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Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) impulsat per l’Obra 
Social “la Caixa” es desenvolupa a Palma, als barris de Santa Catalina i el 
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. Els seus objectius són 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. Aquesta intervenció es desenvolupa 
des de juliol de 2014, període en el qual s’ha anat teixint una xarxa de       
relacions, en la qual actualment participen aproximadament 60 entitats i   
recursos del territori, treballant conjuntament en el procés comunitari. 
 

II Trobada Comunitària 

El passat 13 de juny es varen presentar els continguts de la Programació 
comunitària al barri d’es Jonquet, en presència del Sr. Batle, que va inaugurar 
l’acte, dels referents institucionals, dels professionals i de la ciutadania. Els 
responsables de les entitats i serveis dels barris varen exposar els objectius i 
les accions desenvolupades per part de les 3 comissions de treball. La part 
més lúdica de l’acte es va centrar en un monòleg dels barris, la projecció d’un 
vídeo del procés comunitari i la presentació del Blog del projecte ICI. Un dia 
més es va poder comptar amb el suport i la companyia dels veïnats dels       
barris d’es Jonquet i Santa Catalina. 
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Palma 
Districte de Ponent 
Santa Catalina i         
es Jonquet 
 
 
 

Zona 

Comissió de Salut 

(Centre de Salut, 
Casal Jonquet, Llar 

de Gent Gran,     
Atenzia, Càritas, 
CMSS Ponent,     

Centre Evangèlic, DG 
Salut…) 

 

Elaboració de cartells i tríptics per a millorar el coneixement de l’oferta de recursos 
que existeixen als barris dirigida a gent gran i dependents. Punts de consulta i de 
recollida: Centre de Salut, Casal de Barri, Biblioteca, Centre Evangèlic, etc. 

Setmana per la convivència durant el mes d’abril: organització d’activitats per    
fomentar la participació i  promoció social de la gent gran activa: concurs de cuina i 
actuació dels grups d’havaneres de gent gran dels barris. 

La Comissió es reuneix periòdicament per a donar resposta a les necessitats 
d’aquests col·lectius. La creació d’aquest espai ha fet possible la construcció de 
noves relacions entre els referents i professionals de l’àmbit de la salut.  

Elaboració de cartells per a millorar el coneixement de l’oferta de recursos que        
existeixen als barris dirigida a infants i joves. Punts de consulta: escoles,          
Biblioteca, CAD jove, Centre Evangèlic, etc. 

Setmana per la convivència durant el mes d’abril: organització d’activitats per   a 
fomentar la participació i  promoció social dels infants i joves:  visita dels cursos de 
6è de  primària de les 4 escoles al Mar i Terra, recital de poesia dels alumnes del 
CEIP Rei Jaume I,  contacontes  per al més petits dels barris a la biblioteca, etc. 
 
La Comissió es reuneix periòdicament per a donar resposta a les necessitats 
d’aquests col·lectius. La creació d’aquest espai ha fet possible la construcció de 
noves sinergies entre els referents i professionals de l’àmbit de l’educació.   
 

Creació del primer espai de mediació entre associacions de veïns i restauradors i 
primer espai de relació ciutadana.  Revisió de la normativa i llicències vigents.  
 
Setmana per  la convivència durant el mes d’abril: organització d’activitats culturals 
als barris per a posar en valor el patrimoni, la identitat social i el sentiment de  
pertinença dels seus veïnats:  ruta històrica per els carrers d’es Jonquet.  

Comissió             
Socioeducativa 

 (Cmss   Ponent,   
Dinamo, Centre 

Evangèlic, ADIBS, 
Cad Jove, APIMA, 
Escola d’Infants,                  

Biblioteca…) 

 

Comissió de     
Convivència    

  (Assoc. de Veïns, 
Assoc. de  

Restauradors, policía 
de barri, Assoc. de 

Gent Gran, Casal de 
Barri,  Ajuntament…) 

 

Disseny d’un qüestionari per explorar els interessos i motivacions dels joves    
(Mostra recollida: 450 joves). Creació d’un grup de joves dels barris encarregat 
d’organitzar i gestionar el temps lliure d’iguals i d’altres col·lectius.  

mailto:cvecina@convivenciaciudadana.org
mailto:palomar@grecmallorca.org
mailto:asegura@grecmallorca.org


 

 

         
    Excursió Intergeneracional 

           
 

Cinefòrum 

 

Gimcana nocturna 

 

       Olimpíades amb les escoles            
            d’estiu al CEIP Santa Catalina 

 
 

Olimpíades  amb les escoles 
d’estiu al CEIP Rei Jaume I 

 

 
Mercadet i Fira Dolça  

 

     Torneig de futbet mixt 

            
 

Revetla “Bailemos” 

 

Sopar i cinema a la fresca 

 

 
 
 
 
 

    
 

Programació d’activitats: “A l’estiu, conviu amb nosaltres!” 
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Durant el mes de Juny neix la Comissió d’Estiu, la qual es crea a partir de la confluència de les 3 comissions de treball 
(Salut, Convivència i Socioeducativa). L’objectiu d’aquesta comissió és donar continuïtat a la  Programació comunitària 

desenvolupada durant l’hivern, la qual s’emmarca en 3 grans eixos; convivència responsable, gent gran i infants i joves. 
Les entitats i els serveis que s’han  mantingut actius durant l’estiu i que han treballat de manera coordinada i  cohesionada 
han volgut impulsar 9 activitats dins el període del 6 al 27 de juliol, totes elles dirigides a millorar la participació i promoció 
social de la gent gran activa, infants i joves dels barris de Santa Catalina i es Jonquet, a crear espais de trobada entre els 
diferents col·lectius i generacions, a proporcionar contextos d’igualtat entres al·lots i al·lotes dels barris i a construir espais 

de relació ciutadana on puguin coincidir i fer vida de barri els veïnats mateixos. Aquestes accions han comptat amb un 
nivell important de participació social i han aconseguint una xifra de 850 participants  entre infants, joves, gent gran i les 

seves famílies. S’ha volgut dotar els barris d’una programació que poc a poc s’ha d’anar consolidant i s’ha d’anar integrant 

i complementant amb les accions que ja formen part de la tradició de Santa Catalina i es Jonquet. Les entitats i serveis 
que han participat en el procés d’organització d’aquesta programació són les següents: Centre  Evangèlic, CMSS Ponent,    
Càritas, Assoc. Cultural Arraval Santa Catalina, Assoc. Amics de la Tercera Edat Bona Gent, Dinamo, APIMA CEIP Rei 

Jaume I, Espai Màgic, Equus Oci Educatiu, Assoc. Es Raval Santa Catalina, Casal Jonquet,Centre Illa, Atenzia, Centre de 
Salut i AMPEB. 
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