
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El Districte Collblanc – la Torrassa, a  l’Hospitalet, 
és un dels 39 territoris de l’Estat espanyol on 
s’implementa el Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural (Projecte ICI), impulsat 
per la Fundació Bancària “la Caixa”. Els territoris 
on aquest es desenvolupa tenen en comú la gran 
diversitat de la seva població. En aquests 
contextos, el Projecte ICI proposa un procés 
comunitari i participatiu que vol aconseguir una 
societat més cohesionada i una bona convivència 
intercultural. 
 
Parlar de convivència i cohesió social implica que 
ens preguntem com estem vivint als nostres 
barris, com volem viure-hi i quina relació ens 
agradaria tenir entre les persones que som part. 
En aquesta tasca hi estem implicades totes les 
persones que formem part d’aquesta comunitat: 
l’Ajuntament, els recursos professionals públics i 
privats i la ciutadania.  
 
Cadascun/a de nosaltres, des del nostre lloc, 
coneixem una part de la realitat del districte.  Per 
aquest motiu, tant la mirada com l’acció de tots 
i totes contribueixen a que la vida en comú als 
nostres barris sigui com la volem. 
 
Amb aquesta edició especial del Compartir, el 
Full Informatiu del procés comunitari que 
impulsa el Projecte ICI, teniu a les mans el resum 
de la Monografia Comunitària. Aquest document 
vol ser una primera aproximació al coneixement 
sobre la realitat del territori.  Elaborar-lo ha estat 
una oportunitat per a la participació col·lectiva. 
El resultat  recull les  informacions quantitatives 
facilitades per diverses àrees de l’Ajuntament i 
entitats, així com les percepcions de moltes 
persones que heu participat en el procés 
comunitari. Són més de 340 les persones que 
han contribuït en l’elaboració d’aquest 

document que, a partir d’ara, es posa a 
disposició dels barris de Collblanc i la Torrassa. 
 
Fins ara, el procés comunitari impulsat pel 
Projecte ICI ha comptat amb protagonistes de 
l’Administració, d’equips professionals i dels 
veïns i les veïnes que, compromesos amb els 
barris del Districte II, han participat en el procés 
que vol millorar l’estat de la convivència en 
aquest territori. Estem segures que els passos 
que venen a continuació seguirem fent-los en 
bona companyia.  
 
Així doncs, l’aproximació a la realitat, que 
trobareu resumida en les pàgines que venen a 
continuació, vol ser una fotografia de “l’ara i 
aquí” dels barris, un punt de partida per 
construir junts/es el districte que volem. En 
aquesta tasca té cabuda la participació de 
tots/es.  
 
Perquè Som Collblanc - la Torrassa, som també 
còmplices de viatge. Com deia el poeta “se hace 
camino al andar”. Endavant! 
 

 
 
 

 

 

 

  

També ens podeu trobar a: 
Associació Educativa Itaca 

C. Montseny, 22 
93 403 69 92 

 
El nostre blog és: 

http://projecteicilh.wix.com/itaca 
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Els barris de Collblanc i la Torrassa, que conformen el Districte II de la ciutat, estan fortament relacionats 
entre sí i per als veïns/es les barreres entre un i altre són difuses. Tot i així, moltes persones senten una 
diferència significativa en la conservació i l’estat general dels dos barris.  
 
Els principals espais de trobada són la Plaça Espanyola (al barri de la Torrassa) i el mercat de Collblanc. 
Així mateix, l’espai obert més gran del districte és el Parc de la Torrassa. La manca d’espais oberts i la 
densitat de població, desperta intensos debats i esdevé un dels principals reptes pel que fa a la 
convivència a l’espai públic.  
 
Per entendre l’actual situació del 
districte i de la ciutat és important 
conèixer el seu origen: una història 
lligada a l’arribada de població 
d’altres indrets (de zones rurals, 
d’altres llocs d’Espanya i, 
recentment, d’altres països). 
L’Hospitalet es fundà amb 
l’acollida de pelegrins que es 
dirigien a Barcelona al segle XII. Als 
anys ’20, molts treballadors van 
emigrar del camp cridats per la 
industrialització i la construcció del 
Ferrocarril Metropolità i 
l’Exposició Internacional. El boom migratori es va donar als anys ‘60 i ‘70 amb l’arribada de població 
d’altres parts de l’Estat que emigraven per treballar a la ciutat. 
 
Actualment, els districte té 50.083 habitants repartits en menys d’1 km², el que dóna com a resultat una 
de les densitats de població més elevades de Catalunya. Ambdós barris es caracteritzen per tenir una 
població majoritàriament adulta i perquè el nombre de persones  majors de 65 anys és més alt que als 
municipis veïns. Així mateix, el Districte II és el que té el major nombre de persones més grans de 84 
anys de la ciutat. Una gran part d’elles viuen soles.  
 
Els veïns/es de Collblanc i la Torrassa es caracteritzen per la seva diversitat cultural: conviuen 122 
nacionalitats (inclosa l’espanyola) i la població nascuda a l’estranger representa quasi el 30% del total. 
Pel que fa a les nacionalitats, hi destaquen per nombre de persones les d’Equador, Bolívia, República 
Dominicana i Perú. L’arribada de població procedent d’altres països va ser elevada durant els any 2000-
2009, però des de l’any 2010, per diversos motius, comença a disminuir.  

