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Es presenten a CaixaForum Madrid els resultats d'un macroprojecte social 

impulsat durant els últims sis anys  

 

L'Obra Social "la Caixa" i la Universitat 

Autònoma de Madrid validen un model de 

millora de la convivència intercultural  
 

• El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) 

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

administracions públiques, professionals i entitats socials, arriba al 

seu sisè any de treball col·laboratiu, amb la participació de 515.200 

ciutadans. 

 

• El projecte ha mobilitzat, fins ara, més de 500 representants de 

l’Administració pública, 417 associacions i més de 2.300 

professionals als 39 territoris on es desenvolupa, caracteritzats per 

una alta diversitat cultural.  
 

• Al llarg de tot aquest temps, s’ha aconseguit sistematitzar el model 

preventiu de la conflictivitat social creat pel Projecte ICI, de manera 

que ara és exportable a altres territoris i entitats que el vulguin 

aplicar. 

 

 
Madrid, 23 de febrer de 2016. El director corporatiu de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón; el president de la Fundación 
Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; el director científic del Projecte 
d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI), Carlos Giménez; la 
regidora de Família i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Logronyo, 
Paloma Corres, i el director general de La Rueca Asociación, Antonio 

Llorente, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid un balanç dels sis 
anys del Projecte ICI. 
 
Junts han escenificat l’extensa xarxa de relacions construïda per aquest 

projecte de millora de la convivència intercultural, que en aquests sis anys ha 
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aconseguit el treball conjunt entre l’Obra Social ”la Caixa”, 31 municipis i 513 
representants de les administracions públiques, 417 associacions i més de 
2.300 professionals. El Projecte incideix en més d’un milió de persones que 
resideixen en els 39 barris, districtes i municipis de tot Espanya. En aquests 
territoris, caracteritzats per una rica diversitat cultural, 515.200 ciutadans 

participen en les activitats que es duen a terme per fomentar la cohesió 
social. 
 
Un exemple d’innovació social, ara transferible  

L’any 2010, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el Projecte ICI partint 
d’un marc conceptual i metodològic dissenyat per la Universitat Autònoma de 
Madrid, amb Carlos Giménez com a director científic i Marco Marchioni com a 
Assessor General. L’objectiu era desenvolupar un model per a la millora de la 
convivència intercultural. Ara, després de sis anys de treball col·laboratiu, s’ha 
editat Juntos por la convivencia, una publicació que explica les claus dels 
excel·lents resultats dels 39 processos comunitaris. La presentació ha tingut 
lloc a CaixaForum Madrid davant de gairebé 300 representants d’entitats 
públiques i privades dels territoris on és present el projecte.  
 
L’objectiu d’aquesta col·lecció de cinc llibres, que ha pres com a referència els 
territoris que van iniciar el projecte el 2010, ha estat sistematitzar-ne i avaluar-
ne el funcionament fins ara i valorar el coneixement que ha sorgit del treball 
mancomunat. A més, Juntos por la convivencia vol destacar la creació d’un 

model d’intervenció per la convivència validat, eficaç i configurat per ser 

sostenible, i que ara ja és transferible a altres institucions i territoris que el 
vulguin aplicar. Es tracta d’un esforç col·lectiu per sistematitzar una experiència 
innovadora d’intervenció social preventiva que ara es pot estendre a altres 
territoris que afronten reptes similars de gestió de la diversitat cultural.  
 
Un treball col·laboratiu per a la cohesió social 

Aquesta metodologia exigeix posar en marxa processos participatius amb les 
administracions locals, responsables polítics, professionals i ciutadania de cada 
territori, cosa que suposa superar la fragmentació que hi sol haver en les 
polítiques públiques i en el sector de la intervenció social. En el Projecte ICI, 
tots els actors treballen en equip i de manera interdisciplinària i 

coresponsable per la transformació social.  
 
En paraules del director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Marc Simón: «Partint de la realitat de cada un dels territoris, volem 
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crear estructures estables que, més enllà de la configuració política, permetin 

plantejar un procés sostenible i de llarg recorregut». 
 
Ara, el Projecte ha aconseguit situar al centre de les polítiques locals la qüestió 
crucial de la convivència i la cohesió social. De la mateixa manera, 
l’enfocament i la metodologia comunitària i mediadora de l’ICI ajuda a enfortir 
les polítiques i els programes ja existents, alhora que es posen en marxa 
projectes innovadors.  
 
Vistos els reeixits resultats, en quatre dels municipis participants (Madrid, 
Saragossa, Getafe i Paterna) s’ha ampliat la zona d’actuació. A més, 
l’Ajuntament de Logronyo ha creat un Pla de Convivència per a tota la ciutat, 
arran de l’èxit del procés iniciat al barri de Madre de Dios y San José. La 
regidora de Família i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Logronyo, 
Paloma Corres, afirma: «No ens hauríem de demanar quin és el cost d’adoptar 

un enfocament intercultural a les nostres ciutats, sinó quin és el cost de no fer-

ho». 
 
Salut comunitària, educació i participació, eixos del procés 

Una conclusió extreta pels impulsors del Projecte ICI és que cal treballar de 
manera participativa i comunitària en tres eixos bàsics al voltant dels quals 
giren els processos comunitaris que contribueixen a la igualtat d’oportunitats: 
salut, educació i participació ciutadana.  
 
Així, en l’àmbit socioeducatiu, hi col·laboren 515 centres, i en el camp de la 
salut comunitària, 208. Ambdues, com la resta d’iniciatives que es produeixen 
en el marc del Projecte ICI, estan enfocades especialment a tres col·lectius 
estratègics: infància, joventut i família.  
 
Així mateix, el treball posa en relleu la importància de la participació ciutadana 
per crear espais de diàleg i relacions positives entre els veïns, reforçant el seu 
orgull de pertànyer al territori. Una de les conclusions de l’experiència adquirida 
és que s’estan donant relacions que en principi eren «improbables» entre 

els protagonistes, cosa que facilita passar de la simple coexistència a una 
convivència real. Això no seria possible sense la participació de les 312 
associacions veïnals.   
 
Actualment hi ha espais organitzats on interactuen de manera col·laborativa 
polítics, professionals i ciutadans, líders del seu propi procés. Per atorgar-los 
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aquest protagonisme, el Projecte ICI va organitzar només l’any 2015 més de 

5.300 iniciatives a l’entorn de l’educació, la salut i l’oci.  
 

La prevenció com a mètode davant el repte global de la convivència 

La convivència implica abordar de forma positiva les possibles tensions o 
conflictes entre persones, grups i institucions. I si no s’escometen bé aquestes 
tensions l'autèntica convivència no és possible i la que avui existeix pot 
esdevenir en hostilitats futures. 

Des del Projecte ICI l'aposta és el foment de la prevenció, regulació i resolució 
possibles problemes mitjançant el diàleg, sempre sota la premissa de la 
tolerància. Per a això, es promouen accions específiques d'educació en valors 
interculturals i de pau i prevenció del racisme, la xenofòbia i la intolerància. 

 

 

 


