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Sumem per la convivència!
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36 2014

Associació Educativa Itaca

Obra Social “la Caixa”

TERRITORIS
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Procés
participatiu

Convivència intercultural
Cohesió social

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ADMINISTRACIONS

Diputació
Generalitat

Ajuntament

RECURSOS I SERVEIS 

Serveis

ONG

Escoles
Ambulatoris Entitats

Organitzada

CIUTADANIA

Inici

Mediació intercultural
Intervenció comunitàriaDISTRICTE COLLBLANC-LA TORRASSA

Intercultural

Gènere

Intergeneracional

Procés dinàmic i obert que avança donant respostes col·lectives als reptes que propo-
sen les necessitats i els interessos de les persones.

Enfortiment comunitari

PROCÉS 
COMUNITARI

PARTICIPACIÓ

Dret i necessitat bàsica

Clau per a la corresponsabilitat

Clau per al sentiment de pertinença

IMPLICACIÓ

COL·LABORACIÓ

INFORMACIÓ

PERSPECTIVA

Què entenem per...

Establiment de relacions

Individual

Bé comú i convivència

Implica el coneixement de les diferències i la detecció de 
punts comuns per generar igualtat i interacció positiva.

Promou la igualtat a partir de la consciència de relacions 
asimètriques entre gèneres.

Fomenta la interacció positiva i la construcció compartida 
entre generacion.

Hostilitat

Coexistència

Convivència

Desconfiança
Competència

Separació
Manca de valors compartits

Interaccions positives
Vincles i valors compartits

Rebuig de la diversitat.

Indiferència a la diversitat.

Actitut positiva i reconeixe-
ment de les diversitats.

TIPOLOGIA 
DE RELACIONS

Què és el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural?
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METODOLOGIA

0BJECTIUS

PROTAGONISTES



En formen part: 
37 recursos tècnics i grups ciu-
tadans per més de 90 persones 

col·laboradores/implicades.

En formen part: 
35 recursos tècnics i entitats ciuta-
danes amb 43 professionals col·la-

boradors i/o implicats.

En formen part: 
10 AMPAs i AFAs i 3 recursos 

tècnics com a referents 
de suport.

En formen part: 
5 confessions religioses, 10 perso-
nes implicades en les reunions i la 

implementació d’accions.

04 05

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
Taula 

de Salut
Comunitària

Comissió 
Alimentació
Saludable

Comissió
Manualitats

i Lectura

Comissió
Activitat Física

Comissió
 Teatre:

Històries en
Trànsit

Comissió
Teatre

de Gènere

Comissió 
Cartografia

Salut i
Interculturalitat

Xarxa 
de Criança i

Educació
0-12

Comissió
Tallers de

Criança/ces

Comissió
Lligams Comissió

Cartografia
Educació

Intercultural

Comissió
Socioeducativa

Ampliades

Comissió
AMPAs

Endavant

Comissió
Concurs de

Còmic

Comissió
Camí Escolar

Segur

Coordinadora
d’AMPAs
Endavant

Fòrum
L’Hospitalet

Espai de trobada 
amb l’objectiu 

de contribuir a la millora 
de la salut biopsicosocial 

dels veïns i veïnes.

Espai de trobada que tre-
balla en favor dels inte-
ressos de les famílies, i 

per tant, dels infants.

Espai de professionals amb 
l’objectiu d’acompanyar i 
oferir suport a les famílies 
en la seva tasca educativa 
i el procés de criança dels 

seus fills i filles.

Grup de diàleg i espai in-
terreligiós que promou la 
trobada i la confiança en-
tre les diferents convic-
cions, confessions religio-

ses i espirituals.

I RELACIÓ

Grup Motor
del Procés 
Comunitari

Grup 
Motor



Afavorir el coneixement i la col·laboració entre els recursos i la ciutadania.

Fomentar la corresponsabilitat en la cura i la vida social del barri.
Promoure el sentiment de pertinença.

Divulgar un concepte de salut integral identificant els recursos existents i 
fomentar la responsabilitat ciutadana.
Incorporar la perspectiva intercultural en l’àmbit de la salut.

Construir un llenguatge comú sobre l’educació. 
Oferir suport a les famílies en la cura dels infants.
Fomentar el protagonisme de les famílies en la comunitat.
Incorporar la perspectiva intercultural en l’àmbit de l’educació.

Generar espais de trobada que valoritzin allò que és comú.

SALUT

EDUCACIÓ

Desconeixement d’un concepte integral de salut (biopsicosocial).

L’existència de cultures diverses implica un abordatge diferent de la salut.

Participació limitada de les famílies als espais existents.

RELACIONS CIUTADANES

CAUSES I NECESSITATS

Interès en una criança positiva i en espais d’intercanvi.

L’existència de cultures diverses implica un abordatge diferent de l’educació.

Percepció d’usos no responsables de l’espai públic.
Es comparteixen espais però no hi ha relació (més coexistència que convivència).
Desconeixement entre el veïnat i entre els recursos.

Necessitat de coordinació entre recursos per oferir orientacions comuns a les famílies. 

Delegació de la responsabilitat individual en els professionals i el sistema sanitari.

REPTES

21 23
339

Extensió 0.95 km²
52.624 habitants

Alta densitat de població

Cultura

Religió

Idioma

Edat

Trobades

Individuals Grupals

122
Nacionalitats

5 Cultes
17 Espais

70 
Llengües

ALT
Envelliment

Sobreenvelliment

Participants

Recollida de dades quantitatives i qualitatives i anàlisi de les necessitats i dels reptes.