 
 
La ràpida construcció de cases per a allotjar 
l’allau de famílies obreres que arribaven a la 
ciutat cercant noves oportunitats va donar com a 
resultat el naixement d’uns barris caracteritzats 
per la manca de planificació urbanística. Molts 
dels nous edificis es van construir en els 
anomenats passadissos on un corredor comú 
estret i allargat, perpendicular al carrer, donava 
entrada a diversos habitatges de dimensions 
reduïdes. 

 
 
Actualment, després de períodes d’edificació 
intensa que volien respondre al creixement 
demogràfic, bona part dels habitatges del 
districte comparteixen algunes característiques: 
pisos petits, dificultats d’accessibilitat, parets 
primes, etc.  
Malgrat queda molt per fer, el Pla Integral, 
desenvolupat entre l’any 2002 i el 2010, va 
permetre abordar una bona part d’aquestes 
dificultats. 

L’habitatge als barris. Entre passadissos  

 

 

El Districte II: llar de 122 nacionalitats 

 

 



 
 
L’educació és una de les eines més valuoses que 
té la societat per transmetre els valors que 
fomenten la convivència. A Collblanc i la Torrassa 
comptem amb un bon nombre de recursos 
educatius, tant públics com privats, que busquen 
abordar de forma global les necessitats 
educatives de la població, tot coordinant i 
dinamitzant l’acció educativa en diferents àmbits 
de la vida.  

El Pla Educatiu d’Entorn i la Xarxa 0-6 són espais 
de treball tècnic en els que la suma de les 
aportacions dels professionals permet encarar 
els reptes educatius conjuntament.  
 
Així, amb el Pla Educatiu d’Entorn es treballa per 
prevenir i atendre l’absentisme escolar, 
acompanyar la transició als diversos itineraris 
educatius, millorar la convivència i fomentar la 
participació i la implicació de les famílies en 
qualitat d’agents educatius.  
 
La Xarxa 0-6 posa el focus en coordinar els 
serveis que atenen a petita infància (de 0 a 6 
anys) per tal d’oferir el suport necessari a les 
famílies que ajudi a l’òptim desenvolupament 
dels més petits. 
 
 
 

 
 
Del total de centres educatius per a les etapes 
d’escolarització obligatòria, cinc són públics  i  
tres   concertats.   Pel  que  fa  a  les escoles 
bressol, n’hi ha una de pública, una concertada i 
set de privades. 1 Escola d’Adults pública 
complementa l’oferta de centres educatius.  
 
Als centres públics, la diversitat d’orígens 
culturals és molt superior que la que existeix al 

districte. A més, l’alta 
mobilitat de la població 
condiciona la dinàmica als 
centres. Dos són els reptes que 
tenim en aquest àmbit: posar 
en valor la tasca que 
desenvolupen les escoles del 
districte i enfortir les accions 
destinades a la cohesió als 
centres. 
 
La participació de la comunitat 
educativa es fa fonamental-
ment en el marc dels Projectes 
d’Aprenentatge i Servei. 
Aquests tenen una llarga 
trajectòria a la ciutat i 

impliquen als centres educatius i moltes AMPAs 
del barri. 
 
Cal assenyalar que, malgrat l’alt percentatge de 
població d’origen estranger a les escoles, les 
famílies que participen de les estructures que 
proporcionen les AMPAs són majoritàriament, 
autòctones. Totes elles manifesten que el repte 
és incloure a les famílies d’altres orígens a la vida 
participativa dels centres per a que les AMPAs, 
siguin un reflex i una continuïtat de la realitat 
dels barris als centres educatius. 
 
Respecte al lleure educatiu, els recursos que 
existeixen al districte fan una tasca 
importantíssima als espais extraescolars.  El 
volum de la demanda en un Districte amb una de 
les densitats de població més altes de l’Estat, 
comporta dificultats per a arribar al conjunt de la 
població. 

L’educació, de tothom i per a tothom 



 
 

 
 

 
L’esperança de vida al districte, igual que al 
conjunt de Catalunya, es situa en els 80 anys per 
als homes i en 86 per a les dones. Viure més anys 
és important, però ho és més fer-ho amb bona 
salut. Segons els estudis, s’espera que cadascú de 
nosaltres viurà fins als 68 anys sense limitacions ni 
discapacitats. Cal, per tant, seguir treballant 
plegats per allargar els anys amb bona salut. 
 
Les malalties cròniques són les més freqüents i 
en un 80% són produïdes per factors que 
podríem modificar, com ara: l’alimentació poc 
saludable, la inactivitat física i el consum de tabac.  
 
Actualment, les malalties cròniques més comuns 
al districte són el colesterol i l’obesitat. L’impacte 
de l’actual crisi econòmica pot estar influint en 
l’augment del risc de patir obesitat degut a 
problemes com l’accés a aliments saludable, les 
dificultats laborals o el poc temps per a fer 
exercici físic. 
 
Sense obviar les limitacions esmentades, algunes 
iniciatives comunitàries podrien contribuir a la 
millora de la salut.  
 
D’altra banda, la salut mental és un assumpte 
importat per al districte. Existeixen moltes 
situacions d’ansietat i angoixa, sobretot entre les 
dones donada la vulnerabilitat davant les 
dificultats socials, econòmiques, etc. 
 
Els trastorns relacionats amb l’angoixa poden 
apareixen en qualsevol etapa de la vida: per 
exemple, en alguns infants els professionals 
observen tristesa degut a l’estat d’ànim del 
progenitors. En el cas dels adolescents, a més de 
gestionar les dificultats associades a la seva edat, 
alguns han de conviure amb les dificultats 
econòmiques i d’habitatge a les seves llars, o 
derivades dels seus processos de reagrupament 
familiar.  
 
