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1.1. OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

La monografia comunitària Som Collblanc – la Torrassa 
dels barris amb el mateix nom del Districte II de  
l’Hospitalet de Llobregat, que presentem a conti-
nuació, s’emmarca dins del Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural que desenvolupa en 
aquest territori l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Obra 
Social “la Caixa” i l’Associació Educativa Itaca.

Aquest treball és el resultat d’una recerca partici-
pativa i de treball social, basat fonamentalment en 
l’escolta activa duta a terme per persones dels barris 
de Collblanc i la Torrassa.

Una comunitat necessita conèixer-se a si mateixa per 
poder avançar en un procés de canvi i de millora. Per 
això, en el procés comunitari, l’estudi i el coneixe-
ment de la realitat actual, dels seus problemes i de 
les seves potencialitats, és una necessitat. El present 
treball pretén donar resposta a aquesta necessitat 
de coneixement, compartint-ho amb la ciutadania, 
amb les persones que viuen, treballen o governen al 
territori. Vol ser el primer pas, juntament amb l’ela-
boració i l’acostament a un diagnòstic de la realitat 
dels barris de Collblanc i la Torrassa, que permeti 
construir i donar respostes concretes a les situacions 
que es presenten en la comunitat i que marquen els 
seus objectius prioritaris. És a dir, centrar el que ens 
uneix, promoure els interessos comuns; en defini-
tiva, definir i avançar cap a on proposa la comunitat, 
concorde als seus interessos, capacitats i recursos.

El Procés Comunitari engegat planteja el repte de 
promoure la Convivència Ciutadana Intercultural a 
Collblanc i la Torrassa, uns barris amb una alta diver-
sitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa. En aquest 
context, els processos d’integració – entesa aquesta 
com alguna cosa que afecta a tots els membres de la 
comunitat i d’intervenció comunitària, es fan impres-
cindibles perquè aquest territori sigui un espai on 
els seus veïns/es se sentin integrats, recolzats i amb 
oportunitats de desenvolupament.

Davant aquesta realitat social, una resposta inte-
gral passa per la implicació i la preocupació per a 
les persones, com a eina fonamental per a crear 
una societat més justa, més plural, més unida i més 
pròspera i quan aquest interès per la cohesió social 
i la convivència de les persones i entitats que viuen i 
treballen en uns barris com són els de Collblanc i la 
Torrassa, rep el suport d’entitats com l’Obra Social 
“la Caixa”, l’Associació Educativa Itaca, així com del 
propi Ajuntament, el resultat és tan útil i productiu 
com el que podem apreciar a les següents pàgines.

En aquesta monografia, assistim a un acostament a 
la realitat d’aquests barris, on viuen prop de 50.000 
persones, i es comparteix un treball que ens permet 
aprofundir en el coneixement de les fortaleses, 
les febleses, les amenaces i les oportunitats d’una 
societat que necessita ser analitzada amb deteniment 
i escoltada amb atenció per traçar col·lectivament el 
camí de la seva dinamització i la seva activació soci 
comunitària.

En aquest objectiu, es fa imprescindible la participació 
activa de totes les administracions i entitats interes-
sades a conduir els barris de Collblanc i la Torrassa 
en aquelles actuacions necessàries per evitar la seva 
degradació i impulsar la seva regeneració. Només 
des del treball conjunt, la conscienciació col·lectiva 
i la implicació de tots els protagonistes implicats 
aconseguirem canviar el diagnòstic actual i fer del 
Districte de Collblanc – la Torrassa una zona proac-
tiva al creixement, a la cooperació i a la inclusió.

Aquesta monografia constitueix, sens dubte, una 
eina de treball imprescindible per intervenir als barris 
de Collblanc i la Torrassa i guiar-nos en el procés de 
desenvolupament sostingut del mateix.

1. PRÒLEGS
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1.2. AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

M’heu sentit a dir molts cops que, per engegar projectes  
d’èxit, cal sumar esforços i capacitats. 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) 
és un exemple excel·lent de suma i de col·laboració entre 
els diferents sectors. Una administració pública, l’Ajun-
tament de L’Hospitalet; una entitat social, l’Obra Social 
“la Caixa”, i una associació educativa que treballa al 
territori, l’Associació Educativa Itaca, amb un objectiu 
comú: treballar per la convivència i la cohesió social als 
barris de Collblanc i la Torrassa.

Així, el Projecte ICI desenvolupa un procés comunitari 
que promou el treball relacional entre els diferents 
actors socials. L’objectiu no és un altre que crear espais 
de trobada i de relació entre entitats i ciutadania per tal 
de contribuir a millorar la convivència als nostres barris. 
Cal, a més, evitar la fractura social i vetllar per la inter-
culturalitat. 

L’edició d’aquesta monografia comunitària representa 
un primer pas en l’estudi del territori i de les persones 
que hi viuen, amb la posada en comú de totes les dades 
aportades pels agents implicats —responsables polítics 
i institucionals, professionals i tècnics, organitzacions i 
ciutadania... 

Travessem moments difícils i moltes famílies necessiten 
el suport de les entitats i de les institucions per tirar 
endavant. Com a societat, tenim l’obligació de treba-
llar per evitar els efectes nocius de la crisi a curt, mitjà 
i llarg termini. Si no actuem, la pobresa pot tenir un 
impacte directe en la vida de moltes persones i, encara 
més greu, hipotecar el futur dels més petits. 

La convivència i la cohesió social són avui més necessàries 
que mai. Des del Projecte ICI treballem plegats per 
garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i vetllar 
perquè ningú no es quedi fora del sistema. Per això, les 
principals línies d’actuació se centren en l’educació, la 
salut comunitària i les relacions ciutadanes. 

A Collblanc – la Torrassa, el teixit associatiu té molta 
força i ha tingut un gran paper en el desenvolupament 
i la transformació del barri. De fet, el precedent que 
va inspirar la Llei de barris de la Generalitat va ser el 
Pla integral de Collblanc – la Torrassa, un altre model 
participatiu basat en la suma d’esforços entre adminis-
tracions i societat civil. En això, també vam ser pioners. 
Tenim una llarga tradició d’intervencions de microci-
rurgia urbanística i de desenvolupament comunitari 
als barris, que l’Ajuntament pot aplicar gràcies a l’ano-
menat “model L’H”, que consisteix a generar riquesa 
per redistribuir-la. 

En la mateixa línia, la ciutat iniciarà properament un 
nou procés, L’H on dels barris, que ha de servir per 
elaborar i pactar com són els barris que somiem per 
al 2025. En aquest procés tindran un paper rellevant 
el Consell de Ciutat i els diferents consells de districte. 
Un cop més, la suma d’idees, d’esforç i de complicitats 
ens farà mirar endavant i dissenyar el futur que volem.

A L’Hospitalet treballem per una ciutat més cohe-
sionada i per una societat més justa, més solidària i 
més forta.

 
Núria Marín i Martínez 
Alcaldessa de la ciutat

1. PRÒLEGS
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1.3. ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA

Teniu a les vostres mans el que és, sense cap mena 
de dubte, el resultat d’una recerca participativa i de 
treball social, per part de veïns/es, Administració, 
entitats i tècnics/es, en definitiva la veu viva, les 
opinions reals, els neguits i somnis de la gent de 
Collblanc i la Torrassa.

Aquest treball s’emmarca dins del Projecte d’Inter-
venció Comunitària Intercultural que desenvolupa 
en aquest territori l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
l’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Educativa 
Itaca, entitat amb prop de 40 anys de compromís 
amb Collblanc – la Torrassa i generacions i genera-
cions d’infants, joves i famílies. 

Durant la construcció d’aquesta monografia, tots i 
totes les que formem part de l’Associació Educativa 
Itaca hem sentit el privilegi de formar part de la història 
d’un territori, hem gaudit de l’honor d’haver pogut 
contribuir a la petjada col·lectiva que entre tots i totes 
hem propiciat en la construcció del nostre barri i de 
la nostra ciutat. És aquí on després d’aquests mesos 
de treball intens per part de tots i totes, d’entrevistes, 
diàlegs, actes petits i de més grans, després d’hores i 
hores davant l’ordinador, reunions, trucades... Després 
de tot això, amb aquest document a les mans, és el 
moment de sentir que formes part de la comunitat 
viva de Collblanc – la Torrassa. 

Ens trobem davant del gran repte com a entitats, 
però també com a ciutadans i ciutadanes del món, 
de construir formes de vida basades en la coope-
ració, la reciprocitat i el compromís envers els altres, 
sense condicions i sense límits. Necessitem propor-
cionar eines per aprendre a mirar el món d’una altra 
manera, una cosa que necessitem amb urgència. No 
és una qüestió de coherència, com es diu ara. És una 
qüestió de justícia. No podem ser políticament justos 
sense ser èticament honestos.

