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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. 
 

Campanyes: Jo també som amable amb la gent gran! i Santa Catalina 

i es Jonquet sempre amables amb la gent gran! 

L’objectiu d’aquest projecte és ampliar i enfortir la xarxa de suport de les   
persones grans dels barris i contribuir al seu benestar i a la seva tranquil·litat. 
Es vol sensibilitzar i implicar a les comunitats de veïns, ja que aquestes són 
testimoni directe de la vida quotidiana d’aquest col·lectiu, i  la xarxa          
empresarial dels barris, que es vol convertir en un punt de referència i dur a 
terme una tasca solidària i cooperativa dirigida als més majors de Santa    
Catalina i es Jonquet.  
Les dues campanyes s’han impulsat i s’han dissenyat amb la Comissió de 
Salut i la Comissió de Convivència dels barris (grup de persones majors     
actives). S’ha fet difusió de les campanyes entre el veïnatge i el grup        
empresarial. De moment, s’ha contactat amb els propietaris i propietàries de 
22 comunitats de veïns de Santa Catalina i es Jonquet i dels barris dels    
voltants, i s’han identificat  més de 45 comerços i bars de confiança de la 
zona, als quals s’ha fet arribar una carta informativa per a donar-los a       
conèixer la intenció de la campanya i com poder adherir-s’hi a ella, amb la 
qual cosa s’ha assumit així un compromís de cara als nostres majors.  
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Difusió de la campanya dirigida a 
comunitats de veïns 

 
 

Presentació del programa      
Sempre Acompanyats 

 

 
 

¿Coneixes alguna persona gran 
que li pugui interessar el  

Programa Sempre Acompanyats? 
 

Vols informació? 
 

Hi vols col·laborar? 
 
Envía un correu i contacta amb na 

Mireia i na Flor del GREC 
 

sempreacompanyats@gmail.com  
 

 

 

 

                          
Projecte Sempre Acompanyats 

Cada vegada són més les persones que arriben a una edat avançada.   A 

Palma, les persones de més de 65 anys representen el 15,5% de la població i 

es preveu que, els anys vinents, aquest percentatge augmenti                    

considerablement. És tot un èxit que puguem viure més anys i amb millor 

qualitat de vida, però es planteja un repte nou: els canvis en les estructures 

familiars i la  impacte de la situació econòmica actual en les relacions d’ajuda, 

provoquen cada vegada més situacions de soledat no volguda en les         

persones grans. Aquest sentiment de solitud, mantingut durant el temps, pot 

afectar la salut de la persona gran i comportar una pèrdua de qualitat de vida. 

L’1 de desembre de 2017 es posà en marxa el Programa Sempre          

Acompanyats, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Palma i 

l’IMAS, i gestionat pel GREC.  

Aquest  programa té com objectiu atendre aquestes situacions de soledat no 

desitjades de les persones grans a través d’una xarxa comunitària en què tot 

el barri es pot implicar: veïns, associacions, entitats, voluntaris, ens de 

l’Administració, etc. Volem abordar aquestes situacions: detectant-les i fent-

les visibles, empoderant a la persona, ajudant-la a prendre consciència i   

reforçant les seves pròpies capacitats per afrontar i superar la seva situació, 

establint vincles entre les persones grans i altres membres de l’entorn més 

proper, que contribueixen a millorar-ne el benestar, acompanyant i donant 

suport a les persones perquè participin en les activitats que s’ofereixen als 

centres de gent gran, o en altres del seu entorn en què manifestin interès, i 

promoure així una xarxa social al barri que doni seguretat a les persones 

grans. 
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Implementació del projecte a les 
escoles i altres accions            

comunitàries de prevenció 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte d’intervenció per a la sensibilització i prevenció de la       
desigualtat i la violència de gènere en parelles adolescents 