Finalment, el principal factor de dificultat amb 
conseqüències emocionals per a la gent gran ve 
derivat, en molts casos, per la seva soledat. 
 
Actualment existeix un fort estigma cap a les 
persones que pateixen malalties mentals i caldrà 

realitzar accions per a desfer prejudicis i adonar-
nos de que tots/es podem patir en algun moment 
de la nostra vida algun trastorn mental. 
 
En l’àmbit de la prevenció, l’Ajuntament ha 
augmentat al Districte II les xerrades a les escoles i 
als instituts sobre hàbits saludables (alimentació, 
drogues, salut afectiva i sexual, etc.). És possible 
que aquestes hagin influït en la disminució en els 
últims anys del nombre d’embarassos 
adolescents.  

 
A Collblanc i la Torrassa disposem de dues Àrees 
Bàsiques de Salut i tenim accés a altres serveis 
especialitzats dins l’àmbit sanitari, però també 
comptem amb les iniciatives d’algunes entitats 
socials que tenen entre els objectius la millora de 
la salut comunitària al districte. 
 
El principal espai de trobada de professionals que 
cerca millorar l’estat de salut del districte, és la 
Taula de Salut Comunitària de Collblanc - la 
Torrassa. Aquesta reuneix a 38 entitats de 
diferents àmbits d’actuació. De manera conjunta 
detecten les necessitats del districte i planifiquen 
accions coordinades tenint en compte la diversitat 
cultural del territori. A més, tracten d’ampliar la 
responsabilitat de la ciutadania vers la seva pròpia 
salut. 

La salut al districte 



 
 
 
Als barris de Collblanc i la Torrassa existeixen 
nombrosos espais i oportunitats per a la relació 
entre els veïns/es com ara l’espai públic, les 
comunitats de veïns/es, les escoles o el comerç de 
proximitat. Malgrat això, però, els vincles que 
s’estableixen entre col·lectius diversos i el 
coneixement mutu és més aviat escàs. Així 
doncs, es podria parlar d’una situació de 
coexistència més que de convivència. 
 
Iniciatives com els Diàlegs per a la convivència i 
Oci al barri treballen per crear espais de relació 
que faciliten el coneixement entre les persones 
del barri, la millora en la comunicació entre 
col·lectius, i el trencament de prejudicis i 
estereotips. 
 
Aquestes iniciatives, entre d’altres, tenen com a 
objectiu donar resposta a la demanda de 
professionals i ciutadans/es dels barris respecte a 
la necessitat de generar espais de diàleg i de 
relació entre els veïns i veïnes.  

En aquest sentit, tots els protagonistes 
coincideixen en què un dels reptes que tenim 
com a comunitat és l’ampliació del nombre 
d’iniciatives que promoguin l’establiment de 
relacions positives. 

En relació al civisme i la convivència als espais 
públics davant la diversitat d’usos que se’n fan, 
existeix un consens general en la idea que és 
necessari treballar sobre la responsabilitats que 
tots/es tenim en la cura del barri. 
 
La construcció d’una identitat positiva amb els 
barris i del sentiment de pertinença formen part 
dels principals desafiaments que té el Districte II. 
 
En l’àmbit privat, les relacions a les comunitats de 
veïns/es són un altra oportunitat per a la creació 
de vincles de bon veïnatge. En aquest sentit, 
destaca que Collblanc i la Torrassa són els barris 
de la ciutat on en més ocasions s’aborden les 
possibles dificultats a través del diàleg. El repte en 
aquest sentit és continuar difonent formes 
constructives per a la gestió de les diferències. 
_____________________________________ 
Alguns conceptes importants: 
 
Convivència: es dóna quan les relacions entre les 

persones de comunitats ètniques i culturals 
diverses són actives i basades en el respecte. 
En aquest cas, la diversitat és viscuda com a 
positiva i enriquidora, i en cas d’aparèixer un 
conflicte, aquest és abordat de manera 
dialogada i pacífica.  

 
Coexistència: és la situació en què malgrat 
que no existeixen uns valors compartits, es 
respecten els valors dels altres membres de 
la comunitat. Aquest respecte, però, 
s’apropa més al “deixar fer” i de cohabitar 
en els espais, sense que existeixi interès per 
l’altre. El sentiment de pertinença és molt 
dèbil. Existeix una actitud neutra (ni positiva 
ni negativa) cap a la diversitat.  

 
Hostilitat: en aquest cas, els grups conviuen 
en espais separats i existeixen zones 
marginades i culturalment diferenciades. La 

competició regula les relacions amb qui és diferent, 
que és percebut com una amenaça. Existeix un clar 
rebuig cap a la diversitat i un tracte discriminatori vers 
alguns col·lectius. La manca de comunicació i el 
conflicte genera un ambient de tensió i confrontació 
entre els membres de la comunitat.  

Caminem cap a la 
convivència 

 

 



 

 
Com sabeu, la Monografia Comunitària que resumim en el Full Informatiu que teniu a les mans ha estat 
possible gràcies al treball i les aportacions de nombroses persones implicades de formes diferents amb els 
barris de Collblanc i la Torrassa. El procés participatiu desenvolupat de la mà del Projecte ICI al llarg del 
seu primer any, ens permet compartir una imatge sobre l’estat de la convivència als nostres barris 
construïda amb la suma de mirades dels que hi vivim o hi treballem. 
 