Gràcies al Projecte d’Intervenció Comunitària hem 
recuperat l’esperit de retrobar-nos, de construir 
plegats, d’agafar-nos de les mans i caminar junts. 
Cada acció individual té alhora una dimensió plane-
tària incommensurable i unes implicacions col·lec-
tives a molts nivells diferents. Cal aprendre a teixir 
noves relacions entre totes aquestes dimensions, de 
manera que l’acció bona, justa o correcta les comu-
niqui d’alguna manera. 

Si junts convivim, junts hem de decidir el futur del 
nostre barri i de la nostra ciutat. D’aquesta manera, 
sumant idees, vam arribar fins aquí, i així construirem 
el Futur que decidim. I treballem plegats, cons-
cients que estem preparats per conquerir-lo, perquè 
comptem amb capital humà, capacitat i vocació de 
progrés.

Tots els que formem part de l’Associació Educativa 
Itaca, tots els que hem crescut a través de generacions 
i generacions d’educadors i educadores, estimant el 
barri i generant l’escenari per reconèixer els veritables 
herois i heroïnes, sabem reconèixer que sempre ha 
estat el moment dels ciutadans i ciutadanes i conti-
nuarem reivindicant aquest valuós patrimoni. 

I tanco aquest pròleg com a Director General de l’As-
sociació Educativa Itaca, però també com una veu més 
de tots els que formem part de la comunitat ITACA, 
donant “Gràcies”. Gràcies per la confiança de l’Ajun-
tament de L’Hospitalet, una Administració sensible i 
de proximitat. Gràcies a la Fundació Bancaria La Caixa 
per trencar esquemes, per fer possibles projectes 
com aquest i per donar veu i posar al centre d’aquest 
programa estatal, a la ciutadania. I gràcies a l’equip 
comunitari d’Itaca, un equip decidit, compromès, 
capaç de superar el reptes i veure oportunitats en 
cada complicació. 

Gràcies per escriure un nou capítol a la història 
d’Itaca, un nou capítol en clau de barri, en clau 
ciutadana. 

 
Felipe Campos i Rubio 
Director General Associació Educativa Itaca 
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El Districte Collblanc – la Torrassa, a la ciutat de l’Hos-
pitalet, 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” des de l’any 2010 a 17 territoris de 
l’Estat espanyol. A partir de juliol de 2014, el Projecte 
ICI es va estendre fins a un total de 39 territoris. Tots 
ells comparteixen, d’una banda, una gran diversitat 
de la seva població i, de l’altra, la voluntat de construir 
col·lectivament una nova forma d’intervenir comuni-
tàriament que senti les bases per a una societat cohe-
sionada i una bona convivència intercultural. 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
la Fundació Bancària “la Caixa” i l’Associació Educa-
tiva Itaca van signar un conveni marc de col·laboració 
per a la implementació del Projecte ICI als barris de 
Collblanc i la Torrassa. 

El Projecte ICI suposa una oportunitat de promoure 
la convivència a Collblanc i la Torrassa on la diver-
sitat d’orígens implica la convivència de més de 
122 nacionalitats diferents i on un 39% de la seva 
població és nascuda a altres països, alhora que un 
altre 17,5% és població procedent d’altres indrets 
de l’Estat.

El Projecte ICI es marca tres àmbits com a prioritaris 
que es relacionen directament amb la població: la 
salut comunitària, l’educació i les relacions ciuta-
danes. El treball en aquestes línies compta amb la 
participació dels actors que conformen la comunitat 
als barris: els seus polítics i administradors, els seus 
professionals i els ciutadans/es que hi viuen. 

Tot respectant i posant en valor el paper i les respon-
sabilitats que cadascun dels actors esmentats té al 
districte, el Projecte ICI ha generat, i vol seguir fent-
ho, oportunitats de relació que permetin mantenir 
un diàleg constant i conjunt. En aquest sentit, el 
document que presentem vol ser una eina que ha 
de permetre compartir les diferents mirades i iden-
tificar col·lectivament les necessitats prioritàries per 
conduir el procés, una mica més endavant, cap a la 
definició i realització de propostes conjuntes d’ac-
cions que les abordin. 

2. PRESENTACIÓ
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INTRODUCCIÓ
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Parlar de convivència i cohesió social implica que ens 
preguntem com estem vivint a la nostra comunitat, 
com volem viure-hi i quina relació ens agradaria tenir 
entre les persones que hi formem part. En aquesta 
tasca, doncs, hi estem implicades totes les persones 
de la comunitat: l’Administració, els recursos profes-
sionals públics i privats i la ciutadania. 

Cadascun de nosaltres, des del nostre punt de vista, 
des de la nostra experiència, des de la nostra acti-
vitat professional, des de la nostra responsabilitat, 
des de del nostre lloc, tenim coneixement d’una part 
de la realitat que afecta els barris de Collblanc i la 
Torrassa. Cada un de nosaltres té un paper i posa el 
seu gra de sorra diàriament perquè la vida en comú 
sigui com la volem. 

El repte, doncs, no és menor!

El treball que teniu a les mans vol ser una primera 
aproximació al coneixement sobre quina és la realitat 
del territori. Inclou la informació quantitativa facili-
tada per un bon nombre de Regidories i Àrees de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com les percepcions 
que tenen els actors que conformen la comunitat 
en relació al Districte II. Per a la recollida d’aquestes 
últimes, s’han desenvolupat 21 col·loquis individuals 
i 23 col·loquis grupals dels que han participat un 
total de 339 persones procedents de l’Administració 
municipal, dels serveis i recursos tècnics i del veïnat.

D’aquesta forma, la construcció d’aquesta Mono-
grafia Comunitària ha estat fruit del treball i les 
aportacions de nombroses persones que, compro-
meses en formes diferents amb els barris del Districte 
II, han sumat els resultats dels seus treballs així com 
les seves reflexions sobre l’estat de la convivència 
en aquest territori. És, per tant, un esforç producte 
d’un procés de participació i, com a tal, pertany a la 
comunitat de Collblanc i la Torrassa.

Com veureu a continuació, trobareu frases recollides 
de manera literal en les converses mantingudes amb 
els participants dels col·loquis que volen il·lustrar les 
perspectives i les imatges subjectives dels protago-
nistes de la comunitat.

  Ciutadania      Professionals      Polítics

El diàleg que hem tractat d’establir entre la part objec-
tiva (dades quantitatives) i la subjectiva (reflexions i 
opinions individuals), vol contribuir a disposar d’un 
coneixement col·lectiu, bàsic i polièdric sobre com 
vivim i com volem viure a Collblanc i la Torrassa. En 
definitiva, aquest document vol ser la «foto d’avui» 
compartida i assumida per tota la comunitat amb 
sentit de futur.

INTRODUCCIÓ
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4.1. EL TERRITORI 

El municipi de l’Hospitalet de Llobregat, en el que es troba el Districte de Collblanc – la Torrassa, és una ciutat 
de la comarca del Barcelonès i forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Limita al nord, est i sud amb 
Barcelona, i a l’oest amb els municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.

mapa 1: UBICACIó DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Font: Wikimapia, disponible a: http://wikimapia.org/#lang=es&lat=41.360576&lon=2.126884&z=12&m=h&v=2

L’Hospitalet està distribuït en sis districtes que, alhora, conformen 13 barris1 . L’anomenat com a Districte II està 
format pels barris de Collblanc i la Torrassa i es troba al nord-est del municipi. Té una extensió de 0,95 Km² i 
representa el 7,61% del conjunt del territori de la ciutat2 .

1 Centre, Sant Feliu, Sant Josep, la Torrassa, Collblanc, Santa Eulàlia, la Florida, les Planes, Can Serra, Pubilla Cases, el Gornal, Bellvitge i Gran Via Sud.

2 La ciutat té una extensió de 12,49Km².

4. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DEL TERRITORI D’INTERVENCIÓ



17

SOM COLLBLANC – LA TORRASSA / SuMeM peR LA CONvivèNCiA

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural iNTeRCuLTuRALiTAT i COHeSiÓ SOCiAL

mapa 2: UBICACIó DEL TERRITORI D’INTERVENCIó DEL PROJECTE ICI A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

 
El Districte de Collblanc – la Torrassa es troba delimitat per quatre vies que proporcionen al territori algunes 
característiques específiques:

• Al nord, la carretera de Collblanc i la Travessera de les Corts limiten i enllacen amb el barri de les Corts a  
 Barcelona.

