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El Projecte d’intervenció comunitària intercultural 

El Projecte d’intervenció comunitària intercultural (ICI) impulsat per l’Obra 
Social “la Caixa” a 39 territoris de 31 municipis de tot Espanya                    
caracteritzats per la seva elevada diversitat cultural, es desenvolupa a Palma 
als barris de Santa Catalina i es Jonquet, gestionat per l’Associació GREC 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i el suport del Consell de    
Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Aquesta intervenció es desenvolupa 
des de juliol de 2014 i té com a objectiu fomentar la convivència i la cohesió 
social, afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de 
totes les  persones que viuen al territori. 
 

Organització de la comunitat 

Santa Catalina i es Jonquet compten amb una gran quantitat de recursos i   
serveis que ofereixen el seu temps i la seva dedicació per a fomentar el valor 
dels barris i millorar el benestar i la qualitat de vida dels  diferents col·lectius 
que hi conviuen. El disseny de la  Programació Comunitària va crear tres 
comissions de feina que persegueixen els següents objectius: Grup motor: 

és l’encarregat de liderar i supervisar el procediment,  garantir la sinergia   
entre les tres comissions de feina i aportar una visió global del procés.      
Comissió de Salut: promocionar la participació social i el  protagonisme de la 
gent gran dels barris i altres dependents i prevenir i abordar situacions de 
soledat i aïllament social d’aquests col·lectius. Comissió Socioeducativa: 

fomentar la participació social dels joves dels barris perquè es converteixin en 
agents promotors del seu propi oci i temps lliure, i puguin millorar la seva 
imatge i el seu paper dins la comunitat. El segon objectiu de la comissió se 
centra a prevenir i abordar situacions de desigualtat de gènere en parelles 
adolescents. Comissió de convivència: fomentar la salut comunitària com 

una  alternativa a les pràctiques incíviques. Posar en valor i difondre la      
història i la cultura dels barris.  

 
Experiències comunitàries innovadores 

Des de les tres comissions i d’una manera cohesionada i consensuada, 
s’impulsen als barris dues experiències de caràcter innovador que pretenen 
abordar dues problemàtiques socials que preocupen la comunitat i que     
afecten principalment la població major dels barris i la població  juvenil.  
 
Situació de la gent gran 
La població de 65 o més anys és un col·lectiu  bastant nombrós al territori, el 
qual, segons dades del Padró municipal (2016), està format per 1.708       
persones, un 19,0% de la població total, 3,6 punts per damunt de la mitjana 
de Palma; si bé al Jonquet representa un 14,3% de la població, en el cas de 
Santa Catalina arriba al 19,4%, 4 punts per damunt de la mitjana de Palma. 
Una conseqüència del procés de transformació  socioeconòmica i cultural 
dels barris ha estat la pèrdua del protagonisme i l’alienació de les persones 
grans respecte del seu barri, i el conseqüent  perjudici del seu univers social 
de referència. La promoció  comunitària de les persones grans, juntament 
amb l’acció per a fer front a situacions d’aïllament social i soledat d’aquest 
col·lectiu, és una de les qüestions prioritàries de la programació comunitària. 
Diferents recursos/serveis han palesat que una part de les persones grans 
dels barris viu tota sola, presenta deficiències, no rep el suport necessari, i 
moltes acaben prenent antidepressius. El seu nivell de motivació i interès és 
molt baix i, en moltes ocasions, manifesten i desenvolupen patologies de por 
a la mort. Es detecten casos en què les barreres arquitectòniques dels     
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habitatges suposen  un increment de la situació d’aïllament social d’aquestes 
persones. Un dels reptes de la comunitat és fer front a aquest problema social 
i desenvolupar una acció que redueixi aquesta tendència. La comunitat ha 
elaborat un  diagnòstic  participatiu que ha recollit el testimoni de les persones 
grans  actives i participatives dels barris i del grup de població afectat per 
aquesta problemàtica, així com l’experiència dels professionals i referents que 
estan en contacte permanent amb aquest col·lectiu. S’aniran implementant 
diferents actuacions de caràcter preventiu dirigides a crear sensibilitat i     
conscienciar a la comunitat per a donar visibilitat i acostar la xarxa de       
recursos de Santa  Catalina i es Jonquet a la població de gent gran, per tal 
que estiguin informats i coneguin de primera mà l’existència dels  recursos i el 
suport i la cobertura que poden rebre si hi accedeixen. Es considera que el 
nivell de desconeixement i desconfiança que presenten algunes persones 
majors  incrementa el seu sentiment d’inseguretat en el moment d’integrar-se 
en la vida comunitària. La necessitat de posar en valor la tasca social i       
altruista que desenvolupen les associacions de gent gran és una altre        
prioritat. També es continuaran creant espais intergeneracionals que posin en 
relleu valors com el respecte i la solidaritat entre els diferents col·lectius i, des 
de la subcomissió de convivència, que compta amb una implicació important 
de persones grans que aporten creativitat i experiència, es continuarà       
afavorint la promoció de Santa Catalina i es Jonquet a partir del                 
reconeixement i l’envelliment actiu de les persones majors dels barris.   
 