Des d’avui aquesta imatge pertany a la comunitat de Collblanc i la Torrassa.  
 
Com a resultat de les aportacions recollides, presentem a continuació els REPTES que se’n deriven 
agrupats en tres àmbits: l’educatiu, el de la salut comunitària i el de les relacions ciutadanes. 
 
A partir d’aquí, el camí continua. En endavant us convidem a definir junts/es les accions que han de 
respondre a aquests reptes. Com fins ara, la participació i els graus d’implicació poden ser ben diversos: 
amb això hi comptem. Alhora, però, cada aportació és important per a la construcció col·lectiva del 
districte que volem: us convidem a ni contribuïu amb el vostre granet de sorra! 
 
Per participar-hi, dirigiu-vos a l’equip comunitari del Projecte ICI assenyalant el tema que és del vostre 
interès. Podeu fer-ho a: 

    ici.itaca@itacaelsvents.org 
    93 403 69 92 

 
 

  

ARA TOCA MIRAR AL FUTUR. QUINS REPTES TENIM? 
 

Salut 
comunitària 

 Divulgar un concepte de 
salut integral. 

 Identificar els recursos 
existents que 
contribueixen a la millora 
de la salut. 

 Fomentar la 
responsabilitat ciutadana 
vers la pròpia salut i la de 
la comunitat. 

Impulsar i consolidar la 
Taula de Salut Comunitària 
del Districte II incorporant 
la ciutadania. 

Incorporar el component 
cultural en l'àmbit de la 
salut. 

Ampliar i desmitificar el 
concepte de salut mental 
incorporant-lo com a part 
del benestar de les 
persones. 

mailto:ici.itaca@itacaelsvents.org


Tenim davant nostre 

l’oportunitat de sumar esforços, 

de treballar de la mà amb 

objectius comuns, de ser 

còmplices en aquest camí que 

ens portarà a la millora dels 

nostres barris.  

Comptem amb tu?  

SOM COLLBLANC – LA TORRASSA 

Sumem per la convivència 

 

ARA TOCA MIRAR AL FUTUR. QUINS REPTES TENIM? 

Educació 

Crear i consolidar al 
Districte II una xarxa de 
professionals dedicats a  la 
petita infància (0-6 anys) i 
les seves famílies. Aquesta 
estarà en coordinació amb 
el treball en xarxa del Pla 
Educatiu d’Entorn. 
 

Incidir en la percepció sobre 
l'escola/institut públic, 
posant en valor el model 
d'educació als barris. 

 

 Coordinar les activitats de 
lleure a fi de generar i  fer 
visible una oferta 
complementària. 

 Construir un discurs comú 
sobre la intencionalitat 
educativa del lleure. 

 

 Evidenciar el 
protagonisme de les 
famílies a la comunitat 
enfortint els espais de 
participació al Districte II. 

 Impulsar l'aprenentatge i 
intercanvi de llengües 
com a vehicle de relació. 

Oferir suport a les famílies 
en les seves funcions 
parentals (cura dels infants) 
i la seva relació amb 
l'entorn. 

Relacions 
ciutadanes 

Promoure el sentiment de 
pertinença: 
 Recuperar la 

responsabilitat ciutadana 
en la cura del barri. 

 Promoure iniciatives que 
contribueixin a 
l’embelliment del barri. 

Harmonitzar els diversos 
usos dels espais públics. 

Difondre i incorporar 
formes dialogades per a la 
gestió de les  diferències. 

Generar espais de trobada i 
coneixement dels veïns/es 
que posin en valor allò que 
és comú dins de la 
diversitat. 

Impulsar la creació de grups 
de suport i ajuda mútua. 

Reflexionar sobre el 
significat de participar 
comunitàriament. 

 Contribuir a la divulgació 
dels recursos i serveis del 
territori. 

 Fomentar el seu 
coneixement i 
col·laboració. 



L’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Districte II atén a les persones i famílies que tenen necessitats que les 
poden portar a situacions de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. 
 
Des de l’any 2004, però especialment amb l’inici de l’actual crisis socioeconòmica ha augmentat el 
nombre de famílies ateses. L’any 2014, el 25% d’aquestes (707 en total) eren de Collblanc – la Torrassa. 
Aquestes dades mostren que la població del Districte II reuneix una part significativa de les necessitats 
socials de la ciutat. 

 
Les principals demandes que els Serveis Socials reben tenen a veure amb les ajudes econòmiques per 
cobrir despeses d’alimentació i subministraments, així com d’habitatge. A continuació, venen les ajudes 
derivades de situacions familiars i socials complexes o per assumptes laborals. Més enllà dels ajuts 
econòmics, l’equip de l’ABSS desenvolupa projectes d’intervenció social.  
 
La població que més atenció rep dels Serveis Socials, segons el seu origen, és l’autòctona tant en el cas 
de la ciutat (74% del total) com del Districte de Collblanc – la Torrassa (62%). Segueixen, en una proporció 
inferior a la seva representació en el conjunt de la població, les persones procedents de països de Sud 
Amèrica. En aquest sentit, les dades poden ajudar a trencar amb alguns mites. 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

La ciutat viu una creixent especialització en el 
sector terciari en els àmbits de les activitats 
sanitàries, l’àmbit hoteler i en altres àmbits 
complementaris. Dividit en la zona nord i la sud, 
també en l’àmbit econòmic l’Hospitalet té un 
teixit empresarial diferenciat.  
 