•  A l’est, la Riera Blanca és el límit amb el barri de Sants a la ciutat de Barcelona. Aquesta avinguda és, al  
 mateix temps, el corredor per passar al barri de Santa Eulàlia, al Sud de l’Hospitalet.

•  A l’oest, el Torrent Gornal (amb l’avinguda del mateix nom) limita el Districte de Collblanc – la Torrassa amb  
 el barri de la Florida (Districte IV a la ciutat de l’Hospitalet), alhora que l’enllaça amb el barri de Sant Josep  
 del Districte I.

•  L’última via que limita el barri és una barrera amb una significació important: al Sud, per on transcorren 
 les vies de ferrocarril, el districte queda clarament separat del barri de Santa Eulàlia. Aquí es troba un pas  
 que connecta el Districte II amb els barris del Sud de la ciutat: el Pont d’en Jordà, també anomenat Pont de  
 la Torrassa o Pont del Metro, que va ser construït l’any 1935 i és considerat bé cultural d’interès local.

Barcelona
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mapa 3: PLÀNOL DEL DISTRICTE II COLLBLANC – LA TORRASSA 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir d’una imatge de Google Maps

La trama urbana del Districte II és del tipus anomenat “eixample menor” amb un teixit de carrers perpendiculars3 
(més a la Torrassa que a Collblanc). Donat que el creixement urbà es donà sobre antigues parcel·les agrícoles 
estretes i allargades que estaven delimitades per camins i rieres4 , el resultat és que l’actual trama de carrers és 
estreta. Així, la majoria dels carrers tenen menys d’11 metres d’amplada5 i un terç (el 33% aproximadament) 
tenen 8 metres o menys d’amplada. Al conjunt de la ciutat només un 5,5% dels carrers tenen aquestes carac-
terístiques. 

Els dos barris estan fortament relacionats entre sí i per als veïns/es les barreres entre ells són difuses, encara 
que el carrer Mas representa el límit. Tot i això, però, moltes persones senten una diferència significativa en la 
conservació i l’estat general dels dos barris i veuen el de la Torrassa en pitjor estat.

 
“A Collblanc viuen persones amb un poder adquisitiu més alt. És un barri amb més 

serveis, a prop de les Corts. A la Torrassa, el lloguer és més fàcil i barat”

3 García P., Gutiérrez B. i Ciocoletto A. (2012). Hábitat para la convivencia, herramientas de análisis y evaluación urbana. Barcelona: Centre de política del sòl i valoracions (CPSV). Per  
 més informació veure: http://www-cpsv.upc.es/HabitatConvivencia/HABITAT_I_CONVIVENCIA_%20Boletin.pdf  

4  García, Á. (2001). Indicadors per a un Pla Integral a Collblanc – la Torrassa. Barcelona: Papers.

5  García, Á. (2002). L’habitatge a Collblanc – la Torrassa. Quadern d’Estudi, 18, 
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Pel que fa als espais oberts dels que disposa el districte, existeixen diverses places i parcs remodelats recentment 
en el marc del Pla Integral Collblanc – la Torrassa6. Els principals espais de relació o trobada al districte són la 
Plaça Espanyola (al barri de la Torrassa) i el mercat de Collblanc. Ambdós estan connectats pel carrer del Progrés, 
un eix comercial que va d’un barri a l’altre. 

La ubicació i els diferents usos de la Plaça Espanyola fan que aquest sigui un espai generador d’opinions diverses 
sobre les conductes o activitats que es desenvolupen en ella. L’any 2014, amb el doble objectiu de facilitar 
la comunicació entre els col·lectius que amb necessitats diferents en fan ús i de contribuir a la millora de la 
convivència en aquest espai va ser necessari desenvolupar alguna intervenció específica de la mà del Servei de 
Mediació Comunitària de l’Ajuntament7.

 

“A la Pl. Espanyola conflueixen tres escoles però no hi ha espai 
per jugar. A més, els bars han ocupat la plaça”

“Sé que en la Plaza Espanyola no se puede jugar a pelota... 
pero, ¿dónde jugamos a futbol?”

“Clar que hi ha conflicte a la Pl. Espanyola, 
però això és senyal que hi ha vida al carrer”

D’altra banda, situat al límit de la Torrassa amb les vies del tren i el barri de Santa Eulàlia, el Parc de la Torrassa 
és l’espai obert més gran del districte. Després d’alguna remodelació, però, continua generant opinions diverses 
entre el veïnat: aquestes van des de les valoracions positives que l’assenyalen com a espai de relació i trobada, 
fins a les que qualifiquen l’espai de poc accessible i descuidat.

 

“El Parc de la Torrassa és molt maco però és molt brut”

“Si el Parc de la Torrassa estigués més cuidat,  
la Plaça Espanyola es descongestionaria”

“El problema es que el Parque de la Torrassa no es tan accesible como la Plaza Espanyola”

“El parque de la Torrassa ahora está muy bien, pero la gente de aquí no 
entra, tiene mala reputación (noia jove d’origen marroquí)”

Segons el Mapa Urbanístic de Catalunya8, l’any 2014 l’Hospitalet tenia un 16,91% del total de superfície destinada a 
zona verda. Pel que fa a la correspondència de zona verda per habitant, la ciutat té 8,32 m² per habitant; una dada 
molt baixa si es compara amb la mitja de la comarca del Barcelonès (18,19 m²/hab.) i de l’àmbit territorial metropolità 
de Barcelona (53,21 m²/hab.). No es disposa de la dada exacta però aquesta és encara menor per al Districte II.

6 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Comissió d’entitats Collblanc – la Torrassa i Generalitat de Catalunya (2010). Pla Integral Collblanc – la Torrassa, Informe final llei de barris.  
 L’Hospitalet.

7  Per més informació veure l’apartat 5.9. Relacions ciutadanes i convivència.

8  Mapa urbanístic de Catalunya, dades bàsiques municipals i comarcals. Barcelonès. Maig 2015. Per més informació veure: http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Ambits%20 
 dactuacio/01%20Territori%20i%20mobilitat/Planejament%20urbanistic/Mapa%20urbanistic%20de%20Catalunya/Fitxes%20de%20dades%20basiques/Barcelones.pdf
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Com es veurà més endavant9, la combinació de manca d’espais oberts i alta densitat de població amb necessi-
tats socials i vitals diferenciades porta, en moltes ocasions, a atribuir a la població d’origen estranger la respon-
sabilitat sobre les dificultats de convivència en l’espai públic.

 
“Una part del problema que es veu en la convivència, és la manca d’espais”

“És gent (els immigrants) que els hi agrada estar al carrer”

“La gente se siente tan incómoda en el espacio público, que opta per el no-uso de la calle”

“La conseqüència dels problemes de convivència és la incompatibilitat dels uso dels espais”

“Los espacios en la calles son de los (referència a una nacionalitat concreta)”

mapa 4: ESPAIS DE RELACIó I zONES VERDES DE COLLBLANC I LA TORRASSA, 2014

 

Elaboració pròpia sobre un mapa de Google Maps, disponible a: https://mapsengine.google.com/map/edit?authuser=0&authuser=0&hl=ca&hl=ca&mid=zoMLHOfvr5As.kHri3SKmoX-s 

9 Per més informació veure l’apartat 5.9. Relacions ciutadanes i convivència.

4. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DEL TERRITORI D’INTERVENCIÓ



21

SOM COLLBLANC – LA TORRASSA / SuMeM peR LA CONvivèNCiA

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural iNTeRCuLTuRALiTAT i COHeSiÓ SOCiAL

El Districte II compta amb diversos transports públics (metro i autobús) que el connecten amb altres barris de la 
ciutat i entre sí, així com amb altres municipis limítrofs. Aquest fet permet també enllaçar amb altres xarxes de 
comunicació: RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

 
mapa 5: TRANSPORTS PúBLICS AL DISTRICTE II: METRO I LíNIES D’AUTOBúS

 
 

 
Font: elaboració pròpia en base a dades de www.baixbus.cat

LH1 Bus Interurbà 
LH2 Bus Interurbà 
Línia L12
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4.2. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 

Els orígens de l’Hospitalet es troben al segle XII lligats a l’acollida dels viatgers o pelegrins que es dirigien a 
Barcelona. En arribar fent-se de nit i davant la perspectiva de trobar les muralles de la capital tancades, molts 
d’aquests viatgers s’arreceraven a l’hospital que, a manera d’hostal, s’havia construït al voltant de l’església de 
Santa Eulàlia. 

Durant el segle XVII, amb 500 habitants, la població que hi habitava era petita i formada en gran part per immi-
grants procedents d’Occitània. Cap a l’any 1787 s’especula que la població s’havia triplicat com a resultat de 
l’augment de l’esperança de vida. 

