
 

  

 Nota de premsa  

Més de 157.000 persones participen en el 

programa d’interculturalitat de ”la Caixa”  
 

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

per ”la Caixa” en col·laboració amb administracions locals i entitats 

socials, es desenvolupa des del 2010 a 36 territoris espanyols 

caracteritzats per una alta diversitat cultural, amb la finalitat de 

millorar la convivència. 

 

• El 2019, s’han impulsat 2.690 activitats i projectes comunitaris amb 

l’objectiu de prevenir i revertir conflictes socials, reforçar la 

convivència, garantir una millor cohesió social i valorar la diversitat 

cultural, ètnica, lingüística i religiosa de cada barri.  

 

• Des que es va posar en marxa, els territoris han aconseguit 

sistematitzar un model preventiu de la conflictivitat social que el fa 

exportable a altres territoris i entitats que el vulguin aplicar.  

Redacció, 15 de gener de 2020. Un total de 157.612 persones han participat en 

les 2.787 activitats i accions del Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural (Projecte ICI) durant el 2019. Promogut per l’Obra Social 

”la Caixa” i amb la col·laboració dels ajuntaments corresponents i el teixit social, 

el projecte valora la diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa dels municipis 

i barris, en favor de la convivència ciutadana intercultural. 

Cada vegada són més els veïns i veïnes que es volen involucrar de manera 

activa en la millora dels seus barris i que es comprometen amb la convivència i 

la cohesió social. Amb aquest objectiu, el 2010 va néixer el Projecte ICI, que al 

llarg d’aquests anys, amb el treball conjunt de les administracions, les entitats i 

la ciutadania, ha aconseguit sistematitzar un model per prevenir el conflicte 

social que el fa exportable a altres territoris i entitats que el vulguin aplicar. 

D’aquesta manera, el Projecte ICI s’erigeix com un eix fonamental per frenar, 

evitar i superar processos i situacions d’exclusió social en territoris d’alta 

incidència de diversitat i multiculturalitat, i es concreta en diferents activitats 

que tenen la finalitat de crear un teixit social fort. 

El 32,5 % de les persones que han participat en el programa durant aquest any 

procedeixen de grups culturals o ètnicament diferenciats, per la qual cosa es 

reforça el caràcter intercultural del procés i l’objectiu de generar espais de 

sociabilitat, en els quals s’afavoreix la interacció positiva i la construcció d’una 



 

  

identitat comuna. En aquest sentit, cal destacar que un 12 % dels participants 

procedeixen de països del Magrib; un 8 %, de països de l’Amèrica Llatina, i un 3 

%, de països de l’Àfrica subsahariana, mentre que un 7,8 % és població d’ètnia 

gitana. 

El 2019, el Projecte ICI ha mobilitzat als territoris d’intervenció 519 representants 

de l’Administració pública, 3.339 recursos tècnics i professionals dels serveis 

socials, 1.534 entitats socials, 282 centres educatius i 88 centres de salut. El 

treball conjunt de tots aquests agents s’ha traduït en l’organització de 2.787 

activitats i projectes. 

De manera recurrent al llarg de l'any se celebren trobades veïnals en espais 

públics per al foment de la convivència, que faciliten el diàleg intercultural, la 

creació de llaços i ajuden a combatre els estereotips i prejudicis que perjudiquen 

la convivència als barris. 

També es programa, entre d’altres activitats, l'Escola Oberta d'Estiu, una 

iniciativa formativa i lúdica adaptada a cada territori, que compta amb 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. Els sectors de la població 

prioritaris en el Procés Comunitari Intercultural són la infància, la joventut i la 

família amb el focus en la diversitat. 

Aquest 2019, el Projecte ICI ha col·laborat amb el Ministeri espanyol de Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat en el desenvolupament l'Estratègia de Promoció de 

la Salut i Prevenció (EPSP), que proposa l'augment d'intervencions dirigides a 

guanyar anys de vida en bona salut i a evitar les malalties, les lesions i la 

discapacitat. Mitjançant la xarxa d'actors als territoris, l'estratègia de EPSP s'ha 

implantat de manera molt més exitosa, amb un benefici directe en la salut dels 

veïns implicats. 

L’assoliment més gran del projecte és 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. A partir d’aquest 

model, s’estan posant els fonaments d’una nova cultura de prevenció, regulació 

i resolució pacífica de conflictes i de convivència ciutadana intercultural, que 

ha de constituir una aportació molt valuosa a la recerca de noves vies per fer 

front al repte europeu i mundial de gestionar de manera positiva la diversitat 

cultural, ètnica, lingüística i religiosa. 

 

Més informació, entrevistes o reportatges:  

Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa”: 

Paula Baldrich: 690 38 65 36 / pbaldrich@fundacionlacaixa.org  
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