+ =
DIVERSITAT

Fases del Procés Comunitari

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA 2016- 2019

Disseny i impuls d’accions que donen resposta a les necessitats detectades i als reptes establerts

Partint d’allò existent

Participants 

160Generant noves propostes+ =

EDUCACIÓ
Xarxa de 
Criança i 

Educació 0-12 

TALLERS DE CRIANÇA/CES (II EDICIÓ)
Espais d’acompanyament en la criança positiva amb i entre les famílies.
COMISSIONS SOCIOEDUCATIVES AMPLIADES. 
Espai de coordinació i abordatge integral dels infants als centres educatius.

CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS: EDUCACIÓ I INTERCULTURALITAT
Espais de trobada entre els professionals educatius i la comunitat dominicana per 
incorporar la visió intercultural en l’àmbit educatiu. 
LLIGAMS (I EDICIÓ)
Xarxa de suport i ajuda mútua entre famílies.

ESCOLA OBERTA D’ESTIU (IV EDICIÓ) I ACCIÓ GLOBAL
Iniciatives d’oci i celebracions que promouen trobades entre veïns 
i veïnes.

EINES DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Conjunt de mitjans i eines que proporcionen informació per tal d’afavorir el 
coneixement entre els recursos tècnics i la ciutadania (Moodle, Campanya C2, 
etc.).

ACTIVITATS
ESPECIALS

SALUT
Taula de Salut 
Comunitària

Cicle d’iniciatives saludables i culturals que ofereixen eines 
per millorar la salut i que alhora generen espais de relacions i 
reconeixement mutu.

GAUDIR MILLORA LA SALUT (III EDICIÓ) CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS: SALUT I INTERCULTURALITAT
Espais de trobada entre el personal sanitari i la comunitat pakistanesa per 
incorporar la visió intercultural en l’àmbit de la salut. 
FORMACIONS que ofereixen eines per treballar la diversitat en la salut.

RELACIONS 
CIUTADANES
Coordinadora 

d’AMPAs 
Endavant 

PROJECTE AMPAS ENDAVANT (CAE)
Iniciativa de comerços de proximitat i descomptes per a les famílies vinculades.

CONCURS DE CÒMICS (CAE)
Iniciativa que a través del dibuix visualitza el patrimoni cultural del barri.

ESPAIS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I CELEBRACIONS (FÒRUM LH)

Espais de diàleg i (re)coneixement mutu entre  diferents cultes
(taules rodones, Nadal interreligiós, Iftar popular, exposicions).

Fòrum LH
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Fotografia compartida sobre la realitat del territori

2014-2015
2014- 2015CONEIXEMENT COMPARTIT: MONOGRAFIA I DIAGNÒSTIC COMUNITARI



5 Individuals

7 
4 Grupals

55
Professionals

80

142
Participants

GRUP MOTOR D’AVALUACIÓ COMUNITÀRIA

Consorci Sanitari Integral

Punt de Salut Jove, Servei de Salut

Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos 
Humans

Biblioteca Josep Janés

Paidós L’Hospitalet,
Càritas Diocesana de Barcelona

Associació Educativa Itaca
Programa d’Acompanyament Educatiu 
a les Famílies (PAEF), Servei d’Educació

REPRESENTANTS INSTITUCIONALS

TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA I XARXA DE 
CRIANÇA I EDUCACIÓ 0 – 12

CIUTADANIA

COORDINADORA D’AMPAS ENDAVANT DE 
COLLBLANC – LA TORRASSA

FÒRUM L’H

AMPA Escola Ramon y Cajal, AMPA Escola Sant Jaume de la FEP, 
AFA Escola Pere Lliscart, AMPA Ernest Lluch, AMPA Escola Sant Ramón Nonat, PAEF

Tres representants de confessions religioses i conviccions espirituals

Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat (anterior Regidor de Districte II), Regidoria del Districte II.

Referent comunitat dominicana i referent comunitat pakistanesa

ABD. Comunitat Activa, ABS Collblanc i ABS la Torrassa (Consorci Sanitari Integral), ABSS Dis-
tricte II, A. E. ITACA, Afemhos, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Amics de la Gent 

Gran, Asociación Grupo Teatro Imagina, Bibl. Josep Janés, Centre Cultural de Collblanc – la
Torrassa, CDIAP, CFA Sant Ramón, CNL de l’Hospitalet, EAIA, EAP, EBM La Casa del Parc, Escola 

Bressol Nova Fortuny, Escola Charlie Rivel, Escola Màrius Torres, Escola Ramon y Cajal, Escola 
Pep Ventura, Escola Sant Jaume de la FEP, Espai de Suport Mémora, Espai familiar A. E. Itaca, 

Fundació Akwaba, Institut Eugeni d’Ors, Institut Margarida Xirgu, Plàudite Teatre, POA 
Hospitalet, Punt de Salut Jove (Negociat de Salut Comunitària), Paidós (Càritas), Pla Educatiu 
Entorn (PEE), Servei d’Acollida, Servei de Mediació Comunitària, Servei de Joventut, Servei de 

Rehabilitació Comunitària Benito Menni, Unitat de Salut Mental (Institut Català de la Salut)

CAPS DE SERVEIS D’ALGUNES ÀREES DE L’AJUNTAMENT DE L’H
Negociat de Salut Comunitària, Participació 

i Relacions Ciutadanes, Serveis Socials, Cultura
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AVALUACIÓ COMUNITÀRIA 2019

Enquesta aCol·loquis

Procés participatiu

Recollida de dades quantitatives i qualitatives
 per valorar els resultats i impactes 

del procés comunitari. 