Més tard, el creixement industrial i les obres d’urbanització de Barcelona i, més concretament, la construcció 
del Ferrocarril Metropolità Transversal i l’Exposició Internacional que la capital va acollir al 192910 van fer que a 
partir de la dècada dels anys ‘20 l’Hospitalet es forgés definitivament com a ciutat acollidora dels treballadors 
que emigraven. Aquesta disposició ha portat a que un dels emblemes de la ciutat sigui l’estàtua de l’Acollidora 
i que molts veïns/es identifiquin la ciutat, i en concret el Districte II, amb aquest caràcter. 

 
“La Torrassa sempre ha estat un lloc d’acollida” 

“La inmigración no se ha integrado, yo también soy inmigrante autóctono  
y he pasado por eso. A lo mejor somos culpables los que ya vivimos aquí,  

o no nos hemos entendido, o no hemos acogido” 

 
Donada la seva ubicació, el major creixement de població es registrà a Collblanc – la Torrassa. Aquesta procedia 
fonamentalment de Múrcia11. Des de llavors, l’augment de la seva població va continuar de manera sostinguda 
fins que els anys 60 i 70 el boom migratori de persones provinents d’altres parts d’Espanya a conseqüència de 
l’endarreriment d’algunes regions en aquells anys, situà l’Hospitalet entre les primeres ciutats de Catalunya en 
nombre d’habitants12.

Així, si bé al 1910 els petits nuclis edificats als barris de Collblanc i la Torrassa només aplegaven un miler de 
persones, l’any 1920 ja tenien 3.810 habitants i al 1930, amb l’arribada de la nova població per a treballar en 
la construcció del metro i de l’Exposició Internacional així com en les indústries tèxtils i del vidre que s’havien 
instal·lat, es superaven ja els 21.000.

 

“Collblanc y la Torrassa han sido siempre barrios obreros,  
y eso da carácter al barrio”

 

10 En la dècada de 1920-30 la població de l’Hospitalet es triplicà a conseqüència de l’establiment de mà d’obra forana. Font: Gran Enciclopèdia Catalana.

11 Gran Enciclopèdia Catalana.

12 El màxim poblacional de l’Hospitalet es produí l’any 1981, amb 295.073 habitants.
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Amb l’impuls de la immigració van proliferar els habitatges unifamiliars modestos i els anomenats passadissos13. 
Es tractava de cases de lloguer amb les que els seus propietaris, normalment comerciants de Barcelona, buscaven 
una rendibilitat ràpida. Els seus 30 m² repartits en dues habitacions (un dormitori comú i la cuina-menjador) i la 
seva ocupació intensiva “eren l’expressió més crua de la funció residencial de la mà d’obra que fou atribuïda a 
aquesta barriada en els seus primers anys”14.

“Hace 60 años también había pisos donde vivía mucha gente”

La conflictivitat del barri en aquells anys es pot explicar per raons objectives com ara el creixement demogràfic 
poc planificat, l’abús dels lloguers, la manca de clavegueram o les condicions dels habitatges. S’evidenciava “un 
comportament cultural propi difícilment entès pels hospitalencs d’ordre i pels sectors catalanistes” i es conso-
lidà “la idea de que els nouvinguts eren uns autèntics indesitjables”15. A més, “la distancia entre Collblanc – la 
Torrassa i el Centre (3 Km) afavoria el desconeixement del barri per part dels habitants del Centre, fins el punt 
que els funcionaris de l’Ajuntament consideraven un càstig haver d’anar a treballar a la tinència d’alcaldia de 
Collblanc – la Torrassa”16.

Durant aquesta dècada i la següent, la Torrassa es convertí també en un focus revolucionari i es projectà com 
a nucli anarcosindicalista que va protagonitzar aixecaments el 1933 i 1934. Per aquest motiu, “si fins a la 
proclamació del comunisme llibertari parlar de la Torrassa era parlar de marginació i de la “Murcia Chica” 
(despectivament, per la procedència dels seus habitants), a partir d’aleshores es va generalitzar la identificació 
FAI17, immigració i la Torrassa”18.

Amb el restabliment dels ajuntaments democràtics va obrir-se un temps nou en la relació del consistori amb 
el veïnat i la fesomia del barri millorà considerablement acompanyada d’un important avenç en els seus 
serveis públics.

A inicis de l’any 2000, l’Hospitalet en general i el Districte II en particular, tornaren a viure la més recent transfor-
mació significativa de la seva fesomia. En aquesta ocasió, els canvis van venir de la mà de la més recent onada 
migratòria protagonitzada per persones procedents de països de fora de la Unió Europea, majoritàriament de 
l’Amèrica del Sud19. 

 

“Las diferencias ahora son de color de piel. Antes era con gente de Murcia”

13 Veure l’apartat 5.5. Habitatge.

14 Fernández de Retana, J. (1992). Els passadissos de Collblanc – la Torrassa 1900-29. L’essència d’un barri dormitori. Barcelona: Revista Catalana de Geografia, 17(6), 51-60

15  Sala, C. (1995) El pes de la tradició, la formació del barri. Taller d’Història de l’Associacionisme als barris de Collblanc – la Torrassa. Quadern d’Estudi, 2, 15-21

16  ídem.

17  Federació Anarquista Ibèrica.

18  Camos, J. (1995). L’Hospitalet, la història de tots nosaltres 1930-1936. Capítol El pes de la tradició, dins de Taller d’Història de l’Associacionisme als barris de Collblanc – la Torrassa.  
 L’Hospitalet: Quadern d’Estudi núm. 2 del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

19 Per més informació veure l’apartat 3.3. Població.
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4.3. POBLACIÓ 

Els barris de Collblanc i la Torrassa comprenen un total de 50.083 habitants que representen el 19,48% de la 
població del municipi. Aquest nombre elevat de població, sumat al poc territori que ocupen ambdós barris, dóna 
com a resultat una densitat poblacional de 52.719 hab./km², molt superior a la mitjana del conjunt del municipi 
que ja és una de les més altes de Catalunya.

Taula 1: POBLACIó PER SUPERFíCIE I DENSITAT DE POBLACIó 2014

 

 

poBlaciÓ SuperFÍcie DenSiTaT De poBlaciÓ

collblanc 24.546 hab. 0,51 km² 48.129 hab./km²

la Torrassa 25.537 hab. 0,44 km² 58.038 hab./km²

l'Hospitalet 257.055 hab. 12,49 km² 20.581 hab./km²
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet 2014

Malgrat aquest elevat nombre de població, en els darrers anys s’està produint un petit descens en el nombre 
d’habitants. Aquest fenomen s’està donant tant en el conjunt de la ciutat com al Districte II, sent més remar-
cable aquesta tendència al barri de la Torrassa. Una de les possibles raons és que l’actual crisi econòmica i la 
pèrdua del treball ha portat a moltes persones d’origen estranger a retornar als seus països.

Taula 2: EVOLUCIó DE POBLACIó ALS BARRIS DE COLLBLANC I L.A TORRASSA, 2009 - 2014

 

 

collBlanc la TorraSSa

2009 25.252 27.097

2010 25.147 26.955

2011 25.051 26.898

2012 24.995 26.650

2013 24.610 26.146

2014 24.546 25.537
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet 2014

La distribució de la població actual del districte expressada a les piràmides poblacionals, mostren un nombre 
lleugerament més elevat de població femenina, que representa el 52% de la població total. Pel que fa a la 
composició de la població, s’observa una major concentració entre els 29 i 48 anys en ambdós barris. Aquests 
trets característics coincideixen amb les dades del conjunt de la ciutat.
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GrÀFica 1: PIRÀMIDES DE POBLACIó DE COLLBLANC I LA TORRASSA, 2014 

 
 

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet 2014.

 
L’índex d’envelliment20, que posa de manifest la proporció de gent gran al territori, és del 142% al barri de 
Collblanc i de 127% a la Torrassa. Això significa que hi ha 142 i 127 persones majors de 65 anys als barris per 
cada 100 menors de 15 anys. Aquesta xifra està per sota de la relativa al conjunt del municipi (que es situa en el 
146%) però molt per sobre de la mitjana a la província de Barcelona (114,9%) i a Catalunya (112,8%)21.

Pel que fa a l’índex de sobreenvelliment22 de la població, es situa en el 17% en ambdós barris. Aquesta xifra 
implica que 17 de cada 100 persones de 65 anys o més superen els 84 anys al Districte de Collblanc – la Torrassa. 
Aquest percentatge és superior al del conjunt de l’Hospitalet (13%23) i del de Catalunya (15,4%24). 

