
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L’Ajuntament d’Elx assumeix  
el lideratge del programa d’intervenció 
comunitària impulsat per l’Obra Social 

”la Caixa” al barri de Carrús 
 

Elx és el primer territori que ha aconseguit complir l’objectiu de l’Obra Social 

”la Caixa” de consolidar el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural al 

territori. A partir d’ara, l’Ajuntament de la ciutat adquireix autonomia en la gestió i 

l’aplicació d’aquest model de convivència pioner. 

 

 
• L’Ajuntament d’Elx lidera a partir d’ara el programa de millora de la 

convivència que deriva dels cinc anys de treball del Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l’Obra Social 

”la Caixa” i gestionat a la ciutat per la Fundació Elche Acoge 

 

• El projecte ha aconseguit millorar les relacions entre la ciutadania, 

les administracions i els recursos tècnics, perquè aquests tres 

actors es converteixin en protagonistes i subjectes del seu propi 

procés de desenvolupament social i millora de la convivència. 

 

• Aquest model d’intervenció preventiva, promocional i enriquidora, 

fins ara implantat a Carrús Est, s’estendrà a tot el barri i al sector V, 

i en el futur a tota la ciutat, per fomentar les relacions interculturals, 

la cohesió social i l’apoderament de la societat en pro de la 

convivència i el desenvolupament comunitari. 

 
 

Elx, 26 de febrer de 2015. Elx s’ha convertit en el primer territori a complir 

l’objectiu del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, impulsat per 

l’Obra Social ”la Caixa” i gestionat a la ciutat per la Fundació Elx Acull. 

Després d’implantar amb èxit durant els últims cinc anys aquest model de 

millora de la convivència en zones d’alta diversitat cultural, ara l’Ajuntament 

d’Elx, que des del principi ha col·laborat molt activament en la implantació del 



 

 

 

programa, pren el testimoni i crearà un servei de dinamització comunitària.  

 

El projecte, que inicialment presentava una durada de tres anys i que 

posteriorment va ser prorrogat dos anys més, tenia com a darrer propòsit 

millorar la cohesió social a Carrús Est, una zona on les relacions veïnals en 

termes d’interculturalitat necessitaven un esforç de treball comunitari que 

facilités la cohesió social. Ara, l’Ajuntament ha decidit estendre el servei de 

dinamització a tot el barri de Carrús i al sector V, amb l’objectiu d’anar-lo 

ampliant a poc a poc a altres barris de la ciutat. 

 

En aquest procés, l’Obra Social ”la Caixa” continuarà apostant pel model de 

convivència, que a partir d’ara es desenvoluparà amb personal i finançament 

propis del Consistori, i també amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i 

de la Fundació Elche Acoge. Entitats com els dos hospitals de la ciutat, Càritas, 

la Fundación Secretariado Gitano i el Projecte Home, que fins avui també 

havien participat activament en el Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural, hi continuaran col·laborant. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” manté el seu pressupost de col·laboració en les 

accions que es portaran a terme al territori dins del marc del projecte 

d’intervenció comunitària. 

 

«Continuarem treballant conjuntament amb les entitats que fins ara han estat 

implicades en el projecte, ja que la clau de l’èxit d’aquest nou servei és la 

implicació de les entitats públiques i privades», ha dit en la presentació del 

servei Luis Martínez-Pujalte, regidor de Coordinació, Relacions Institucionals, 

Acció Social i Recursos Humans de l’Ajuntament d’Elx. 

 

El projecte, impulsat inicialment per l’Obra Social ”la Caixa”, planteja millorar les 

relacions entre la ciutadania, les administracions i els recursos tècnics, 

des de la coresponsabilitat i el compromís compartit, per tal que aquests tres 

actors de la vida comunitària es converteixin en protagonistes i subjectes del 

seu propi procés de desenvolupament social i millora de la convivència local. 

 

Una valoració molt positiva que permet continuar i fins i tot ampliar  

les zones que reben suport 

 

La intervenció enriquidora i positiva duta a terme durant els últims cinc anys, en 

què han participat la ciutadania, professionals i experts, i representants del 

teixit associatiu, de diferents àrees municipals i d’altres administracions, permet 



 

 

 

ara continuar el projecte, del qual el regidor Martínez-Pujalte fa una valoració 

«molt positiva».  

 

Fins al moment, els veïns de Carrús Est han pogut gaudir de fins a 180 

activitats comunitàries que han aconseguit un notable impacte i que han 

arribat a 20.208 persones. Entre les iniciatives, destaquen l’Escola Oberta 

d’Estiu, les passejades saludables, les activitats de dinamització comercial i els 

tallers d’alimentació saludable a les escoles, que han implicat també prop de 80 

professionals i que han disposat d’un pressupost de 635.000 euros aportats 

per l’Obra Social ”la Caixa” i gestionats per la Fundació Elx Acull. 

 

Ja són 40 els territoris de tot l’Estat que treballen en la gestió positiva de 

la convivència ciutadana intercultural a través del projecte  

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural està promogut per l’Obra 

Social ”la Caixa”, en col·laboració amb diferents entitats socials i 

administracions locals, i avalat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). En aquests moments, 

el projecte és present a 40 àmbits territorials de 31 municipis de tot l’Estat 

amb un alt nivell de diversitat cultural. 

Part de l’èxit del projecte es deu a la combinació entre la flexibilitat que 

requereix cada context i la unitat en l’enfocament metodològic de la intervenció. 

En aquest sentit, durant el 2014 es van sumar 24 territoris d’actuació als 16 

que van iniciar el projecte el 2010. 

 

 

Més informació: 

Ajuntament d’Elx 

 

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

Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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