Ajuntament de L’Hospitalet:



 

 

 

 

Més CONEIXEMENT i RECONEIXEMENT entre els/les professionals i la ciutadania 

 

 
Impuls d’un “CONTAGI SOCIAL POSITIU” entre els/les participants del procés comunitari 

 
Millora del CONEIXEMENT i de les COL·LABORACIONS ENTRE TÈCNICS/QUES 

 

 

 

Generació de TROBADES IMPROBABLES, RELACIONS i nous VINCLES 

 

 

   

33%

56%

11%

Protagonistes del procés comunitari

Paper ciutadà Paper tècnic Paper polític institucional

20%

43%

37%

Nivell de participació dels/les protagonistes 
del procés comunitari

Col·labora Informat Implicat

Sector educació 

31%
Sector ciutadà

27%
Sector salut

17%
Sector esports, 

oci i cultura

10%

Quins sectors estan més presents? 

Què ens ha aportat? 

Augment de la PARTICIPACIÓ ACTIVA de la CIUTADANIA 

 

Què diuen les dades? 

 

00 

Professionals 

“Els esforços i objectius que hem pogut fer junts són fruit d’aquest coneixement i relació, són integrals. Això ens fa caminar 
cap a un discurs comú.” 
“La ciutadania ha començat a formar part de grups de programació/avaluació i hi ha hagut més interrelació entre la part 
ciutadana i la part tècnica; ho veiem com un bon inici.”  
 

Representants Institucionals 

“Conocernos y reconocernos en esta sociedad tan global se hace muy necesario, saber que el otro padece, disfruta y tiene 
tus mismas necesidades. Creo que este elemento es un logro muy importante del proyecto.” 
“L’aspecte més destacable del procés fet són els vincles que s’han creat entre totes les representants de la comunitat.” 
 

Ciutadania 

“Ya tenía esta necesidad, pero por motivo de trabajo estaba apagada. Participar y conocer a las personas me hizo 
reencender la chispa, la ganas de aportar al barrio.”  
“Como vecinos tenemos responsabilidad, pero es una responsabilidad dulce. Tu participación sabes que va a transformar la 
vida de las personas.” 
 

Què diu la comunitat? 

 

AMPAs i AFAs estan més informades i més VINCULADES als diferents espais de participació 
del territori 

AMPAs i AFAs tenen més AUTONOMIA a l’hora de coordinar i impulsar activitats per a les 
famílies 

RECONEIXEMENT per diferents agents del territori i la capacitat d’incidència al barri 

REUNIONS 
37

AMPAs /AFAs        

10

ESPAIS DE 
RELACIÓ     

22

COMERÇOS 
(Vinculats a 

AMPAs Endavant)    

100

Generació de noves RELACIONS i espais de CONFIANÇA entre AMPAs i AFAs 

AMPAs i AFAs acorden OBJECTIUS, SISTEMES ORGANITZATIUS i LÍNIA 
COMUNICATIVA de consens 

 

CODI DE RÈGIM 
INTERN

LOGO I 
NOMOBJECTIUS 

Generació de consens a:  

 

Augment de: 

:  

 

92

135

188
224

EDICIÓ I (2016) EDICIÓ II (2017) EDICIÓ III (2018) EDICIÓ IV (2019)

Assistència Entrega Premis Concurs 
de Còmic Collblanc - la Torrassa

Què ens ha aportat? 

Què diuen les dades? 

Representants Institucionals 

“El hecho de que AMPAs de escuelas concertadas y públicas estén trabajando conjuntamente y participando en el barrio 
es un gran logro. Se necesitan referentes que sean representativos de las familias del barrio.” 
 

Ciutadania 

“Lo que nos encantó es que estábamos en el territorio y empezamos a trabajar conjuntamente a pesar de ser AMPAs y 
AFAs con históricos y procesos diferentes.” 
“La diferencia con 2014 es que no sabía las AMPAs que había. Los encuentros nos han permitido trabajar y conocernos 
más y hemos colaborado en proyectos conjuntos en escuelas públicas y concertadas.” 
“Estem fent una tasca de millora del barri i volem donar-nos a conèixer al territori. Necesitamos que la ciudadanía nos 
conozca más y la administración pública apoye lo que impulsamos.” 
“A partir de cuando entró en escena el proceso comunitario comenzamos a vincularnos las AMPAS de los colegios cercanos 
que estaban siendo también proactivas y queriendo mejorar su entorno. Entonces de repente, te das cuenta de que hay 
otras personas que tienen las mismas inquietudes, las mismas intenciones y que lo que faltaba era conocernos y tener 
puntos de encuentro.” 
 

Què diu la comunitat? 
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PARTICIPACIÓ I RELACIÓ 
DELS 3 PROTAGONISTES

ESPAI CIUTADÀ:
Coordinadora d’AMPAs Endavant de 

Collblanc - la Torrassa



 

 

VISIBILITZAR els recursos i els serveis del territori i AFAVORIR-NE l’accés 

 

CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN IGUALTAT DE CONDICIONS/EQUITAT 
(conciliació familiar, accessibilitat...) 