20 Població major de 64 anys respecte a la població menor de 15 anys, expressada en 100 habitants.

21 Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya

22 Percentatge de població major de 64 anys que superen els 84 anys.

23 Segons l’Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet.

24 Segons dades de l’Observatori de Salut de Catalunya, l’índex de sobreenvelliment a Catalunya és un dels més alts d’Europa. Aquest, ha crescut un 25% respecte al valor de 2005  
 (12.3) i segons les tendències actuals en mortalitat, continuarà creixent.
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Si creuem les dades extretes d’ambdós índex es dedueix que, tot i que hi ha un nombre baix de població envellida 
al Districte II –en comparació al conjunt municipal-, la que existeix té una edat més elevada a la mitja de la ciutat. 
Així mateix, es pot afirmar que, malgrat el gruix de població més ampli a l’Hospitalet es situa en la població adulta 
(segons piràmides de població), el nombre de gent gran representa un percentatge molt elevat a la ciutat. 

D’altra banda, posar en relació les dades de sobreenvelliment amb les que es disposen sobre la ocupació dels 
habitatges, fa visible que als barris de Collblanc i la Torrassa hi ha 622 persones majors de 84 anys que viuen 
soles. Aquest fet suposa la concentració al districte del 30% de les persones majors de 84 anys que viuen soles 
a la ciutat. Comparat amb la resta de barris de l’Hospitalet, el de la Torrassa és el que té un nombre més elevat 
de persones grans en la situació descrita (341 persones en nombres absoluts) seguit de la Florida (329) i Santa 
Eulàlia (318). La composició d’aquest col·lectiu és, amb molta diferència, majoritàriament femení (102 homes 
enfront 520 dones al districte)25

Una altra dada significativa és la taxa de dependència demogràfica26 que és aquella que posa en relació la població 
potencialment activa amb aquells/es inicialment dependents. Al Districte II aquesta és de 47,5%. Aquesta taxa és 
notablement inferior a la mitjana de la ciutat de l’Hospitalet (59,4%)27 i fins i tot per sota de la de Catalunya (51%)28. 

D’aquestes dades es pot interpretar que per cada 100 persones en edat laboral al districte, n’hi ha 47 en edats 
inactives (menors de 15 anys i majors de 65). Aquesta, és una dada de referència per a conèixer la composició de 
la població del territori i la càrrega que implica per a la població en edat productiva el manteniment de l’econò-
micament dependent. És important assenyalar, però, que no defineix amb exactitud el nombre de població 
activa, donat que no totes les persones majors de 15 anys es troben dins del mercat laboral.

Com hem vist, l’Hospitalet ha estat al llarg de la història un territori receptor de població en tres grans onades 
migratòries: a finals del segle XIX i inicis del XX amb l’arribada de població rural de l’interior de Catalunya durant 
la industrialització, al segle XX amb els fluxos migratoris procedents de dins l’Estat espanyol i al segle XXI amb 
la migració de població estrangera.

 

“Yo también soy immigrante, vine del sur de España,  
y lo que están pasando ahora los que llegan lo entiendo yo también”

“En molt poc temps el canvi ha estat brutal i això costa molt de gestionar” 

 
Aquests moviments migratoris han proporcionat al Districte II una especial diversitat cultural al llarg del temps 
que ha esdevingut en moltes ocasions en una forta potencialitat. 

 
“A mí me gusta vivir en este barrio, dónde hay tantas culturas: hay gente 

de Asia, África, América... Me aporta mucho, y eso es riqueza”

“La diversitat cultural es l’element positiu
que m’ha fet decidir per viure en aquest barri” 

25 Segons l’Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet, a La Torrassa hi han 59 homes i 282 dones i a Collblanc 43 homes i 238 dones majors de 84 anys que viuen soles.

26  La taxa de dependència demogràfica o índex de dependència global relaciona els individus en edat no activa (menors de 15 anys i majors de 65) amb la població potencialment  
 activa (entre 15 i 65 anys).

27 Segons l’Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet.

28 Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Tenint en compte les primeres onades migratòries procedents d’altres comunitats autònomes, al Districte de 
Collblanc – la Torrassa destaca el nombre de persones que varen néixer a Andalusia, Galicia, Castella i Lleó i 
Extremadura.

GrÀFica 2: PERCENTATGE DE POBLACIó SEGONS LLOC DE NAIXEMENT, 2014
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet, 2014.

Cal assenyalar la diferència que existeix una entre la població “nascuda a l’estranger” i aquella que té “nacio-
nalitat estrangera”. Per a la població nascuda a l’estranger existeix la possibilitat que, seguint tràmits adminis-
tratius i si es compleixen els requisits, obtinguin la nacionalitat espanyola. Com a conseqüència deixaran de ser 
considerats com a estrangers en el còmput de persones de nacionalitat estrangera. Així mateix, pot succeir a la 
inversa, com es el cas dels fills/es de persones de nacionalitat estrangera: tot i haver nascut a Espanya no poden 
accedir directament a la nacionalitat espanyola i, per tant, son considerats administrativament estrangers.

Per tant, pel que fa a la població amb nacionalitat estrangera a Collblanc i la Torrassa, aquesta suposa actualment 
un 28,14% del total de la població als barris. Aquesta dada és notablement superior a la comparativa amb el 
global de ciutat que es situa entorn al 19,06%29. En relació a la seva procedència hi destaquen, en ambos barris, 
les persones d’origen del continent americà, principalment d’Equador, Bolívia, República Dominicana i Perú. 

29 Segons l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet.
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Taula 3: PRINCIPALS NACIONALITATS ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA I COMPARATIVA AMB 
L’HOSPITALET, 2014

 

collBlanc la TorraSSa l’HoSpiTaleT

equador 1.405 1.648 12.784

Bolívia 1.333 1.358 7.642

rep. Dominicana 1.001 1.402 6.627

perú 860 924 6.371

marroc 533 774 6.065

pakistan 472 755 3.813

colombia 472 519 3.414

Índia 217 604 2.669

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet, 2014

Com a resultat de la realitat descrita, la convivència a Collblanc i la Torrassa, on cohabiten 122 nacionalitats 
-inclosa l’espanyola-, és un tema recurrent i proporciona un ampli ventall d’opinions entre els veïns/es:

“El tipus d’immigració ha anat canviant, però és constant.  
Ara comença a haver parelles joves de tot arreu”

 “La gent gran és una mica més reticent a la immigració,  
no recorden que molts d’ells també són immigrants”

“La gent del país que viu aquí són iaios.  
Les parelles joves són d’arrels d’altres llocs”

“La diversitat és una conseqüència positiva”

“Som gent de fora que poc a poc ens anem fent catalans”

“Se va socializando todo. No importa de qué país seas”

“Som moltes persones, i molt diferents totes, no només en cultura, 
sinó en hàbits, generacions…”

 

 

L’arribada de població estrangera al voltant de l’any 2000 va reprendre les dinàmiques de creixement pobla-
cional del districte que fins al moment estaven a la baixa. Després d’uns anys de fort creixement continuat, a 
partir de 2010 es comença a experimentar un decreixement de la població estrangera a la ciutat. 
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GrÀFica 3: EVOLUCIó DE LA POBLACIó ESTRANGERA A L’HOSPITALET, 2002 - 2014
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de l’Hospitalet 2014

 
El procés migratori de la població estrangera, està estretament lligat en moltes ocasions als processos d’arrela-
ment social i de reagrupament familiar. L’organisme encarregat de tramitar la documentació necessària per a 
aquests tràmits és l’Oficina de Ciutadania i Integració30 de la Regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. Posteriorment, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya emet els respectius informes (positiu o negatius) que serviran per a que, finalment, la Subdelegació 
de Govern emeti, o no, els respectius permisos de residència.

L’arrelament social és el tràmit mitjançant el qual una persona estrangera en situació administrativa irregular pot 
sol·licitar una autorització de residència i treball temporal. Entre molts altres requisits (principalment constància 
de contracte laboral), haurà de demostrar una residència continuada de, com a mínim, tres anys així com uns 
ingressos no inferiors al salari mínim interprofessional31.

Des de l’any 2009 s’han realitzat al Districte II un total de 2.845 informes d’arrelament32, que representen el 
24,6% del total al municipi. Més del 76% d’aquests processos al Districte II han finalitzat amb un resolució 
positiva. Pel que fa a la nacionalitat del sol·licitants, ressalten notablement els d’origen bolivià.

Cal assenyalar que la realització d’aquests tràmits implica un cost total de 117,20€ 33. Alguns Ajuntaments han 
establert un cost per a aquests tràmits que, en el cas de l’Hospitalet, és de 60,50€. A més, caldrà abonar 21€ 
per a les gestions realitzades a Generalitat i 35,70€ més per a les que es fan a la Subdelegació de Govern.