Així, a la zona sud s’ubiquen les grans empreses i 
s’hi focalitzen les principals inversions 
econòmiques. Mentrestant, a la zona nord el 
teixit empresarial és format per petites 
empreses. Com a resultat, aquesta zona, on es 
troba el Districte II, queda al marge de l’expansió  
 

 

 
empresarial que està experimentant la ciutat en 
els darrers anys.  
 
En el context descrit, la zona sud ofereix majors, i 
més especialitzades, oportunitats laborals. Per 
compensar aquesta situació, l’Ajuntament i 
diverses entitats dels barris han impulsat 
projectes amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
dels veïns/es de la zona nord.  
 
La taxa d’atur a la ciutat de l’Hospitalet a finals 
de 2015 era del 15%, molt similar a la de 
Catalunya, i afectava de forma similar a homes i 
dones. Les persones que només tenen la 
formació bàsica són les que representen el 

volum més nombrós d’aturats. Pel 
que fa a les contractacions, prop del 
90% eren contractes temporals. 
 
Pel que fa al teixit comercial de 
Collblanc i la Torrassa, és 
compartida la vivència que ha viscut 
una profunda transformació arrel de 
la crisis econòmica dels darrers anys. 
En la línia de l’explicat fins ara, també 
en aquest àmbit caldrà treballar per 
al coneixement mutu. 
 
  
 
 

Economia i ocupació 

A prop de les 
persones: 

atenció social  



 
Collblanc i la Torrassa són barris 
on els moviments socials i 
l’associacionisme han tingut un 
protagonisme molt important. 
  
A inicis del s. XX,  l’associacio-
nisme al districte es va carac-
teritzar per la promoció cul-
tural i per ésser un focus de 
lluita ciutadana revolucionà-ria.  
 
Després de la Guerra Civil 
espanyola, la participació es va 
vincular més a les parròquies, 
sent l’església Mare de Déu dels 
Desempa-rats el principal espai 
aglutinador del moviment 
participatiu als barris. Alhora 
van aparèixer iniciatives veïnals 
com ara la promoció de la 
cultura, l’esport i la natura i els 
moviments juvenils vinculats al 
lleure educatiu. Poc després es 

va constituir l’Associació de 
Veïns/es (A.VV.) que ha 
esdevingut un referent en la 
lluita veïnal a tot l’Hospitalet. 
 
Al llarg dels anys, el tipus 
d’entitats dels barris ha canviat i 
s’ha diversificat lligant-se a 
interessos més específics. Així, 
la participació es concreta en 
organitzacions dedicades al 
lleure educatiu, l’esport, la 
cultural, el folklore i l’acció 
comunitària.  
 
Actualment hi ha prop de 90 
entitats al districte. Moltes 
d’elles estan vinculades a la 
Comissió d’Entitats.  
 
En  general,  és  compartida la 
percepció que és possible 
avançar cap a una millor 

coordinació entre les entitats 
per augmentar la participació 
dels veïns/es i millorar així la 
cohesió social.  
 
Més recentment, arran del 
moviment ciutadà dels 
“indignats”, s’han constituït  
nous espais de participació que 
neixen del compromís de la 
ciutadania amb els drets i la 
justícia socials.  
 
A un nivell institucional, el 
Consell de Districte i el Consell 
de Ciutat són els espais de 
participació formals que 
reuneixen als tres prota-
gonistes de la comunitat: 
membres de l’Administració, 
professionals i ciutadania. 

 
 
 
 
La diversitat cultural que 
caracteritza els barris de Collblanc i 
la Torrassa té la seva 
representació, també, en la 
diversitat de religions que hi 
conviuen. Al Districte II hi ha 17 
dels 80 espais de culte que hi ha a 
la ciutat i representen a diversos 
cultes: protestants, catòlics, 
islàmics, hindús i sikhs.  
 
Les relacions entre les entitats de 
culte, especialment si són de 
confessions diferents, és quasi 
inexistent. És escassa, també, la relació entre aquests espais i la ciutadania laica. Amb la finalitat d’acostar 
aquestes comunitats diverses, l’any 2012 es va formar el Fòrum l’Hospitalet, un espai ciutadà que vol 
construir ponts de confiança entre les diferents opcions de pensament o religió. 

Una història de lluita associativa 

Diversitat religiosa 
 



      
“En mi clase somos todos diferentes, al final hay muchas formas de ser 

español, ¿no? Cada uno en su casa hace las cosas diferentes con la 

comida, a veces la religión o la ropa, el idioma... pero la gracia es que 

todos somos de aquí” 

 

“Hi ha alumnat que es mou molt perquè els pares es queden sense feina i 

marxen al seu país i desapunten els infants de l’escola” 

 
“Mi clase va cambiando y a lo mejor cambiamos de compañeros, pero 

siempre somos de muchos países. Hay muchos idiomas en la escuela, y 

hacemos una fiesta de los idiomas” 

 

 

 

“Si les ciutats fossin pensades pels infants, els adults 
ens emportaríem sorpreses agradables. No hi ha espais 
perquè els nens/es juguin” 

“Participar al barri i voler-lo millorar és una inversió 

per als nostres fills i filles” 

 

 

 

 

 

 

 

“Si siempre escuchas que no eres de aquí, sino de allí, 

te acabas sintiendo de allí. Al final, a veces pasa que 

nunca hemos ido al país de nuestra familia pero ya nos 

sentimos de allí” 

 

“La manca de referents pot agreujar el fet que els joves 

no disposin o no coneguin com aconseguir 

informació que els pot ser d’interès. Però 

encara pot ser més greu que els únics 

referents que tinguin siguin negatius” 