La CONSTRUCCIÓ CONJUNTA D’ACCIONS ha permès una PROGRAMACIÓ VARIADA 
amb una INTERVENCIÓ INTEGRAL i TRANSVERSAL dels recursos respecte a les 
necessitats detectades i amb OBJECTIUS i LLENGUATGE COMUNS 

 

 

 

 

 

 
Què diu la comunitat? 

Què ens ha aportat? 

Què diuen les dades? 

ACCIONS

539 PARTICIPACIONS

22.668
ESPAIS 

UTILITZATS

29

Línia  
de Relacions  
Ciutadanes 
38% 

 

Línia  
d’Educació 

26% 

 36% 
Línia de Salut 
Comunitària 

            

 

95%

5%

- Creus que les iniciatives comunitàries 
poden enriquir la teva tasca teu recurs o servei?

Sí No

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

- Número d'activitats segons la línia d'intervenció

Línia de Relacions Ciutadanes Línia de Salut Comunitària Línia de Educació Comunitària

L’HORITZONTALITAT i el CONEIXEMENT MUTU ENTRE PROFESSIONALS I 
CIUTADANIA 

La VOLUNTAT DE PARTICIPACIÓ en el procés comunitari per part de les entitats 

 

Generació de RELACIONS IMPROBABLES I SATISFACCIÓ en la ciutadania 
participant amb impacte sobre la millora de la convivència 

 

Ciutadania 

“Uno de los logros de las actividades es conseguir el objetivo común y poner en valor la aportación de cada una. Ver que 
lo que yo pensé tiene sentido y verlo construirse me brinda reconocimiento.”  
“La actividad de Lligams para mi ha significado empezar mi vida de madre y tener personas con la que compartir. 
  Empecé a considerar L’Hospitalet mi casa.” 
“Fer activitats conjuntament ens ha permès que la gent es conegui i a la vegada que la gent es cohesioni.” 
 

Representants Institucionals 

“Lo más destacable del proyecto es el trabajo hecho en educación y en salud.” 
“Las actividades son la muestra de las ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos de toda la comunidad.”  
 

Professionals 

“Gràcies a les accions també es produïa més reconeixement dels recursos de les entitats i dels propis  professionals.” 
“Trobar-nos en diferents moments i espais durant el curs millora la relació, el “posar-nos cara” fa més fàcil fer                    
derivacions i col·laboracions.” 
“Les accions que treballen la interculturalitat tenen un potencial enorme perquè ens permeten connectar els                 
coneixements dels professionals i els del ciutadà. Conèixer la visió del ciutadà tenint en compte la diversitat, ens situava 
en un espai d’igualtat i possibilita crear alguna cosa nova.” 
 

 

 

SINERGIES, CONEIXEMENT MUTU I CONFIANÇA 

Una MIRADA TRANSVERSAL i HOLÍSTICA de la realitat i un ABORDATGE 
INTEGRAL de les necessitats del territori 

 

REUNIONS

47
REUNIONS 
BIMENSUALS
(PERIÒDIQUES)

Espais CONSOLIDATS I DE REFERÈNCIA que responen a necessitats i objectius comuns 

 

 

Què ens ha aportat? 

Què diuen les dades? 

Atenció Social

Educació

Atenció Sanitària

Economía i ocupació

Participació/ Cultura/
Esports
Seguretat/ Convivència

Atenció Sanitària

Atenció Social

Educació

Participació/
Cultura/ Esports

Xarxa de Criança i 
Educació 0-12 

Taula de Salut 
Comunitària 

2%

14%

70%

14%

Coneixes recursos/serveis amb els quals col·laborar o fer derivacions?

Gens Poc Bastant Molt

19%

66%

15%

Creus que ha millorat l'abordatge integral de la teva intervenció professional?

Poc Bastant Molt

Noves COL·LABORACIONS i derivacions entre serveis 

 

Professionals 

“Al haver-hi un major coneixement es faciliten espais i relacions entre nosaltres que van més enllà del moment en què 
ens trobem. O sigui, sorgeixen sinergies o altres iniciatives perquè ens coneixem més entre els protagonistes.”  
“Els espais de relació faciliten el coneixement dels espais del territori i esdevenen un punt de trobada molt positiu per 
poder posar cara (en primer lloc), conèixer els serveis i pensar en accions.” 
“Aquests espais s’han convertit en espais de referència tècnica. S’han consolidat molt i han evolucionat molt des de que 
vam començar.” 
“Han facilitat un coneixement dels recursos i una major interacció entre nosaltres. Des del nostre lloc de feina ens ha 
permès acompanyar millor les famílies que ja venen.” 
“Són espais per construir junts i ho fem tot de manera molt compartida. Això facilita que surtin iniciatives molt riques que 
ajuden a la ciutadania que les rep.” 
 

Què diu la comunitat? 

Representants Institucionals 

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la comunitat treballi 
conjuntament per la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió de que per evolucionar hem de fer-ho tots 
junts.” 
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ESPAIS TÈCNICS:
Xarxa de Criança i Educació 0-12 i 

Taula de Salut Comunitària

ACCIONS 
DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA



 

Augment de la CORRESPONSABILITAT ciutadana per la millora de la salut 

 

Generació d’ESPAIS DE TROBADA, DIÀLEG I INTERACCIÓ entre persones diverses  

 

Millora del CONEIXEMENT i la COORDINACIÓ entre els recursos 

 

ESPAIS DE RELACIÓ

166

PARTICIPACIONS

+5000

DIVERSITAT CULTURAL

52%

PERSONES IMPLICADES
(3 protagonistes)

75

Més CONSCIÈNCIA del CONCEPTE DE SALUT INTEGRAL 

 

0

10

20

1R CICLE 2N CICLE 3R CICLE

Número de veïns/es implicats/des en el disseny, 
execució i avaluació

78%  
de participants s'han 
relacionat amb nous 

veïns/es

71%    
de participants 

han conegut nous 
recursos

98% 
de participants 
perceben  una 

millora en la pròpia 
salut

Què diuen les dades? 

