
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del desembre, l’equip comunitari del Projecte ICI ha continuat 

coneixent el territori i els seus protagonistes: tècnics i tècniques 

municipals o membres dels equips professionals de moltes entitats del 

territori, ciutadans i ciutadanes que s’han associat amb objectius i/o interessos comuns, i responsables de 

l’administració que des de les seves àrees també tenen alguna cosa a dir en relació a la convivència ciutadana.  Així, 

tot i que encara tenim molta feina a fer en aquesta tasca de “conèixer”, fins al març hem conegut a 68 recursos. 

D’aquests, 43 (el 63% dels coneguts) col·laboren o estan implicats activament amb els objectius del Projecte ICI.  

A més, hem conegut veïns i veïnes amb ganes de transformar i millorar els seus barris. Molts/es d’ells/es han 

participat de la primera fase dels col·loquis que han tingut com a finalitat recollir les seves opinions sobre els barris 

de Collblanc i la Torrassa. Aquestes percepcions s’incorporaran a les dades i les xifres que estem recopilant sobre el 

Districte. Fins el moment han participat dels col·loquis 37 persones. 

Finalment, us informem que hem estrenat un blog del Projecte ICI on podeu seguir els avenços del projecte, 

conèixer noves convocatòries d’activitats i fer les vostres propostes.  

El trobareu a http://projecteicilh.wix.com/itaca.  

Esperem els vostres comentaris!! 

 

 

 

 

 

També ens podeu trobar a: 

Associació Educativa 
Itaca 
C. Montseny, 22 
93 403 69 92 
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http://projecteicilh.wix.com/itaca


 

El dia 21 de març vam celebrar 

plegats la Jornada festiva El món a 

la Plaça. Convivim al carrer! Com 

a espai central i de relació per a 

molts veïns i veïnes del Districte 

de Collblanc – la Torrassa, estava 

previst realitzar les activitats 

programades a la Plaça Espanyola. 

El mal temps, però, va obligar a 

canviar aquesta ubicació per 

l’Antic Cine Romero. 

 

Malgrat tot, i com el 

nostre propòsit era que la 

pluja no ens aturés, un 

bon nombre d’entitats i 

veïns i veïnes dels barris 

vam celebrar que moltes 

persones ens volem 

implicar en les activitats 

que es desenvolupen al 

barri.  

 

I és que per elaborar la 

programació, organitzar els 

preparatius i celebrar El món a la 

Plaça  ha  estat  el  resultat  del 

treball conjunt de:  

 19 entitats i associacions 

ciutadanes del Districte II, 

 4 comerços del barri, 

 4 Regidories i/o Àrees municipals 

 I molts veïns i veïnes a títol 

individual. 

 

 

 

 

 

Junts/es, i sota el lema «Jo sóc 

Collblanc – la Torrassa», hem 

posat de relleu que compartim la 

pertinença als barris dels que som 

part i amb els que tenim 

compromisos i responsabilitats. 

Donat que el Projecte ICI vol fer 

una crida a la unió i al treball 

conjunt en favor de la convivència, 

podem dir que, certament, «Tots 

som Collblanc - la Torrassa». 

 

 

 

 

 

 

Com va ser El món a la plaça? 

La Jornada es va obrir amb 

batucada per tal de convidar a 

veïns/es a participar de la festa.  

 

A continuació, es van 

desenvolupar un seguit de jocs 

cooperatius destinats a infants i 

famílies i, seguidament, ens van 

convidar a reflexionar sobre la 

convivència a través d’un teatre 

fòrum. En paral·lel, els 

menuts de 0 a 6 anys i 

les seves famílies van 

tenir un espai per 

jugar, cantar i 

experimentar junts. 

 

A partir de llavors, 

diversos grups de 

dansa van donar a 

conèixer els seus 

treballs (sevillanes, jotes, 

sardanes, break dance i ritmes 

llatins) i ens van convidar a 

ballar plegats/es.  

El món a la plaça.  

Convivim al carrer! 



La Jornada es va tancar amb una 

Flashmob que proposava als veïns 

i veïnes del barri una oportunitat 

per celebrar la convivència i la 

diversitat dels nostres barris. El 

mateix es pretenia amb el tapís 

teixit comunitàriament que es va 

exposar durant tot el dia i en el 

que moltes persones van deixar 

els seus desitjos. 

 

També va ser possible tirar la vista 

enrere i veure una selecció de 

fotografies que ens ajuden a 

recuperar la memòria del barri. 

 

Finalment, es va poder participar 

d’un taller de henna que va 

decorar les mans de molts/es 

participants així com d’un taller de 

trenes africanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebració de El món a la 

plaça. Convivim al carrer! ha 

estat una oportunitat per a que 

els  veïns i veïnes, les entitats i 

l’Ajuntament celebréssim junts 

el desig compartit de fer dels 

nostres barris un espai amable 

i acollidor per tots i totes. 



 

 
El dimarts 17 de març es va signar 

el conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de la ciutat i l'Obra 

Social "la Caixa" i CaixaBank. Van 

participar l'Alcadessa, Sra. Núria 

Marín, el Sr. Jaume Lanaspa, patró 

de la Fundació Bancària "la Caixa", 

el Sr. Jordi Nicolau, director 

territorial de Barcelona de 

CaixaBank i el Sr. Felipe Campos, 

director de l'Associació Educativa 

Itaca.  

 

El dimarts 10 de març l’equip 

comunitari va presentar el 

Projecte ICI al Consell de Districte. 

Creat l’any 2013, aquest és, 

segons el seu Reglament, un òrgan 

col·legiat que té la finalitat de 

“fomentar, impulsar i 

desenvolupar la participació 

ciutadana en la gestió dels 

assumptes municipals que afecten 

més directament a la vida 

quotidiana dels veïns i veïnes”. 

 

Donat que el Consell de Districte 

reuneix trimestralment a unes 40 

persones representants de les 

entitats       del        Districte,      els 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partits polítics que tenen 

representació municipal així com 

de la ciutadania no organitzada, va  

 

 

 

 

 

Fou la presentació formal del 

Projecte i va servir per fer explícit 

el compromís de dur a terme el 

Projecte ICI als barris de Collblanc i 

La Torrassa. L’Hospitalet es suma 

així als 40 territoris on es 

desenvolupa el Projecte afavorint 

un procés comunitari que, amb el 

protagonisme del conjunt de la 

comunitat, contribueixi a la millora 

de la convivència i la cohesió 

social. 

 

 

ser  una   oportunitat  per  apropar 

els objectius del  projecte en 

l’espai de participació municipal 

més proper als ciutadans de 

Collblanc i la Torrassa. 

 

Va ser possible compartir que, 

durant aquest primer any, es farà 

un diagnòstic del Districte tot 

recollint tant les dades que des de 

l’Ajuntament es poden facilitar 

com les percepcions de les 

persones que veien o treballen al 

Districte. A més, es van poder 

respondre també alguns dubtes 

sobre el desenvolupament del 

Projecte ICI.  

Signatura del conveni Obra Social “la Caixa”, CaixaBank i 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Presentació del Projecto ICI al Consell de Districte 
 

La possibilitat de presentar el 

Projecte ICI al Consell de 

Districte ha implicat compartir 

els seus objectius en un dels 

espais de participació 

ciutadana més destacables de 

la vida del Districte II. 

 