 

“Reunirte con tus iguales es una forma de 

seguridad, de protección, de acogida… 

forma parte de las necesidades vitales”  

 

“Claro que hay peleas entre jóvenes, eso lo 

sabemos y se ve en el barrio. Pero hay 

mucha idea de que son bandas y a veces 

son solo colegas. No todos los latinos 

estamos en bandas, y eso hay que saberlo” 

 

“Faltan actividades para jóvenes.  
En el insti hay extraescolares pero no todos vamos. La 

Claqueta está petada y es solo de jueves a domingo” 
 

“Te preguntan: “eres de tal parte, ¿no?”. Pues ya creen 
que eres así. Da mucha vergüenza que ya presupongan 
cómo eres sabiendo de dónde es tu familia… Al final no 

te sientes de aquí” 

 

 

La veu és vostra! 

INFANTS 

JOVES 

“No tenemos sitio para jugar. El patio de la escuela podría 
ser un sitio pero no abren siempre. Entonces jugamos en 

la plaza, pero hay tantas normas que al final no hacemos 
caso” 

“Los niños, por naturaleza, tienen la facilidad de generar vínculos sanos” 

 



 

 

 

“Hem de treballar el missatge de “tu també 
comptes”, que tothom se senti part del barri” 
 
“Falta disponibilitat per a dialogar amb els altres, o 
hi ha hagut diàlegs fallits que han augmentat la 
distància i els prejudicis” 
 
“La convivència és un procés viu, en construcció. El 
que es necessita és el diàleg” 
 
“Yo también soy inmigrante, vine del sur de España, 
y por lo que están pasando ahora los que llegan lo 
entiendo yo también” 
 
“La diversitat cultural és un element positiu que 
m’ha fet decidir viure en aquest barri” 
 
“Existeixen dues realitats diferents però 
relacionades: persones que pateixen situacions 
d’atur de llarga durada i persones explotades 
laboralment” 
 
“Les famílies de diferents nacionalitats coexisten però 
no es relacionen” 
 
“Veig una família i no veig l’origen, només veig que són 
del barri” 
 

 
 

 
“Com a les llars hi viuen diverses famílies alhora, 

s’intensifica l’ús de l’espai públic, i és aquí on apareix el 
conflicte sobre els diferents usos que se’n fa” 

 
“Seas de donde seas, debes impregnarte de la vida de 

tu barrio. Hay que participar, conocer la historia, no 
solo estar sin más. Debemos interesarnos y tener 

presencia, sin olvidar nuestras raíces.  
Así nuestras demandas de convivencia tendrán solidez” 

 

 

“Hi ha gent gran que assumeix rols i càrregues 
econòmiques que no els toquen i, com a conseqüència, 
no poden viure la seva vellesa. Tampoc no se’ls valora, 
i els manca una xarxa social de suport” 
 
“La soledat de moltes persones grans només fa que 
agreujar els trastorns mentals” 
 

 
“Hi ha molts prejudicis que venen amb l’edat, no amb 

la cultura” 
 

“Estan canviant els rols familiars: els avis cuiden els 
infants i de vegades sostenen la família 

econòmicament, i poden desdibuixar figures parentals”

“Tinc por i per això tanco la porta. Al barri ja no 
ens coneixem, veus moltes cares que potser són 
gent bona però no ens coneixem. La gent gran 
som un cebo per tot i ens pot passar alguna 
cosa” 
 
“La gent gran hem de transmetre l’energia de la 
lluita de quan nosaltres també reivindicàvem per 
millorar les condicions de vida al barri” 
 
“Hi ha molts casos d’angoixes i depressió en 
gent gran, sovint perquè els fills/es i néts/es han 
marxat del barri”

 

La veu és vostra! ADULTS I FAMÍLIES 

GENT GRAN 



 
El procés comunitari, iniciat al Juliol de 2014, ha servit per conèixer i recollir la gran diversitat d’opinions i 
percepcions dels qui vivim i/o treballem a Collblanc i la Torrassa. Som Collblanc – la Torrassa és el fruit del treball 
còmplice de moltes persones del districte, persones amb responsabilitats, edats, orígens i creences diverses que 
han aportat el seu gra de sorra a construir aquest document.   