Per la seva banda, el reagrupament familiar proporciona la possibilitat d’obtenir un permís de residència temporal 
per a la parella, fills/es o ascendents de la persona estrangera que resideix al municipi de manera regular. En la 
majoria dels casos, aquest permís permet l’arribada dels familiars esmentats que viuen a un país extracomunitari.

30 https://seuelectronica.l-h.cat/detallEquipament.aspx?15QFMHGpSy6xOdSbH25iTr8zfQcvcQ0vS

31 En el moment de l’elaboració d’aquest document, el salari mínim interprofessional és de 647€ per 14 pagues.

32 Segons dades de l’Oficina de Ciutadania i Integració de l’Hospitalet.

33 Totes les taxes que s’apunten són de 2015 i poden estar subjectes a variacions.
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Per a sol·licitar-la és necessari presentar, entre altra documentació, un informe que acrediti que la persona que 
ho demana disposa d’un habitatge adequat. Com en el cas del procés d’arrelament social, l’Oficina de Ciuta-
dania i Integració de la Regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme té entre els seus encàrrecs la recepció de 
les demandes i la documentació necessària. Des de l’any 2006, al Districte II s’han realitzat 4.594 informes de 
valoració dels habitatges per als tràmits de reagrupament familiar. Aquests representen un 27,5% del conjunt 
de la ciutat. 

Del total d’expedients al Districte II, el 63,6% han estat positius. En relació al país d’origen dels sol·licitants, en 
destaquen els de Bolívia, Equador i República Dominicana, coincidint així amb els països d’origen de la majoria 
de població estrangera del districte (veure Taula 3).

El procés de reagrupament familiar té un cost total de 157,10€. En aquest cas, l’Ajuntament de l’Hospitalet 
ha establert una taxa de 105,05€ a la que s’ha de sumar el cost dels tràmits a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (36,75€) i a la Subdelegació de Govern (15,30€). A més, s’hauran de demostrar uns ingressos 
mensuals per a garantir la cobertura mínima de les persones econòmicament dependents del reagrupant (tant 
aquelles que seran reagrupades com aquelles que en depenen econòmicament al territori). Així doncs, aquests 
ingressos mensuals hauran de ser de 800€ en el cas que només una persona sigui dependent, de 1.050€ en el 
cas que siguin dues i de 1.300€ en el cas que tres membres del nucli familiar siguin dependents.

Les taxes establertes per l’Ajuntament de la ciutat, tant pels tràmits per a l’arrelament social com per al reagru-
pament familiar, es troben entre els tres més cars del conjunt de Catalunya.

Si observem l’evolució que ambdós tràmits han tingut en els últims anys, es pot constatar la forta davallada de 
sol·licituds tant al Districte II com en el conjunt de l’Hospitalet. 

GrÀFica 4: EVOLUCIó DELS PROCESSOS D’ARRELAMENT I DE REAGRUPAMENT FAMILIAR  
A LA CIUTAT, 2006 - 2015
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Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina de Ciutadania i Integració. Ajuntament de l’Hospitalet 
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GrÀFica 5: EVOLUCIó DELS PROCESSOS D’ARRELAMENT I DE REAGRUPAMENT FAMILIAR  
AL DISTRICTE II, 2006 - 2015
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Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’Oficina de Ciutadania i Integració. Ajuntament de l’Hospitalet 

 
La gràfica mostra un increment notable de sol·licituds de reagrupament familiar durant els anys 2007 i 2008, 
coincidint amb anys de bonança econòmica i laboral al territori. Es a partir de l’any 2009, possiblement com a 
efecte de l’esclat de la crisi econòmica a l’Estat, quan s’inicia una forta disminució en les sol·licituds. 

Aquesta crisi ha estat l’origen per a moltes famílies d’un canvi notable en la seva situació econòmica i, per tant, 
ha dificultat la viabilitat de l’arribada de nous familiars (inicialment dependents) per la via del reagrupament. 
Cal recordar que, en paral·lel, durant aquests anys s’ha produït una disminució generalitzada de l’arribada de 
població estrangera i el retorn de moltes persones als seus països d’origen. 

En relació a l’arrelament social, també és pot observar una forta disminució en el volum de sol·licituds a patir de 
l’any 2010. Com en el cas anterior, la crisi econòmica és un factor decisiu en l’evolució d’aquest tràmit. 

Les persones que, principalment per la pèrdua de la seva feina, no han pogut renovar les seves targetes de 
residència pateixen el que se’n diu irregularitat sobrevinguda. En aquests casos, cal iniciar el procediment d’arre-
lament social des del seu inici independentment dels anys que portin vivint a Espanya. En alguns casos aquest fet 
suposa passar de disposar d’una targeta de llarga durada (amb una vigència de 5 anys) a una d’inicial (amb una 
vigència d’1 any) alhora que una pèrdua important de drets, com ara la possibilitat de reagrupar als ascendents.

L’Ajuntament disposa del Servei d’Acollida per a proporcionar sessions informatives sobre el coneixement de 
l’entorn (autonòmic, municipal i del districte) per a aquelles persones que es troben fent els tràmits d’arrelament 
social, de reagrupament familiar o bé per interès personal. Des de novembre de 2011 en què es va crear aquest 
servei, s’han atès al Districte de Collblanc – la Torrassa un total de 801 persones. Aquesta xifra representa el 
30% dels usuaris totals del servei a nivell municipal. 

En aquest sentit, des del novembre de 2015 s’ha iniciat el nou Servei de Primera Acollida, emmarcat en la Llei d’Aco-
llida 10/2010 de la Generalitat de Catalunya, que ofereix un conjunt d’activitats formatives per donar resposta al 
dret bàsic d’informació de les persones nouvingudes. Aquesta formació inclou tres mòduls (coneixement lingüístic 
amb 90 hores de català i castellà, coneixements laborals 15 hores i coneixements de la societat catalana 15 hores). 
Realitzant aquests cursos s’obté el Certificat d’Acollida vàlid per realitzar els tràmits d’arrelament.
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L’any 2015 es va atendre al districte un major nombre de persones d’origen pakistanès (22% del total), superant 
així les d’origen bolivià (12%), qui tradicionalment eren la nacionalitat predominat en els anys anteriors.

L’alta mobilitat de població és un dels temes que preocupa al barri, ja que provoca un alt percentatge de 
persones que no s’hi acaben d’establir i que, per tant, no generen un sentiment de pertinença en l’entorn. 

En relació a l’acollida, existeix la percepció entre algunes persones que aquesta és una de les claus per a la 
construcció d’una comunitat inclusiva i en harmonia. Cal però, continuar treballant en la creació de vincles i la 
construcció de relacions d’empatia i de comprensió mútua.

 

“La gente no permanece en el barrio, hay mucha rotación de población”

“En la mesura que qui arriba se sent acollit, la conducta canvia, se’n senten part i ho cuiden”

“Tots tenim responsabilitat: les persones que arriben d’altres indrets i els que són d’aquí”

“La convivència és un procés viu, en construcció. El que es necessita és diàleg”

“Ens cal l’oportunitat de reconèixer-nos”

“Com a societat ens ha faltat aprendre a acollir”

“Cuando te sientes integrado, sientes la tierra”  

 
La preocupació en relació a la gran mobilitat poblacional és també una de les problemàtiques que expressen els 
centres educatius, els quals han de fer un gran esforç per a adaptar-se als canvis continus de la seva població. 

Si observem les dades en relació als moviments migratoris per barris, el padró ens confirma un alt percentatge 
de moviment de població, tant en altes com en baixes. Cal assenyalar, però, que aquest fenomen no és exclusiu 
del districte sinó que succeeix en altres barris de característiques semblants a la zona nord34 de l’Hospitalet. Tot 
i això, en els darrers anys, al Districte II es produeix una disminució del nombre de persones que marxen del 
territori, possibilitant així una major estabilitat. 

34 La Florida, Pubilla Cases, Can Serra, Collblanc i la Torrassa.
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GrÀFica 6: EVOLUCIó DELS MOVIMENTS MIGRATORIS A COLLBLANC I LA TORRASSA, 2010 - 2014
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2014
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4.4. ADMINISTRACIÓ

El saldo migratori de 2014 va ser de 709 persones al barri de Collblanc i de 889 persones al barri de la Torrassa. 
Tot i que els saldos migratoris han estat dades positives al districte durant els últims anys, al conjunt de la ciutat 
s’han produït saldos negatius (anys 2011 i 2013 35) que poden explicar-se fonamentalment per un cert estanca-
ment en la recepció de població i un lleuger augment de la població que emigra del municipi.
El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet està format per 27 regidors i regidores. Com a resultat de 
les últimes eleccions municipals celebrades al mes de maig de 2015, ha augmentat el nombre de partits amb 
representació en el Ple, passant de cinc a vuit. En el moment de l’elaboració del present document el Partit dels 
Socialistes de Catalunya ha establert una coalició amb els dos representants de la formació que s’havia presentat 
amb el nom de Guanyem l’Hospitalet (Ganemos) i que actualment són regidors no adscrits.