Situació dels joves 
La problemàtica de violència de gènere s’ha convertit en una xacra social que 
inquieta totes les comunitats, i de cada vegada s’estén més entre els         
adolescents, els quals mantenen relacions de parella tòxiques basades en el 
control, la deslegitimació, la desconfiança, la submissió, etc. Els nostres barris 
han volgut fixar la mirada en aquesta qüestió i també són conscients que les 
xarxes socials distorsionen i agreugen la relació i comunicació que mantenen 
aquestes parelles joves. El primer pas que va voler fer la Comissió            
Socioeducativa per a abordar aquesta crua realitat va ser organitzar una   
formació respecte de la qüestió de violència de gènere dirigida a pares,     
professors, referents de salut, referents educatius, veïnats, etc. Palma Educa 
va ser el servei de l’Ajuntament de Palma encarregat d’implementar dues 
sessions de capacitació en què varen participar 30 persones dels barris    
procedents de diferents serveis i entitats. Després d’aquesta posada a punt, 
es va decidir centrar la intervenció en un centre educatiu i començar a       
organitzar un pla d’actuació conjunt. Una vegada que garantís la seva        
validesa i demostràs els seus resultats, el curs vinent es podria transferir a 
altres centres educatius dels barris. La iniciativa s’està començant a          
implementar al C.C Escolàpies i va dirigida als 3 sectors protagonistes que 
formen part de la comunitat educativa; alumnes de secundària, professors i 
pares. A partir del 14 de març es duran a terme un conjunt de sessions     
formatives amb els tres protagonistes que els ajudarà a comprendre amb més 
profunditat la dimensió d’aquesta complicada situació, així com també a   
reconèixer els canals d’auxili, els símptomes que identifiquen una situació de 
maltracta, manifestacions de violència, etc. Dins les aules, els tutors         
impartiran dinàmiques dirigides a estimular la conscienciació i també es    
designarà el rol de referent d’igualtat a 2 professors i 6 alumnes de           
secundària d’ambdós sexes, que, una vegada formats, seran els                 
responsables d’orientar, tranquil·litzar i acompanyar als alumnes que es trobin 
indefensos i desprotegits enfront aquestes situacions,  i també, a aquells 
amics que juguen el paper “d’observadors i confidents”,  i molt sovint no    
saben com han d’actuar i se senten alarmats.  
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Cinefòrum al Centre Evangèlic 
 

 
 

Torneig Champions mixt al CEIP 
Rei Jaume I 

 

 

                    

 

 
 
El dissabte dia 26 de novembre es varen concentrar al parc de Sa feixina unes 
250 persones, totes disposades a gaudir d’una jornada infantil i familiar       
carregada de màgia. Dues hores d’entreteniment i dinamisme que                    
varen sorprendre i varen deixar bocabadats els més petits dels barris i als seus 
germans,  pares, padrins, etc. L’activitat va contar amb diferents tallers, un DJ de 
luxe, un berenar  saludable a benefici de l’associació protectora d’animals       
Huellas, una exhibició de ball i un espectacle d’escenari, amb els millors trucs de 
màgia.  Amb aquesta nova experiència, impulsada per la comissió juvenil dels 
barris, es va aconseguir generar un ambient de convivència i                            
relacions molt positiu on varen participar entitats i serveis dels barris (Dinamo, 
Apimas, Centre Evangèlic, Centre Illa, Club d’Esplai Nou Món, Cercle Màgic 
Mallorquí, Grec, etc.) . Una vegada més,  els joves  varen veure reconegut el seu 
esforç  i es varen sentir protagonistes dins la comunitat. 
 
