
 
Nota de premsa 

  

L’Obra Social ”la Caixa” implica més de 

370.000 ciutadans en la millora de la 

convivència intercultural 
 

 El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), promogut 

per l’entitat en col·laboració amb administracions públiques, 

professionals i associacions, tant de l’àmbit públic com del privat, 

es desenvolupa des del 2010 a 39 territoris espanyols caracteritzats 

per una alta diversitat cultural.  

 

 Fins ara, 370.578 persones han participat en les més de 

4.000 activitats que s’han organitzat per aconseguir l’objectiu últim 

del projecte: dur a terme una intervenció preventiva i promocional 

que fomenti les relacions interculturals i afavoreixi així la cohesió 

social, la convivència i una millor qualitat de vida de tots els veïns. 

 

 Aquest projecte pioner suposa una nova manera de promoure el 

desenvolupament comunitari gràcies a activitats que giren al 

voltant de l’educació, la salut i l’oci, i que reforcen el sentiment de 

pertinença al territori i el coneixement mutu entre els veïns que 

l’habiten.  

 

 En aquests mesos estivals, s’estan organitzant escoles obertes per 

a més de 14.000 infants, joves i adults amb el propòsit de convertir 

l’estiu en un temps d’oci compartit, inclusiu i saludable. 

 

 

Madrid, 20 d’agost de 2015. Cada vegada hi ha més veïns que volen formar 

part directa de la millora dels seus barris, per la qual cosa s’han compromès, 

juntament amb diferents institucions públiques i privades, a aconseguir una 

convivència millor i a fomentar les relacions interculturals als seus territoris. 

Amb aquest objectiu va néixer ara fa cinc anys el Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració 

amb administracions públiques i tot tipus de professionals i entitats socials, per 

gestionar d’una manera positiva la interculturalitat.  

 

Fa cinc anys, 17 territoris d’alta diversitat cultural van voler provar aquest model 



 
preventiu d’intervenció, caracteritzat pel treball conjunt. L’èxit d’aquesta primera 

etapa va provocar que l’any passat el projecte s’ampliés a 39 territoris de tot 

l’Estat. Des del començament d’aquesta iniciativa pionera, 370.578 persones 

han participat en les 4.028 activitats de foment de la convivència que s’han 

desenvolupat en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 

 

En aquest temps, els veïns i les veïnes dels diferents barris han mostrat una 

gran voluntat d’entesa i diàleg per aconseguir una cohesió social més gran als 

seus territoris. Però tot aquest treball, focalitzat en l’àmbit local, no es pot 

entendre sense la col·laboració de l’Administració pública, així com de 

1.823 entitats i recursos comunitaris de tot Espanya ―i 

2.245 professionals―, que s’han coresponsabilitzat del procés i han prestat el 

seu temps i els seus recursos per fer-lo possible.  

 

Una programació comunitària per a la cohesió des de la diversitat 

 

L’objectiu del projecte, la gestió positiva de la interculturalitat, 

s’aconsegueix dia a dia gràcies al treball conjunt i a l’organització 

d’activitats com les que aquest estiu es duen a terme en una gran part dels 

territoris ICI de tot Espanya. Durant els mesos estivals, més de 

14.000 persones participen en les escoles obertes d’estiu, una proposta 

adaptada a cada territori que inclou un ampli programa d’activitats per a 

menors, adolescents i famílies, i que vol convertir l’estiu en un temps d’oci 

compartit, inclusiu i saludable.  

 

Per aconseguir-ho, s’han organitzat activitats per a infants, joves i famílies 

senceres, entre les quals destaquen tallers de cuina internacional i saludable, 

balls del món, cinema d’estiu, contacontes, representacions al carrer, art urbà i 

esdeveniments esportius, entre altres iniciatives. 

 

Durant aquest any 2015, una altra de les propostes destacades que s’ha dut a 

terme a nombrosos territoris ICI ha estat l’Acció Global Ciutadana. Aquesta 

iniciativa es va celebrar durant els mesos de primavera i va aplegar 

43.500 participants, units pel foment de la convivència en activitats que van 

omplir els carrers del barri de color, en una acció conjunta per estrènyer vincles 

i trencar tòpics. 