Aquest curs escolar 2017-2018, la Comissió Socioeducativa ha continuat  
treballant de manera transversal la perspectiva de gènere dins els centres 
escolars, afrontant un segon any d’implementació del projecte al                    
CC Escolàpies i un primer any al CC Verge del Carme. També s’ha apropat 
l’experiència de manera puntual als centres públics i, com que el nivell de 
satisfacció ha estat alt, sen’s han obert les portes d’ambdues escoles per a 
tornar-hi el nou curs escolar amb una programació i oferta més àmplia. La 
Comissió no perd de vista la dimensió comunitària i reconeix la importància 
que té el fet de poder educar i conscienciar la ciutadania dels barris a través 
d’accions integradores que promoguin la igualtat i generin un compromís de 
canvi. Com bé s’ha dit, enguany hem començat a fer feina amb els grups de 
primària i secundària de les 4 escoles de Santa Catalina, intentant assolir 
objectius com  ser capaços de desnormalitzar mites i conductes masclistes, 
identificar esterotips de gènere totalment socialitzats, promure espais de 
reflexió i debat amb docents, alumnat i famílies, ajudar a millorar la capacitat 
per a identificar situacions que generen desigualtat i relacions tòxiques, etc.  
Durant tot el curs escolar s’ha comptat amb la col·laboració de Palma Educa, 
la UIB, Centre Evangèlic i altres recursos de caire privat. S’han desenvolupat 
una quantitat de 61 tallers de sensibilització i prevenció dirigits als diferents 
protagonistes de la comunitat educativa de les 4 escoles i altres tallers 
formatius enfocats a la creació d’un còmic A través del espejo i d’una obra 
literària de relats breus Érase una vez... amb perspectiva de gènere. Podreu 
trobar aquests exemplars al blog del projecte en l’apartat; productes de 
sensibilització:   https://icipalma.wordpress  

t 
IV Encontre comunitari  
El passat 21 de Juny va tenir lloc el IV encontre comunitari.  El Batle,         
referents polítics, tècnics i ciutadania dels barris varen conèixer de primera 
mà les experiències comunitàries del territori. Na Laura, na Joana, na Clara, 
na Celine, na Maria José, na Charo, na Xesca, na Rosa, en Josu, na Tonina i 
na Patricia varen explicar i exposar els avanços i les novetats del procés      
comunitari. Els productes de sensibilització creats per la comunitat i amb la 
comunitat varen ser la sorpresa de la jornada. El fermall d’or, el varen posar 
els  nostres  artistes Miquel Coll i Esther Vives, interpretant Strangers in the 
night, Can’t Help Falling in Love, Dos o tres segundos de ternura i Trou-
ble. Varem aprofitar per a anunciar el pròxim repte:  dur a terme una         
avaluació comunitària que inclourà als 3 protagonistes i que ens permetrà 

revisar i reflexionar sobre el procés comunitari desenvolupat. 
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Actius de salut dels barris 

 

 

 
Escola de formació i altres      

activitats 

 

 

 

 
 

 

                    

Creació del Mapa d’actius de salut dels barris 
Diferents grups dels barris (infància, joventut i tercera edat) s’han      

centrat a identificar aquells espais, associacions, persones implicades, 

serveis, etc. que puguin promocionar la salut de les persones. S’ha   

creat una guia d’actius de salut (es pot consultar al blog del projecte ICI) 

que neix de la participació activa dels veïns i les veïnes dels barris de 

Santa Catalina i es Jonquet que, organitzats/ades per grups, varen   

recórrer els carrers de les dues barriades, càmera en mà, per a capturar 

els  elements que ells i elles consideraven que promovien la seva salut. 

Els grups de feina en què es va dividir la comunitat varen estar integrats 

per joves del Centre Obert de Serveis Socials Ponent i Mestral, gent 

gran dels barris que participen a la Ruta Saludable i a la Comissió de      

Convivència del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) i 

nines i nins de l’AMIPA del CEIP Rei Jaume I. El resultat d’aquest     

procés és una recopilació d’imatges que fan visible no tan sols els actius 

dels barris, sinó també la capacitat d’organització i  participació activa 

de la comunitat.  

Escola de formació comunitària i activitats de barri promogudes 

per la comissió de convivència                                                     

Aquest curs 2017-2018 hem programat una oferta de xerrades i        

activitats d’interès dirigides a tota la comunitat per a promocionar la 

participació de les persones grans dels barris, crear espais               

intergeneracionals i proporcionar nous coneixements i aprenentatges. 

Els tallers i les activitats han estat els següents: taller d’envelliment  

actiu, cinefòrum, llonguetada, xocolatada, Plan Mayor Seguridad,      

Relación y convivencia entre culturas, etc. En aquests moments estam 

tancant el nou programa de formació pel curs 2018-2019 que el podreu 

trobar als diferents punts claus dels barris. 

Acció Global Ciutadana i programació d’estiu 2018 
Cada any durant el mes d’Abril i els mesos d’estiu té lloc un conjunt 
d’activitats  organitzades per les diferents comissions de feina dels    
barris. Es comparteixen experiències intergeneracionals, les entitats i 
els serveis  surten als carrers, els barris es tenyeixen de festivitat i   
entreteniment, i la infància, la joventut i la gent gran és protagonista i 
participa  animadament. 
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