 
El divendres 2 de desembre una quarantena de persones majors dels barris 
varen assistir a l’activitat del cinefòrum realitzada al Centre Evangèlic per 
a debatre, reflexionar i expressar les seves opinions i emocions respecte de la 
qüestió de la desigualtat de gènere entre les dones i els homes dins l’àmbit     
familiar i dins la societat en general. El nivell d’assistència i participació varen ser 
molt positius. A través dels  3 curtmetratges projectats, Luisa no está en casa, 
Nuestro pan i Libre directo, s’intentà transmetre i descriure amb                      
molt de respecte  una situació social que avui en dia encara  afecta a moltes 
persones majors i no tan majors  dins la societat. La majoria de les      entitats i 
serveis de la Comissió de Salut varen participar en la preparació de l’aperitiu i 
altres aspectes organitzatius (Centre Evangèlic, Atenzia, Llar de Gent Gran de 
l’avinguda de l’Argentina, Càritas, Casal Jonquet, Bona Gent, Assoc. Cultural 
Arraval, Centre de Salut, etc.). L’activitat es va tancar  llançant un   missatge molt 
important i tranquil·litzador:  gràcies que la majoria dels serveis i                         
les associacions de Santa Catalina i es Jonquet estan sensibilitzats amb aquesta 
problemàtica  i gaudeixen d’una bona comunicació i coordinació entre si,       
qualsevol persona dels barris que  visqui una situació de desigualtat i/o violència 
dins la seva vida, independentment de l’àmbit en què es doni, pot demanar     
ajuda a qualsevol professional i/o referent, a fi que pugui ser                           
derivada immediatament al recurs pertinent  i  rebre l’atenció i el suport que    
necessiti. Una vegada més, l’activitat va ser molt enriquidora i va servir  per a 
compartir experiències i relacions entre la gent gran dels barris. 

 
 
El passat dia 28 de gener va tenir lloc la segona edició del Torneig Champions 
mixt  al CEIP Rei Jaume I.  El torneig va gaudir de la participació de 10 equips 
mixts que es varen deixar la pell al camp. Aquesta activitat sempre presenta una 
particularitat molt curiosa; és capaç de reunir en un mateix entorn nines i nins 
que comparteixen un interès comú i que conviuen  en condicions d’igualtat i     
respecte, ja que el requisit dels equips per a  participar al torneig és que siguin 
mixts. Durant la jornada, els jugadors varen respectar en tot moment als seus 
competidors, varen demostrar gests de companyonia, varen posar en valor les 
seves habilitats futbolístiques i fins el darrer moment varen lluitar pels premis i 
anhelaren la victòria. L’entusiasme i la il·lusió dels 80 participants va ser         
perfectament visible des del  minut 1. La jornada va comptar amb un taller de 
còctels 0.0, berenar i música d’entreteniment. Com sempre, l’organització va ser 
impecable, de la mà de la subcomissió juvenil composta pels joves dels barris, 
Centre Evangèlic, Dinamo, Club d’Esplai Nou Món, APIMA del CEIP Rei Jaume 
I, CC Escolàpies, Serveis Socials i Equip ICI. 



 

 

         
     

           
 

  

        

 
 

  

 

      

            
 

  

 
 
 
 
 

    
 

VIU I CONVIU EN COMUNITAT! 
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Des del 24 al 28 d’Abril es durà a terme una acció comunitària centrada a donar visibilitat i promocionar el  protagonisme 
de la gent gran dels barris, fomentar la participació dels infants, joves i les seves famílies i crear espais de convivència i 
contacte intergeneracional.  
Es desenvoluparan diferents activitats culturals per a promoure els valors dels barris i viatjar al passat compartint             
experiències i anècdotes respecte de la història de Santa Catalina i es Jonquet. Es duran a terme activitats                   
intergeneracionals que permetran reforçar valors de solidaritat i respecte entre els col·lectius i, a la vegada, enfortir la   
xarxa de relacions socials del col·lectiu de gent gran. La situació que viu aquest grup de població ens obliga a impulsar 
una acció que intenti crear sensibilitat i conscienciació a nivell  comunitari, que doni a conèixer la seva realitat de          
vulnerabilitat, que els hi acosti la xarxa de recursos i serveis dels barris i que afavoreixi la seva participació i capacitació 
personal i social. 
Les activitats amb els infants i joves dels barris serà un altre punt clau d’aquesta setmana de germanor, durant la qual es 
es preveu dur a terme una trobada amb grups de ball  i una campanya de sensibilització dins el CC Escolàpies on es    
promouran dinàmiques i tallers per a abordar la temàtica de gènere, tant amb els alumnes de secundària com amb els 
professors i pares que  hi vulguin  participar. 
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