Taula 4: REPRESENTACIó AL PLE MUNICIPAL, 2015

nº eSconS 2011 nº eSconS 2015

partit dels Socialistes de catalunya (pSc) 13 11

ciutadans (c’s) - 4

iniciativa per catalunya i esquerra unida i alternativa (icv-euia) 2 3

partit popular 6 3

esquerra republicana de catalunya (erc) 2 2

Guanyem l’Hospitalet (Ganemos) - 2

convergència i unió (ciu) 4 1

candidatura d’unitat popular (cup – poble actiu) - 1  
Font: elaboració pròpia en base a dades de la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet https://seuelectronica.l-h.cat/185517_1.aspx?id=1 

Pel que fa a la organització del consistori, aquest està dividit actualment en les següents Àrees de Gestió:

• Alcaldia – Presidència: inclou la Regidoria de Govern de Participació Ciutadana.

•  Coordinació i planificació estratègica: inclou la Regidoria de Govern d’Innovació Econòmica i Empresa.

•  Seguretat, Convivència i Civisme.

•  Benestar i Drets socials: inclou la Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar Social, la Regidoria de Govern  
 d’Educació i Cultura, la Regidoria de Govern de Gent Gran i Esports i Joventut.

• Espai públic, urbanisme i sostenibilitat.

• Hisenda i serveis centrals.

•  Promoció econòmica i ocupació.

 

35 El saldo migratori a l’Hospitalet l’any 2011 va ser de -811 i al 2013 de -785.
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Alhora, existeixen les següents àrees territorials:

•  Districte I: amb els barris de Centre, Sant Josep i Sanfeliu.

•  Districte II: amb els barris de Collblanc i la Torrassa.

•  Districte III: amb el barri de Santa Eulàlia - Gran Via Sud.

•  Districte IV: amb els barris de la Florida i les Planes.

•  Districte V: amb els barris de Pubilla Cases i Can Serra.

•  Districte VI: amb els barris de Bellvitge i el Gornal. 
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5.1. EDUCACIÓ

La ciutat de l’Hospitalet es declara valedora d’una educació universal i de qualitat com a garantia per a la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats dels seus veïns/es. Per aquest motiu, entre els seus propòsits vol vetllar per una 
educació basada en els valors que fomenten la convivència.

“La educación es uno de los pilares de la convivencia”

“Cal reconèixer l’enorme esforç que els centres educatius fem en favor de 
la cohesió social, treballant per arribar a tots els col·lectius, i intentant ante-

posar-nos a les dificultats lingüístiques, culturals i de context”

Amb la intenció de garantir la cohesió social amb un model educatiu de ciutat que aposti per la universalitat 
i la qualitat, s’ha iniciat un procés d’elaboració d’un Pacte local per l’Educació Pública 36. Construït de forma 
conjunta entre els diversos agents del territori (Administració, tècnics/es i ciutadania) aquest cerca consensuar 
les línies estratègiques en matèria educativa per encarar els reptes municipals en aquest àmbit implicant al 
conjunt de la comunitat educativa.

5.1.1. PLA EDUCATIU D’ENTORN

Des del curs 2006/07, el Districte II compta amb un Pla Educatiu d’Entorn 37 (en endavant PEE). Es tracta d’un 
espai de trobada i de treball en xarxa que busca donar respostes de manera conjunta a les necessitats socioe-
ducatives de Collblanc i la Torrassa. Com a resultat, el PEE és un instrument que permet abordar de forma inte-
grada les necessitats educatives dels infants i joves tot coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents 
àmbits de la seva vida.

Inicialment, el PEE rebia finançament de la Generalitat de Catalunya però actualment l’Ajuntament és l’Adminis-
tració que, en solitari, assumeix els costos del seu manteniment. A la ciutat, a més del Districte II, compten amb 
aquesta estructura de PEE les zones del Gornal – Bellvitge, la Florida i Pubilla Cases – Can Serra.

En el marc del PEE es treballa tant amb centres d’educació formal com amb recursos d’educació en el lleure (no 
formal) i altres dispositius que desenvolupen projectes educatius. Durant el curs 2014/15 van ser 36 els recursos 
tècnics (públics i privats) que van formar part de la comissió territorial del PEE de Collblanc i la Torrassa. De 
manera coordinada, tots ells treballen per donar resposta a una, o diverses, de les línies d’actuació del PEE:

• Prevenció i atenció de l’absentisme escolar.

•  Els processos de transició; itineraris educatius acompanyats.

•  Convivència.

•  La participació i la implicació de les famílies en qualitat d’agents educatius.

36 Poden consultar-se les bases del pacte, així com els avenços fets fins al moment actual a http://www.l-h.cat/educacio/847453_1.aspx

37 https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/home/comunitat-educativa/pla-educatiu-d-entorn
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Si bé el PEE aglutina un gran nombre de recursos i serveis per tal d’articular propostes que connectin els centres 
educatius amb el seu entorn, val a dir que la majoria d’aquestes propostes tenen com a col·lectiu diana els 
estudiants d’entre 6 i 18 anys. D’aquesta manera, la petita infància queda en un segon terme en aquest espai 
de coordinació. 

 
“Al PEE hi ha poca representació del 0-6, però el que passi amb la petita infància 

condicionarà el que passi després en el camí escolar dels alumnes”

 
 
És per això que, durant el procés de diagnòstic comunitari que s’està desenvolupant en el marc del Projecte ICI, 
s’ha tingut l’oportunitat d’establir contactes amb professionals tècnics i ciutadania vinculats al treball amb petita 
infància, de 0 a 6 anys, i apareix com a realitat que fins el moment el treball conjunt entre els diferents recursos 
és força limitat, i enfocat bàsicament a la preparació de jornades festives. Es posa l’accent però, en la voluntat de 
poder fer un treball conjunt més en profunditat, i creant una xarxa de treball que vagi en la línia de d’actuació 
del PEE i en complementi la feina que es desenvolupa en les etapes educatives posteriors. 

“Ens calen espais per coordinar-nos. Fins ara ens anem trobant,  
però hem de sumar més enllà de preparar el carnaval o la castanyada. 

Si tots treballem amb els més petits, tots hem d’anar a una”

Així doncs, i tenint en compte aquesta predisposició de treball conjunt que manifesten tenir els agents implicats 
del territori i el personal tècnic municipal, s’entén que la creació de la xarxa 0-6 al Districte II, que ha iniciat els 
seus primers passos l’any 2015, ha de suposar una oportunitat per donar resposta a les demandes recollides 
durant la fase de diagnòstic pel que fa a l’àmbit de petita infància. 

Així doncs, la Xarxa 0-6 de Collblanc i la Torrassa es suma a les altres xarxes impulsades per l’Ajuntament als 
districtes de (Bellvitge – Gornal, Santa Eulàlia i Pubilla Cases – Can Serra).

 
“És una oportunitat que s’impulsi un espai de treball comunitari com 

aquest, en sintonia amb altres xarxes de petita infància a la ciutat, i que 
complementi la feina del PEE, sumant esforços de tots els recursos”
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5.1.2. EDUCACIÓ fORMAL

L’educació formal engloba tots aquells processos d’ensenyament – aprenentatge, desenvolupats dins d’orga-
nitzacions educatives formals (escoles, instituts, universitats, centres de formació, etc.), que condueixen a l’ob-
tenció d’una certificació o títol, mitjançant el treball d’un programa curricular estructurat amb uns determinants 
objectius, metodologia, temporització, etc. 

La ciutat de l’Hospitalet està dividida en sis zones educatives que no coincideixen exactament amb la divisió 
territorial administrativa. Per aquesta raó, al Districte de Collblanc – la Torrassa es troba algun centre ubicat 
geogràficament en ell però que és considerat part d’una altra zona educativa. 

La Generalitat de Catalunya és l’Administració que defineix la divisió territorial en l’àmbit educatiu que, en el 
cas del Districte II és l’E1. El criteri zonal és tingut en compte en l’adjudicació de places a les escoles de primària 
i secundària públiques.

Pel que fa al Districte II de Collblanc – la Torrassa, el mapa educatiu és el següent:

mapa 6: CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE II 

 

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 2014.