 

Ja hi ha 39 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, promogut per l’Obra Social 

”la Caixa”, s’ha desenvolupat des del 2010 en territoris amb diferents 



 
característiques sociodemogràfiques i ubicacions. Des del disseny del projecte 

el 2009 en una primera etapa amb 17 territoris d’alta diversitat, fins que es va 

ampliar a 39 territoris al juliol del 2014, s’ha tingut en compte una tipologia 

de «contextos locals de diversitat». Així, es treballa conjuntament tant en 

poblacions diverses pel que fa al percentatge de població estrangera o gitana, 

com en territoris variats per la tipologia: zones rurals, grans ciutats, centres 

històrics, barris d’eixamples, zones d’extraradi, zones costaneres i cinturons 

metropolitans.  

L’àmplia gamma de situacions i contextos on s’ha desenvolupat el projecte ha 

posat en valor la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació, i se n’han obtingut 

valuosos aprenentatges que es poden extrapolar a molts altres contextos, 

així com les polítiques impulsades des de l’àmbit autonòmic, estatal i europeu. 

 

A grans trets, els primers anys del Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural han permès la generació d’un ampli procés de participació local 

de les administracions, els professionals i la ciutadania; el treball des de 

l’àmbit socioeducatiu amb la infància, la joventut i les famílies a favor de la 

convivència intercultural; l’impuls d’una acció comunitària en l’àmbit de la salut 

des de la perspectiva intercultural, i la millora de les relacions ciutadanes i del 

sentiment de pertinença al barri. Aquestes línies d’actuació entronquen amb la 

filosofia del Pla Integral, que coordina les accions dels serveis públics i les 

entitats que actuen a la zona per multiplicar la seva eficàcia. 

 

No obstant això, la promoció d’un nou model d’intervenció social, gràcies a 

l’adaptació mútua entre persones i col·lectius diversos i a l’adequació de les 

institucions a aquesta realitat, és l’èxit més gran del projecte. Un èxit sobre el 

qual es fonamenta una nova cultura de prevenció, regulació i resolució pacífica 

de conflictes i de convivència ciutadana intercultural. Tot això suposa una 

valuosa aportació en la recerca de noves vies per fer front al repte europeu i 

mundial de gestionar en positiu la diversitat cultural, ètnica, lingüística i 

religiosa.  

 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural es desenvolupa als següents 

barris i municipis d’Espanya: Playa Honda (Lanzarote); Las Norias de Daza 

(Almeria); Zona Sur (Jerez de la Frontera); Distrito Norte (Granada); Torre 

Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, Raval, Clot – Camp de l’Arpa, Cardona, Vic, 

Collblanc – La Torrassa, Sant Cosme, Marianao, Fondo, Santa Rosa, Raval i 

Safarejos, Badalona Sud (Barcelona); Salt i Banyoles (Girona); Tortosa 

(Tarragona); San José i Madre de Dios (Logronyo); Centro, San Nicasio i 

Batallas (Leganés); La Coma i Santa Rita (Paterna); Pueblo Nuevo, 

Concepción, San Pascual, Cañada Real, San Cristóbal de los Ángeles i 



 
Universidad (Madrid); Casco Histórico i Delicias (Saragossa); Las Margaritas i 

La Alhóndiga (Getafe); Taco (Santa Cruz de Tenerife); San José, Hadú i 

Almadraba (Ceuta); Polígono Sur (Sevilla); Belén-Miraflores (Màlaga); Casco 

Histórico (Cartagena); Polígono (Toledo); Iralabarri i Ametzola (Bilbao), i Santa 

Catalina, Es Jonquet i Son Roca (Palma de Mallorca).  

 

A més, Carrús (Elx) s’ha convertit en el primer territori que ha complert 

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

l’Obra Social ”la Caixa” i gestionat a la ciutat per la Fundación Elche Acoge. 

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

millora de la convivència, des del passat mes de febrer l’Ajuntament d’Elx, que 

va col·laborar molt activament en la implantació del programa, n’ha pres el 

relleu i ha creat un servei de dinamització comunitària. 

 

 

 

 

 

Més informació (premsa, entrevistes i reportatges): 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org 

Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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