Què ens ha aportat? Professionals 

“El treball comunitari ha permès que professionals de diferents entitats i serveis treballem conjuntament per un objectiu 
comú: la millora de la salut de la comunitat.” 
“S’ha proporcionat l’atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant les persones en la presa 
de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat.” 

Representants Institucionals 

“La clau de l’èxit del Gaudir millora la salut és justament el mateix títol: el fet de gaudir tots i totes plegades, implicant 
veïns i professionals en la construcció de les activitats que es volen.” 

Ciutadania 

“A veces necesitas estar en espacios compartidos con diversidad para romper barreras sociales.” 
“Participar me ha conectado con mucha gente, con las personas de los ambulatorios, con las asociaciones, con otras 
participantes. Ahora las mujeres pakistaníes sentimos que nos conocen y nos entienden más.” 
“Les activitats m'agraden molt! Les persones grans estaven molt desconnectades dels infats i famílies. Activitats com 
aquestes em van molt bé, t'omplen perquè estàs sola a casa.” 
 

Què diu la comunitat? 

14 15

 

 

 

 

 

CORRESPONSABILITAT en la coordinació dels tallers 

Augment de CONEIXEMENT, DERIVACIONS i COL·LABORACIONS entre recursos 

L’adquisició d’EINES i RECURSOS per a una CRIANÇA POSITIVA 

ESPAIS DE RELACIÓ

54

PARTICIPACIONS

699

DIVERSITAT CULTURAL

64%

RECURSOS IMPLICATS

20

Establiment d’un OBJECTIU i LLENGUATGE COMÚ de consens 
Professionals 

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para las familias como para las profesionales.” 

“S’han generat espais d’aprenentatge entre iguals.” 

“He aprendido a corregir a mi hijo con más amor, atención y afecto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para 
las familias como para las participantes.” 

“Una oportunidad de coordinarnos entre profesionales y crear red hablando un mismo lenguaje.” 

 

 

 

 

 

 

12

42

I Edició II Edició

Espais de Relació 
(sessions)

12

21

I Edició II Edició

Col·laboracions 
entre recursos

94%   
de participants s'han 
relacionat amb nous 

veïns i veïnes

71%    
de participants han 

conegut nous 
recursos

89% 
de participants 

perceben  la 
millora en la 

criança dels seus 
fills i filles

Què ens ha aportat? 

Què diuen les dades? 

Què diu la comunitat? 

Ciutadania 

“Molt gratificant. Tranquil·litza saber que un dia a la setmana tens aquest espai.” 

“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara.” 

“Crec que són necessaris espais al barri on generar xarxa per a la criança, aprendre i conèixer gent.” 

 

 

ALGUNES ACCIONS DE L’ÀMBIT 
DE LA SALUT: Gaudir millora la salut

(III edició)

ALGUNES ACCIONS DE L’ÀMBIT EDUCATIU: 
Tallers de Criances (III edició)



 

 

 

ESPAI 
D'ACOLLIDA 

PER A LA 
CONCILIACIÓ 

FAMILIAR 

PARTICIPANTS DE 
CIUTADANIA 

D'ORIGEN 
CULTURAL DIVERS

44%

MESURES                
D' EQUITAT PER 

GENERAR 
CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ 

ACTIVITATS 
INTERGENERA-

CIONALS 

ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT 

 

Què ens ha aportat? 
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ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT (cultural, de gènere, generacional, de salut mental) 
ÉS L’EIX TRANSVERSAL I INTEGRAT al conjunt del procés comunitari 

 

Què diuen les dades? 

Què diu la comunitat? 

INTERIORITZACIÓ DE L’ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT està “contagiant” el 
treball quotidià dels recursos 

 

IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA DIVERSA a les ACTIVITATS PERMET QUE SIGUIN 
MÉS REPRESENTATIVES de la diversitat del territori 

 

Professionals 

“En els espais de participació sempre es pensa molt en un component de diversitat i d’interculturalitat. Per exemple, 
conèixer la visió de la comunitat pakistanesa o dominicana fa que obrim la mirada i això després es nota al servei.” 

“Les activitats interreligioses del Fòrum de L’Hospitalet són molt interessants.” 

“La inclusión del componente de intergeneracionalidad nos parece muy valioso porque tiene unos efectos terapéuticos 
y educativos muy potentes para las personas mayores que participan.” 

 

Ciutadania 

“Entendí mucho más las diversas culturas y también la sociedad receptora.  Soy más consciente del racismo y de la 
discriminación y esto me permite intentar lo posible para transformarlo.” 

“Tenir criatures i poder participar en un taller no sempre és fàcil perquè tenim uns veïns o veïnes que a vegades estan 
molt sols en la criança, llavors el fet que tinguem espais de guarda o activitats pensades per pares o fills facilita la 
participación.” 

“Creo que el hecho que como comunidad dominicana se nos haya pedido nuestra visión ha sido clave, a mí me ha hecho 
sentir más de aquí.” 

