solidaritat, 8 de cada 10 

ciutadans enquestats consideren que hi ha respecte envers les persones 

d’altres nacionalitats. En pot ser una mostra el fet que el 53 % estiguin 

d’acord que els estrangers puguin votar a les eleccions municipals.  

 

Els percentatges augmenten davant de valors relacionats amb la diversitat de 

creences i de nacionalitats. Tres de cada quatre habitants consideren que al 

seu entorn hi ha respecte per les creences de cada persona o grup, com 

també per les persones d’altres nacionalitats. 

 

Pel que fa a la diversitat religiosa, dos de cada tres (67 %) consideren 

inacceptable que s’exclogui una alumna d’una escola per dur el hijab o 

mocador islàmic. De la mateixa manera, el 60 % dels enquestats consideren 

inacceptables les protestes contra l’edificació d’una mesquita al barri. 

 

Anàlisi de l’efecte de la intervenció als territoris d’alta diversitat 

 

L’estudi presentat aporta una bateria d’indicadors (simples, compostos i 

complexos) per mesurar els possibles efectes i impactes del projecte sobre 

l’evolució de l’estat de la convivència.  

 

En aquest sentit, la segona part de l’informe presentat mostra en detall la 

comparativa entre els territoris d’intervenció i els de control, amb vista a 

identificar aquests impactes, i en destaca una incidència positiva 

especialment a l’hora de generar un millor clima d’acceptació i fomentar la 

interacció positiva entre residents o veïns. 

 

Reforç en el foment de la convivència ciutadana intercultural  

 

Els ajuntaments dels 16 territoris implicats valoren positivament els resultats de 

les accions generals i específiques dutes a terme fins ara. Per això, 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. Aquest treball es farà en diversos 

terrenys, donant prioritat als àmbits de la salut i l’educació, i afavorint la 



 
 
 
 
 
 
 

   

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

barris i municipis.  

 

Els protagonistes del territori —Administració, recursos tècnics i 

ciutadania— continuaran duent a terme les seves actuacions partint de les 

monografies, els diagnòstics participatius i les programacions comunitàries, tots 

productes de la primera etapa del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig Ninou: apuig@fundaciolacaixa.es / 626 282 905 

Juan Antonio García: jagarcia@fundaciolacaixa.es / 608 213 095 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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