Entitats, recursos i serveis que participen en el procés comunitari 

• Akwaba • AMPA Ernest Lluch • AMPA La casa del Parc • AMPA Sant Jaume de la FEP • Àrea Bàsica de Salut de Collblanc • Àrea Bàsica de Salut de la Torrassa 
• Àrea Bàsica de Serveis Socials de Collblanc- la Torrassa • Associació Almouna • Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) • Associació de Veïns Collblanc 
– la Torrassa • Associació Educativa Itaca • Associació M3 • Baula • Biblioteca Josep Janés • Cafeteria Les Fades • Caritas Barcelonès Sud • Casal de Gent Gran 
Progrés • Casal de joves Itaca • Casal diari Itaca • Centre Cristià Església Evangèlica Quadrangular • Centre de Formació d’adults Sant Ramón • Centre de 
Normalització Lingüística • Centre de Recursos per l’Ocupació • Centro Aragonés de l’Hospitalet • Comissió cultural Mare de Deu dels Desemparats • Comissió 
d’entitats Collblanc- la Torrassa • Consorci Sanitari Integral • Escola Bressol Municipal La Casa del Parc • Escola Bressol Nova Fortuny • Escola Charlie Rivel • 
Escola Ernest Lluch • Escola Marius Torres • Escola Pep Ventura • Escola Ramón i Cajal • Escola Sant Jaume de la FEP • Espai Familiar La Caseta de les Palmeres 
• Fòrum de l’Hospitalet • GRODE-UAB • Grup Civisme i Espai Públic • Grup de Dones Collblanc- la Torrassa • Grup Memora • Institut Margarida Xirgu • Joves 
per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) • La Claqueta • Mujeres Pa’lante • Negociat de Programes per a l’èxit educatiu • Negociat de Salut Comunitària • Observatori 
Socioeconòmic, Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació • Oficina d’escolarització i èxit educatiu • Oficina de Ciutadania i Integració • Oficina de Gestió 
d’incidències • Oficina de l’Habitatge • Oficina Jove d’emancipació • Oficina Tècnica d’Acció Territorial • Oratori Camí de la Pau • Parròquia Mare de Deu dels 
Desemparats • Parròquia Sant Ramón • Pla Educatiu d’Entorn • Plataforma Cruïlla – Eduvic • Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies • Programa 
de Salut Sexual i Reproductiva (ICS) • Projecte Paidós • Punt Òmnia - JIS Arrels  • Regidoria d’Educació i Cultura • Regidoria d’Igualtat i Benestar Social • 
Regidoria del Districte Collblanc – la Torrassa • Servei d’Acollida i Programa d’Acompanyament a Joves Regrupats • Servei de Mediació Comunitària • Servei de 
Salut de l’Ajuntament de l’Hospitalet • Servei Municipal de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes • Serveis d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet • Subdirecció general de Promoció de la Salut, Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya • Torre Barrina 
• Unitat de Ciutat Educadora • Unitat de Salut Mental • Voluntaris L’H • 

 

Veïns i veïnes que han compartit la seva mirada als col·loquis i els espais de diàleg 