  

 
Representants Institucionals 

“Es muy enriquecedor conocer la cultura del otro, intentar buscar puntos comunes y construir convivencia.” 

“Incluir la mirada sobre la salud mental me parece muy acertado .“ 

 

INICIATIVES 
AMB 

PERSPECTIVA 
DE GÈNERE      

 

MOODLE i REVISTA Fem Collblanc - la Torrassa: generació de noves eines de comunicació 
comunitàries 

 

DÍPTICS: materials informatius clars i representatius del procés comunitari 

 

ESPAI SUMA’T: facilitació d’espais per conèixer iniciatives 

 

SEGUIDORS/ORES
TWITTER

979
PUBLICACIONS 

WEB PROJECTE ICI

80

APARICIONS 
MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

50 

IMPRESSIONS 
TWITTER

872.437

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ  

CONVOCATÒRIES, ACTES I ORDRES DEL DIA: fàcil seguiment del procés comunitari a 
través de la recollida i el tractament de la INFORMACIÓ COMUNITÀRIA 

 

Professionals 

“La información que llega facilita el seguimiento del proyecto. Si yo no puedo ir a la siguiente reunión de la Taula o de la 
Xarxa puedo disponer de actas y facilita que quien vaya tenga toda la información, o si yo no he podido asistir tengo toda 
la información para la siguiente.”   

“Los dípticos se han valorado mucho este año porque se han hecho con informaciones muy claras, muy concretas y con 
la corresponsabilidad de todos.” 

 “El material que se ha elaborado de forma consensuada, es sentido como nuestro: nos representa.” 

“Crec que la Revista “Fem Collblanc – la Torrassa” és l’expressió del nivell de col·laboració i ganes de sumar que hi ha 
al territori.” 

  

 

 

 

Què ens ha aportat? 
Què diu la comunitat? 

Què diuen les dades? 

Ciutadania  

“El whatapp nos está sirviendo mucho para comunicar, pese a que tiene que servir para informar y no para tomar 
decisions porque los tiempos no son suficientes para ser representativo de las AMPAs.” 

“El díptico y las presentaciones en algunos espacios han ayudado mucho para dar a conocer lo que hacemos.” 
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ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Aparicions mitjans de comunicació per anys

Online          Premsa local      Premsa
nacional

Radio
local

Radio
nacional

TV
local



 

La DIVULGACIÓ DE LA METODOLOGIA COMUNITÀRIA  

Promoció del COLIDERATGE i més AUTONOMIA dels espais tècnics i ciutadans 

TEMPS 
D'IMPLEMENTACIÓ 

5 ANYS 

REUNIONS 
PERIÒDIQUES 

(TÈCNICS I CIUTADANS)

84
COLIDERATGE 

ENTRE RECURSOS
+

COLIDERATGE 
ENTRE VEÏNS/ES

EQUIP 
COMUNITARI

ARRELAMENT I TRAJECTÒRIA AL TERRITORI: bagatge i històric 

El treball de l’EQUIP COMUNITARI dona FORTALESA al procés 

Què ens ha aportat? 

ESPAIS  A 
DISPOSICIÓ PER A 

LES ACTIVITATS  

29 

FACILITACIÓ D’ALGUNES ENTITATS I SERVEIS perquè els/les professionals 
puguin participar i disposar de recursos per impulsar les iniciatives.  

Professionals 
“El proyecto tiene cierto arraigo ya en el territorio, tiene un bagaje, un aprendizaje, tiene un histórico y 
esto es fundamental para la sostenibilidad.”  
“La participació és l’expressió de la voluntat de les entitats i els serveis per participar en un projecte 
comunitari. Les nostres entitats ens faciliten dedicar les hores que siguin necessàries per participar en 
el projecte.” 
“Nosaltres participem en moltes xarxes i no funcionen igual, són molt diferents. Aquesta té molta força i 
metodologia.” 
“La qualitat tècnica i les habilitats personals dels professionals que conformen l’equip comunitari  és un 
aspecte clau del procés.” 
“S’ha promogut molt el colideratge des de l’equip ICI i això jo crec que és un factor positiu de 
sostenibilitat.” 

Representants Institucionals 
“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la 
comunitat treballi conjuntament per la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió que per 
evolucionar hem de fer-ho tots junts.” 
“Más allá de las vicisitudes económicas del proyecto yo tengo la sensación de que el proyecto está para 
quedarse. No sé si de la misma manera que lo conocemos ahora, pero muchas de las dinámicas que ha 
conseguido cambiar, se han cambiado para quedarse.” 
“Es difícil y lento cambiar las dinámicas, el rumbo, pero el proyecto demuestra que haciendo las cosas 
de manera diferente se consiguen buenos resultados.” 
 

Ciutadania 
“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que 
podamos ser los referentes de las familias.” 
“Yo veo que el equipo hacéis más de lo que podéis con los recursos que hay. Hay que buscar herramientas 
para que todo lo que se está haciendo se difunda lo más que se pueda.” 
 

Què diu la comunitat? 

  

 Prioritzar les accions per evitar el sobreesforç 

 Enfortir i consolidar el COLIDERAGE TÈCNIC 

  Millorar la COMUNICACIÓ i la coordinació entre els espais de participació tècnics i ciutadans 

 

 

 

Incorporar accions del procés comunitari amb plans i estratègies municipals i programes dels 
recursos 

 APODERAR LA CIUTADANIA més implicada 

 AMPLIAR LA PARTICIPACIÓ de nous recursos i col·lectius 

  Afavorir el CONEIXEMENT DEL PROCÉS COMUNITARI a tot el veïnat 

  Seguir incorporant l’enfocament CAP A LA DIVERSITAT al procés comunitari 

Què diu la comunitat? 

