
 
 
 
 

 
Nota de premsa 

 
 
El projecte s’implementarà en barris o districtes marcats per una elevada diversitat 
cultural i prioritzarà tres àmbits d’actuació: l’educatiu, el sanitari i el social 
 

 
L’Obra Social ”la Caixa” fomentarà la 

convivència a través del Projecte 
d’Intervenció Comunitària Intercultural  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” obre una nova línia de actuació en l’àmbit 

de la convivència ciutadana intercultural. L’objectiu del nou 

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra Social ”la 

Caixa” és impulsar processos de desenvolupament comunitari que 

contribueixin a promoure la convivència i a afavorir la inclusió 

social de totes les persones residents en un territori. 

 

• El projecte s’implementarà en àrees locals a través d’entitats 

socials i amb la col·laboració de l’Administració pública i dels 

recursos existents als territoris. L’actuació es limitarà a barris o 

zones concretes. 

 

• En cadascun es desenvoluparà una actuació integral a través 

d’equips multidisciplinaris que actuaran com a referents i motors 

de la convivència en tres àmbits prioritaris d’actuació: l’educatiu, el 

sanitari i el social. 

 

• El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una iniciativa 

pionera. Per primera vegada, es posa en marxa en diferents 

territoris un projecte d’aquestes característiques, que ha d’afavorir 

la generació d’una pràctica social, innovadora i sostenible en 

contextos multiculturals. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” manté oberta fins al dia 15 d’abril una 

convocatòria dirigida a les entitats socials de tot Espanya que 

vulguin participar en la implementació del Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural.   

 

 

 



 

Barcelona, 30 de març de 2010. El nou Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural s’emmarca dins del programa d’Interculturalitat i Cohesió 

Social de l’Obra Social ”la Caixa”. L’objectiu de la iniciativa és impulsar 

dinàmiques de col·laboració entre els agents socials d’un territori que 

contribueixin al foment de la convivència ciutadana i intercultural, en una realitat 

en què la presència i l’arrelament de persones d’origen estranger plantegen 

nous reptes i noves oportunitats per a la cohesió social. 

 

Segons el padró municipal del gener del 2009, el 12 % de la població resident a 

Espanya és d’origen estranger i, segons el Ministeri d’Educació, aquest any hi 

havia 743.696 alumnes estrangers, gairebé un 10 % més que fa una dècada. 

 

La intensitat del procés migratori en els últims anys ha comportat canvis 

irreversibles en la societat espanyola, que ha esdevingut més complexa, més 

diversa i plural. La integració de les persones immigrades és un procés 

dinàmic i multidimensional que afecta la convivència dels ciutadans i ciutadanes 

en un territori determinat. Pel que fa a la dimensió local, per exemple, els barris 

adquireixen una rellevància especial, atès que és on tenen lloc les nostres 

experiències quotidianes i on desenvolupem les nostres relacions personals i 

socials. L’espai local, doncs, és el punt de partida del nou Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

El projecte vol generar un model d’intervenció comunitària vàlid en contextos 

multiculturals, que permeti una gestió participativa de la diversitat cultural i el 

foment de la convivència ciutadana i intercultural. 

 

A través d’entitats socials, es crearan equips multidisciplinaris per implementar 

el projecte en diferents territoris d’Espanya, en col·laboració amb les 

administracions locals corresponents. 

 

L’actuació que duguin a terme aquests equips serà limitada a alguns barris, o 

zones determinades amb presència significativa de diversitat cultural, i tindrà un 

enfocament integral, ja que s’actuarà des dels quatre àmbits prioritaris en 

l’espai local: l’àmbit educatiu, la salut, el teixit social i l’Administració pública. La 

intervenció en cada localització haurà d’implicar tota la societat (immigrants i 

autòctons), amb una atenció especial a les famílies, els infants i els joves i 

professionals que duen a terme el seu treball en aquesta zona. 

 

Actuacions: àmbit educatiu, sanitari, sociocultural 

 

El projecte parteix d’una actuació integral, desplegada des de i amb els 

recursos educatius; des de l’àmbit sanitari, amb una perspectiva pública i 

comunitària; i des dels recursos socials, amb el teixit associatiu i el conjunt de 



la ciutadania present en el territori. Tot, amb el suport de l’Administració 

pública. 

 

L’àmbit educatiu és prioritari en el desplegament d’actuacions pel paper 

fonamental que exerceix dins de la comunitat com a motor de canvi i per la 

seva gran influència sobre les futures generacions, i també com a espai de 

trobada entre joves, infants i famílies de diferents cultures. Les estratègies 

d’actuació en aquest camp són: 

 

• La promoció de la participació de les famílies en el procés educatiu. 

• El reconeixement de la diversitat i la seva riquesa, en el context 

educatiu.  

• La participació dels joves en el disseny i la realització de projectes de 

convivència intercultural, per potenciar la igualtat d’oportunitats. 

• El suport als professionals en gestió de la diversitat cultural.  

 

La salut, des d’una perspectiva pública i comunitària, engloba tant les 

persones autòctones com les persones immigrades, per la qual cosa és 

important generar una implicació conjunta en la promoció de la salut, que 

garanteixi el desenvolupament de la comunitat. Els objectius en aquest camp 

són: 

 

• La promoció de la salut. 

• El foment d’actuacions que reverteixin en la prevenció de conductes de 

risc (embarassos no desitjats, consum de drogues, violència de 

gènere…)  

• El suport als professionals sanitaris per a la gestió adequada de la 

diversitat cultural. 

 

La participació de la ciutadania és imprescindible per promoure la 

convivència, la construcció de la identitat i el sentit de pertinença al territori. En 

aquest sentit, es duran a terme accions relacionades amb: 

 

• L’enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat. 

• La relació, l’intercanvi i el treball cooperatiu entre les organitzacions 

socials locals. 

• El foment de la incorporació al teixit social dels veïns d’origen estranger. 

• La promoció d’una representació més gran de la diversitat cultural en els 

serveis i les activitats del barri.  

 

 

En general, el nou Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra 

Social ”la Caixa” suposa un suport a les administracions, als agents socials que 

treballen en els seus territoris i a les entitats locals. A més, la iniciativa vol 

esdevenir un referent pel que fa al model i la metodologia d’actuació, i oferir 



idees i anàlisis que puguin contribuir al debat en l’àmbit de la interculturalitat, la 

cohesió social i els fluxos migratoris. 

  

Assessorament científic 

 

La direcció científica del projecte és a càrrec de Carlos Giménez, catedràtic 

d’antropologia social i director de l’Institut de Migracions, Etnicitat i 

Desenvolupament Social (IMEDES) de la Universitat Autònoma de Madrid.  

 

Primera convocatòria oberta 

Per implementar el projecte a les diferents zones del territori, l’Obra Social ”la 

Caixa” manté oberta fins al 15 d’abril una convocatòria adreçada a les entitats 

socials que hi vulguin participar. Partint del marc comú del Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural, aquestes entitats socials han de 

presentar una proposta de territori que inclogui una anàlisi dels recursos 

disponibles, una descripció de l’equip que durà a terme els projectes i l’aval de 

l’Administració pública local per poder ser seleccionades. 

 

El projecte té a cada àrea una durada limitada de 3 a 4 anys. Després d’aquest 

període s’haurà d’haver contribuït a la transformació de les dinàmiques 

existents en aquests territoris, havent establert mecanismes de coordinació i 

participació que permetin la durabilitat dels resultats i l’impacte assolit. 

 

 

Per a més informació: 

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

Sònia Oquendo: 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