• Aaron Aranguri • Aaron Daniel García • Abdesslam Hachimi • Abdullah Nadeem • África Descalzo • Agustina Díaz • Ainoa Navascuez • Aitana Bocanegra • 
Alba Daniela Espinosa • Alba Sala • Alexis Cuevas • Alexis Méndez • Alicia Yamile Guillen • Alison Nerea Vega • Ana Anguita • Ana Cerro • Ana Mª Serbana • 
Anaida Cuevas • Anderson Ángelo Ayala • Andrea Rocha • Andrés David Gavilán • Andrés Luque • Andy Jesús Sánchez • Ángel Alejandro Acosta • Angel Burgos 
• Angel Uriel García • Angela Albiach • Angelina González • Angie Carrasco • Anna Carreras • Anna Descalzi • Anna Soria • Anna Vilar • Antoni Tur • Antonio 
Carrión • Anwar Arabi • Araidna Catherine Mafla • Ariana Bocanegra • Artur Vidal • Ashanty Vidal • Ashley Hanoika Acosta • Auris Charlot Vargas • Ayoub 
Mardad • Bastian Jesús Arriagada • Bea Fernández • Beatriz Chalepera • Begoña Carrera • Berta Cejas • Beto García • Biel Sola • Bonaventura Más • Broklyn 
Kleyn Gualotuña • Candela De Carvalho • Carla Ramírez • Carla Sales • Carles Plana • Carles Radigales • Carlos Fabián Muñoz • Carlos Manuel • Carlos Talavera 
• Carme Ferreiro • Carme Martínez • Carme Morro • Carme Rimbau • Carmela Rubio • Carmen Salido • Carola Oller • Cata Miatke • Christian Aparici • 
Christian Rodríguez • Cinta Vázquez • Clara Valiño • Claudia  • Cristian Alcázar • Cristina Castillo • Cristina García • Curro García • Daniel Burgos  • Daniel Jaldín 
• Daniel Vela • Daniela Chávez • Daniela Vilarassau • Dari Medina • Darianna Sierra • Daviana Daemy Zurita •David Cons • David García • David Ortiz • David 
Serrano • Daysy Arcos Mendoza • Dolors Martínez • Domingo Guijarro • Edgar Nathanael Guaba • Eduardo Carrera • Eladia Marques • Elena Martínez • 
Elisabet Manchón • Elvis Chalas • Elvira Ortiz • Encarnació Avilés • Epifanio Duran • Eric Josué Toala • Erika Chergui • Estefanía Durán • Esteve Gay • Eva 
Ballarín • Eva Maria Corró • Fatiha Lahmame • Felipe Campos • Fernanda Sánchez • Fernando Rostas • Ferran Flor •  Francesc Haro • Francesc Taverner • 
Francisca Gonzalez • Francisco Javier Albacete • Francisco Pastoriza • Frandivel Sierra • Gabriel Alejandro Sanchún • Gemma Riera • Girik Alias Jani • Glòria 
Vinyals • Gregorio Heras • Grup de joves de l’Associació Almouna • Guadalupe Paniagua • Gustavo Henrique Portilho • Hassan Tazi • Helena Pla • Helena 
Rentero • Heydan Antonio Guaba • Hugo Marzá • Ian Huerta • Ícaro Cartisano • Ingrid Borico • Inma Becerra • Irene Gálvez • Irene Triguero • Isabel Siles • 
Isabel Valls • Isabel Villalba • Isabella Delgadillo • Israel Giménez • Jaume Muñoz • Javier Jaldín • Javier Quiñonero • Javier Loyo • Javier Traba • Jessica Ndassi 
• Jessica Torres • Jesús Gascón • Jesús Husillos • Jesús Vega • Jhoselin Cabrera • Joan Gallego • Joan Alejandro Pérez • Joan Miller Torres • Joana Perea • 
Joaquina Pino • Jofre Rojas • Jonathan David Muñoz • Jordi Ballart • Jordi Mendoza • Jose Alejandro Silva • Jose Antonio García-Calvillo • Jose Antonio Vélez • 
Jose Carlos Salanova • Jose Guardingo • Jose Luis Molina • Jose Maldonado • José Manuel Peralta • José María Cuellar • Josefa Lázaro • Josefa Poquet • 
Josefina Lavandeira • Josefina López • Josep María Pujol • Josue Gabarri • Juan Alnardo Bautista • Juan Carlos Mpa • Juan Manuel de Gomar • Juandry Alberto 
Ramírez • Juanita Lluch • Judith Miret • Julio Durán • Katerine Isabel Guillen • Kati Ayala • Kelly Ndassi • Kevin Lizandro Feliz • Kewri Brian Evangelista • Khalil 
Talzi-Elhandri • Laia Pajuelo • Laura Domínguez • Leo Carrasco • Leonela Carvajal • Lidia Digón • Lidia González • Lidia Moncho • Lluís Ramis • Lola Martos • 
Lola Martos • Loli Colàs • Lorena • Lourdes Esteve • Lucas Mamani • Lucía Fernández • Lucia Mañas • Lucia Sánchez • Lucio Tola • Luis Fuentes • Mª Ángeles 
Alcalá • Mª Carmen Llorens • Mª del Carmen Montalban • Mª Dolores Pérez-Salamero • Mª Dolors Fernández • Mª Jesús Comellas • Mª José Vasco • Mª Pilar 
Arasco  • Mª Teresa Cabello • Mª Teresa Martínez • Mabel Feliz • Maday Rivero • Madeleine Rodríguez • Majda Boulbourki • Mar Diéguez • Maria Angeles 
Quijije • Maria Arrufat • Maria Cañadas • Maria Castejón • Maria Emilia Feliz • Maria Espinosa • María Jesús Ibañez • Maria José Mancha • Maria Justo • 
Maria León • Maria López • María López • Maria Luz Cande • Maria Teresa Caldas • Maria Teresa Pérez • Marian Méndez • Mariana Daniela Zurita • Marianne 
Dafne Valencia • Maricel Alis Solis • Marina Vizcarro • Marina Leonor Reinosa • Mario de Jesús Ortigoza • Mariona Arnaiz • Marisa Martínez • Marta Aceña • 
Marta Oli • Marta Valladolid • Martha Ceballos • Marveli Maciel Feliz • Matias Borda Leaños • Melania Pop • Melanie Núria Condori • Mercè Mas • Mercè 
Sánchez • Mercè Vilalta • Mercedes Jiménez • Mercedes Castells • Mercedes Giménez • Mercedes Marchante • Meritxell Perramón • Miguel Angel  • Miguel 
Angel Silva • Mila Serrano • Milagros Cruz • Mireia Aparici • Miriam Zaballos • Mónica Núñez • Montse Flamarich • Montse Fresno • Montse Hernández • 
Montse Parejo • Montserrat López • Montserrat Sancho • Montserrat Santaló • Nara Virginia Cuevas • Narcisa Lourdes • Natalia Martínez • Néstor Nahuel 
Neuman • Nicol Vergara • Nicole Laureano • Nicole Méndez • Nicole Sheila Dascalu • Nieves Pérez • Noelia Cardoso • Norma Veliz • Núria Gómez • Nuria 
Ramos • Omar Alejandro Nuñez • Onelvis Medina • Oscar Negredo • Pablo Camps • Paqui Martínez • Particia Escalona • Patricia Durán • Pau Miller Torres • 
Paulina Gutiérrez • Pedro Toledano • Penélope Dávila • Pepa Gásquez • Pepita Tejedor • Pilar Castelló • Pilar Pons • Pilar Trias • Pilar Villanueva • Pitter Walas 
Llenque • Pura Arellano • Rafael Hernández • Raquel Caizapanta • Raquel Llinares • Raúl Rostas • Regina Granel • Reme Cantó • Reme Piñero • Ricardo Simón 
• Roberta Vassallo • Roberto Carlos González • Roddy Pérez • Rodrigo Merino • Roger Caro • Roger Fusté • Rosa Conesa • Rosa Giner • Rosa Mª Martín • Rosa 
María Muga  • Rosa Salguero • Rosario Martín • Roscy Álvarez • Rubén Navarro • Saïd Arabi • Samuel Viguera • Sandra Aguilar • Sandra Macías • Santi Pérez • 
Selina Cuevas • Serafín Segura • Sergio Caro • Sergio Carvajal • Sergio Sánchez • Sheila Sagarra • Silvia  Azuara • Silvia Camacho • Silvia de Diego • Sonia 
Buageila • Sonia Esteve • Sonia López • Susana Fuertes • Susi Vizcaíno • Tammy Belén Tisalema • Tania Flores • Tania Miró • Teresa Mendo • Teresa Pérez • 
Teresa Vives • Toñy Mercader • Valentí Balaguer • Valentín Linares • Verónica Huerta • Víctor Omar  Castillo  • Virginia Barbé • Virginia Martínez • Wandor 
Enrique Carvajal • Xavier Marín • Yadira García • Yasmín Linares • Yolanda Riera • Zacaria Benmouhoub • 

En col·laboració amb:  

 

 