Professionals 

“Seria molt important poder comptar amb un finançament propi que perduri en el temps i que permeti mantenir l’equip 
comunitari. Sense l’equip comunitari el projecte perdria un punt molt fort, el procés és la suma de tots però hi ha algú 
que l’ha de liderar.” 
“Es muy necesario que la información llegue a los responsables socio-políticos o intermedios porque son quienes 
toman decisiones y, en todo caso, pueden decidir sobre la viabilidad, sostenibilidad de los técnicos. Es fundamental 
ampliar el reconocimiento por parte del Ayuntamiento.” 
“Sería útil una promoción específica en comunicación, que nos ayude un poco a mejorar, a entender cómo poder hacer 
más difusión de todo lo que hacemos para que llegue la información a toda la comunidad.” 
“Nosaltres diferenciàvem de cara a l’administració que hi ha una sensibilitat diferent en funció de l’àrea. Quan s’hi 
impliquen es nota la diferència en la continuïtat de les iniciatives.” 
 

  

 
 
 

Ciutadania 

“Se tiene que repartir la responsabilidad. Si se hace más referencia a personas que están en la calle, con la comunidad, 
se puede pedir que ayuden con la comunicación.” 
“La sensación es que hemos hecho mucho pero necesitamos buscar las fórmulas para que nos presten atención, 
necesitamos el apoyo de la Administración para seguir.” 
“La prioridad es el cole y el territorio es un segundo plano y nuestro reto es enamorarles para implicarse.” 
“Creo que hay mucho trabajo que hacer para que se entienda como tantas personas que llegan de partes del mundo 
diferentes viven su vida, viven la educación. Hay que hacer cosas para que ya no haya racismo o discriminación.” 
“És important tenir més presència de l’Ajuntament i d'entitats importants de la ciutat a les activitats que es 
programen.”  
 
 
 

Representants Institucionals 

“Hay muchos tipos de diversidades en el barrio. Se trata de que todos puedan participar de estos espacios. El reto 
comunicativo que tenemos es transmitir que no es una cosa pensada para un colectivo en concreto, sino para toda la 
comunidad.”  
“Para el Ayuntamiento es un proyecto con impacto positivo en el territorio. Por ello, es importante dotarle de un marco 
estable de financiación que permita planificar el año y en base a esto va la misma sostenibilidad del proyecto.” 
“Se necesita mejorar la comunicación, dar a conocer más el proyecto. Por ejemplo, a través del espacio público. 
Intentar ver cómo se rentabiliza, trabajando de la mano para aprovechar iniciativas en el espacio público y darle un 
contenido pedagógico.” 
“Incidir en la memoria histórica del barrio para sentirse parte de él, favorecer que ya se dé el arraigo.” 

 

 

NECESSITAT DE MÉS RECONEIXEMENT en l'àmbit institucional, generar un marc de 
reconeixement que garanteixi la continuïtat i l'estabilitat de l'equip comunitari i del procés 
comunitari 

 

  Enfortir la CORRESPONSABILITAT i el SENTIMENT DE PERTINENÇA.  
  Seguir difonent la “cultura comunitària” 
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SOSTENIBILITAT REPTES DE FUTUR



El procés comunitari és possible gràcies a:
Acadèmia Cultura Acadèmia Cultura  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  Aec Collblanc  Aec Collblanc  AFA Escola Charlie Rivel  AFA Escola Charlie Rivel  AFA Escola Pere Lliscart  AFA Escola Pere Lliscart  Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  Amics de la Gent Gran  Amics de la Gent Gran   
AMPA EBM La Casa del Parc AMPA EBM La Casa del Parc  AMPA Escola Ernest Lluch  AMPA Escola Ernest Lluch  AMPA Escola Màrius Torres  AMPA Escola Màrius Torres  AMPA Escola Sant Jaume de la FEP  AMPA Escola Sant Jaume de la FEP  AMPA Escola Sant Ramón Nonat  AMPA Escola Sant Ramón Nonat  AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal  AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal  AMPA INS  AMPA INS 
Margarida Xirgu Margarida Xirgu  Àrea Bàsica de Salut (ABS) Collblanc i Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Torrassa (Consorci Sanitari Integral CSI)  Àrea Bàsica de Salut (ABS) Collblanc i Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Torrassa (Consorci Sanitari Integral CSI)  Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte II (ABSS)  Àrea Bàsica de Serveis Socials Districte II (ABSS)  Asociación Mujeres Pa’lante  Asociación Mujeres Pa’lante 

 Associació Almouna  Associació Almouna  ABD_Comunitat Activa  ABD_Comunitat Activa  Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia  Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia  Associació de Famílies Pakistaneses  Associació de Famílies Pakistaneses  Associació Educativa Itaca  Associació Educativa Itaca  Associació Suport M3  Associació Suport M3  Biblioteca Josep Janés  Biblioteca Josep Janés   
Casal de Gent Gran de la Torrassa Casal de Gent Gran de la Torrassa  Casal de Gent Gran Progrés  Casal de Gent Gran Progrés  Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)  Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)  Centre de Recursos Pedagògics (CRP)  Centre de Recursos Pedagògics (CRP)  Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO)  Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO)  Centre  Centre 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)  Centre Formació Adults Sant Ramon  Centre Formació Adults Sant Ramon  Centre Islàmic Camí de La Pau  Centre Islàmic Camí de La Pau  Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)  Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)  Centre Cultural de Collblanc - la  Centre Cultural de Collblanc - la 
Torrassa Torrassa  Comissió Cultural Parròquia Desemparats  Comissió Cultural Parròquia Desemparats  Comissió de Festes de Collblanc - la  Torrassa  Comissió de Festes de Collblanc - la  Torrassa  Comissió d’Entitats de Collblanc - la Torrassa  Comissió d’Entitats de Collblanc - la Torrassa  Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet (CNL)  Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet (CNL) 

 Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa  Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa  El Casalet. Moviments d’Ensenyants de l’Hospitalet  El Casalet. Moviments d’Ensenyants de l’Hospitalet  Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)  Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)  Equips d’Atenció a la Infància  Equips d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (EAIA) i l’Adolescència (EAIA)  Escola Bressol Municipal La Casa del Parc  Escola Bressol Municipal La Casa del Parc  Escola Bressol Nova Fortuny  Escola Bressol Nova Fortuny  Escola Charlie Rivel  Escola Charlie Rivel  Escola Ernest Lluch  Escola Ernest Lluch  Escola Màrius Torres  Escola Màrius Torres  Escola Montessori  Escola Montessori  Escola Pep Ventura  Escola Pep Ventura 

 Escola Sant Jaume de la FEP•Escola Santiago Ramón y Cajal  Escola Sant Jaume de la FEP•Escola Santiago Ramón y Cajal  Espai de Suport Mémora  Espai de Suport Mémora  Espai Familiar La Caseta de les Palmeres de l’A.E. Itaca  Espai Familiar La Caseta de les Palmeres de l’A.E. Itaca  Espai Jove La Claqueta  Espai Jove La Claqueta  Esplai Itaca els Vents  Esplai Itaca els Vents  Famílies  Famílies 
Montessori Montessori  Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)  Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)  Fòrum l’Hospitalet  Fòrum l’Hospitalet  Fundació Akwaba  Fundació Akwaba  Fundació Imatge i Autoestima (IMA)  Fundació Imatge i Autoestima (IMA)  Grup de veïnes i veïns de la comissió d’alimentació  Grup de veïnes i veïns de la comissió d’alimentació 

 Inspecció Educativa  Inspecció Educativa  Institut Eugeni d’Ors  Institut Eugeni d’Ors  Institut Margarida Xirgu  Institut Margarida Xirgu  Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)  Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)  Negociat d’Educació Infatil  Negociat d’Educació Infatil  Negociat de Salut Comunitària  Negociat de Salut Comunitària  Observatori de la Infància de  Observatori de la Infància de 
L’Hospitalet (OIH) L’Hospitalet (OIH)  Paidós l’Hospitalet, Càritas Diocesana de Barcelona  Paidós l’Hospitalet, Càritas Diocesana de Barcelona  Parròquia M.D. Desemparats  Parròquia M.D. Desemparats  Parròquia Sant Ramon Nonat  Parròquia Sant Ramon Nonat  Pla Educatiu d’Entorn (PEE)  Pla Educatiu d’Entorn (PEE)  Plàudite Teatre  Plàudite Teatre  Poliesportiu Fum d’Estampa  Poliesportiu Fum d’Estampa 

 Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF)  Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF)  Programa Salut Mental de l’Ajuntament  Programa Salut Mental de l’Ajuntament  Projecte Oci al Barri, A. E. Itaca  Projecte Oci al Barri, A. E. Itaca  Punt d’Informació de Salut Jove, Negociat de Salut Comunitària  Punt d’Informació de Salut Jove, Negociat de Salut Comunitària  Punt  Punt 
Òmnia-JIS-Arrels Òmnia-JIS-Arrels  Regidoria del Districte II  Regidoria del Districte II  Servei d’Acollida i Integració  Servei d’Acollida i Integració  Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies (SATEF)  Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies (SATEF)  Servei de Mediació Comunitària  Servei de Mediació Comunitària  Servei de Rehabilitació Comuni- Servei de Rehabilitació Comuni-
tària Benito Menni tària Benito Menni  Teatre Joventut  Teatre Joventut  Televisió de LH  Televisió de LH  Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social  Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social  Unitat de Dinamització Esportiva  Unitat de Dinamització Esportiva  Unitat de Salut Mental. Institut Català de la Salut (ICS)  Unitat de Salut Mental. Institut Català de la Salut (ICS)  Voluntaris  Voluntaris 
de L’Hospitalet de L’Hospitalet  Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc-la Torrassa (XIC)  Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc-la Torrassa (XIC)  Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  Àrea de Convivència i Seguretat  Àrea de Convivència i Seguretat  Àrea d’Equitat, Drets Socials i  Àrea d’Equitat, Drets Socials i 
Recursos Humans Recursos Humans  Àrea d’Educació, Esports i Joventut  Àrea d’Educació, Esports i Joventut  Àrea d’Innovació i Cultura  Àrea d’Innovació i Cultura  Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes  Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes  Àrea d’Alcaldia-Presidència  Àrea d’Alcaldia-Presidència  Diputació de Barcelona  Diputació de Barcelona  Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
  
Agrair al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Hospitalet la revisió del document. Agrair al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Hospitalet la revisió del document. 

I gràcies especialment als veïns i les veïnes de Collblanc - la Torrassa