Sobretot als centres educatius de titularitat pública, la diversitat d’orígens culturals que hi és present està 
molt per sobre de la que existeix al districte. La percepció que tenen, en general, els veïns/es respecte a la 
taxa d’alumnes procedents de famílies migrades és que aquesta és molt més elevada als centres públics. Per 
aquest motiu, aquests centres (tant en els nivells de primària com de secundària) són vistos com a guetos per 
a persones estrangeres.
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“L’escola pública ha de carregar amb força prejudicis i sovint és vista com a escola 
per a famílies immigrants. A més, els criteris i barems d’entrada als centres públics no 
sempre faciliten que totes les famílies que ho volen puguin entrar a l’escola pública 

perquè les places acaben sent ocupades per les persones amb menys recursos”

Les escoles concertades també tenen entre els seus estudiants una representació de la diversitat dels barris de 
Collblanc i la Torrassa però les seves pròpies direccions afirmen que aquesta és molt menor que en el cas de les 
escoles públiques.

 
 

“Los españoles cogen a sus niños y se los llevan a la escuela privada”

“Les escoles públiques són mal vistes”

“Para que las familias salgan de los guetos, hay que trabajar con los 
niños ofreciendo espacios para convivir y relacionarse”

“Les escoles són espais on la convivència amb la diversitat és natural”  

“Els adults hauríem d’aprendre de com es relacionen els més petits”

Pel que fa a la participació de les famílies, dels deu centres que ofereixen estudis obligatoris, set tenen cons-
tituïda AMPA fomentant així la interlocució entre famílies i centre educatiu. Així, l’Escola bressol municipal La 
Casa del Parc, l’Escola pública Ernest Lluch i l’Escola concertada Sant Jaume de la FEP compten amb Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes (d’ara endavant AMPAs) consolidades. La resta d’escoles públiques compten també 
amb AMPA però, en general, més fràgils i amb diferents nivells de rodatge. Dels dos centres públics de secun-
dària, només l’Institut Margarida Xirgu conta amb AMPA. 

Cal assenyalar que, malgrat l’alt percentatge de població d’origen estranger a les escoles, bona part de les 
famílies que participen de les estructures que proporcionen les AMPAs, són autòctones. Totes elles manifesten 
que el repte és incloure a les famílies d’altres orígens a la vida participativa del centre per a que, també l’AMPA, 
sigui un reflex i una continuïtat de la realitat comunitària a l’escola.

“Les famílies migrades és com si se sentissin ciutadans de segona. 
Hem de poder trencar això i que participin”

La Regidoria d’Educació impulsa el Programa d’Acompanyament Educatiu a Famílies (d’ara endavant PAEF) 
amb el doble objectiu de propiciar la creació i el desenvolupament de les AMPAs en els centres públics on no 
existeixen i enfortir i consolidar les AMPAs als centres públics on ja n’hi ha. A més, el PAEF es posa a disposició 
de les AMPAs dels centres concertats que en requereixin la seva atenció.
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L’Ajuntament de la ciutat publica bimensualment el butlletí “L’AMPA ho escampa”38 amb la finalitat de donar 
a conèixer el treball que es fa amb les famílies associades a la ciutat: iniciatives dutes a terme, Espais Socials de 
Debat Educatiu (ESDE) programats, etc. 

EdUCACió iNFANTiL: 0 A 3 ANYS 

El Districte de Collblanc – la Torrassa compta amb dues escoles bressol: una pública, ubicada al barri de la 
Torrassa (La Casa del Parc), i una altra concertada, al barri de Collblanc (Nova Fortuny). A més, set escoles 
privades de parvulari completen l’oferta educativa per a aquesta franja d’edat.

L’Hospitalet té una xarxa d’Escoles Bressols Municipals importants, hi ha una aposta per l’escola bressol. Fins i 
tot les privades subvencionades han tingut aquest suport. 

Taula 5: ESCOLES BRESSOL AL DISTRICTE II, SEGONS TITULARITAT

 

collBlanc la TorraSSa

concertada privades pública privades

Nova Fortuny El primer pas La Casa del Parc Pelusín

El Sol Pinocho

Cultura Vicky

Magic Rainbow

 
Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa a la matrícula en el tram de 0 a 3 anys, el nombre de places més elevat correspon a l’escola bressol 
municipal, La Casa del Parc. Malgrat aplega el volum més alt d’alumnes, l’oferta pública té una llista d’espera 
que supera el centenar d’infants. 

38 Per més informació veure: http://www.l-h.cat/educacio/294179_1.aspx?id=1
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GrÀFica 7: TAXA DE REPARTIMENT DE MATRICULACIó A LES ESCOLES BRESSOL DEL DISTRICTE II, SEGONS 
TITULARITAT. CURS 2014 - 2015

 
21%

43%
36%

  Centres públics       Centres concertats       Centres privats

Font: Elaboració pròpia en base a dades proporcionades per la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 2014

Un total de 294 infants d’entre 0 i 3 anys estan matriculats a escoles bressol del Districte II, fet que suposa un 
13% del total de la ciutat. 

En relació a la matriculació a les escoles bressol municipals, aquesta no està territorialitzada, de manera que 
qualsevol família de la ciutat pot demanar com a primera opció l’escola municipal del Districte II. El resultat és 
que l’Escola Bressol Municipal del Districte II poden haver-hi famílies de tota la ciutat. 

Fora de l’educació reglada existeixen altres recursos d’atenció a la petita infància i les seves famílies a qui els 
ofereixen el suport i l’acompanyament necessari per a la criança i el desenvolupament adequat dels seus infants: 
l’Espai Familiar Itaca “La Caseta de les Palmeres” i el Projecte Paidós. 

L’Espai Familiar “La Caseta de les Palmeres”, de l’Associació Educativa Itaca, atén a les famílies amb infants 
menors de 3 anys. És un espai grupal on assisteixen els infants amb l’adult o adults que en tenen cura per treba-
llar les relacions entre infants i famílies, i el seu procés d’autonomia. Es posa el focus en identificar i entendre les 
necessitats emocionals i cognitives dels infants i els adults que en són responsables. Durant l’any 2015 un total 
de 150 famílies van participar als diversos serveis de La Caseta de les Palmeres: espai familiar, espai respir, espai 
de joc psicomotriu i altres activitats puntuals. 

“Calen més espais comunitaris per fer prevenció i capacitació, on convisquin 
infants i famílies. Es fa necessari obrir espais per a famílies i infants, 

en diversos horaris, seguint el model dels espais familiars”

“Per garantir un enfortiment de les xarxes de relació, cal crear espais on les 
famílies puguin compartir punts de vista, moments de criança, etc”
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Per la seva banda, el Projecte Paidós, impulsat per Càritas i gestionat per la Fundació Pere Tarrés, treballa amb 16 
famílies, que poden variar al llarg del curs. Amb infants menors de 6 anys, totes elles són derivades pels equips 
d’Atenció Social Primària. De la mateixa manera que a l’espai familiar, al Projecte Paidós es generen espais de 
treball tant individuals com grupals amb l’objectiu d’incidir en els factors de protecció i resiliència dels nens/es 
tot potenciant la parentalitat i marentalitat positiva. 

EdUCACió iNFANTiL i PriMàriA: 3 A 12 ANYS

Pel que fa a l’ensenyament de segon cicle de l’educació infantil (de 3 a 6 anys) i l’educació primària (dels 6 als 
12 anys) el Districte II compta amb un total de vuit centres, dels quals cinc són de titularitat pública. Els centres 
concertats imparteixen, a més, l’Educació Secundària Obligatòria (d’ara endavant ESO).

Taula 6: ESCOLES D’EDUCACIó INFANTIL I PRIMÀRIA AL DISTRICTE II SEGONS TITULARITAT

 

collBlanc la TorraSSa

públiques concertades públiques concertades

Charlie Rivel Santiago Ramon i Cajal Montessori

Ernest Lluch St. Jaume de la FEP

Màrius Torres Acadèmia Cultura

Pep Ventura
 

Font: Elaboració pròpia. 

 
De la mateixa manera que el cas de les escoles bressol, la matrícula a les escoles públiques de primària és més 
elevada que als centres concertats. A la graella que es veu a continuació queda reflectida quina és la taxa de 
repartiment entre les dues tipologies de centre.

 
GrÀFica 8: TAXA DE REPARTIMENT DE MATRICULACIó AL SEGON CICLE D’EDUCACIó INFANTIL I PRIMÀRIA 
A LA zONA EDUCATIVA E1, SEGONS TITULARITAT. CURS 2014 - 2015 
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38%

 

 

  Centres públics       Centres concertats  

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades proporcionades per la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, 2014.
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Un total de 2.737 estudiants en aquesta franja d’edat, de 3 a 12 anys, estan matriculats a escoles dels barris de 
Collblanc i la Torrassa Representen el 12% del total de la ciutat.

Respecte la matrícula en l’etapa de primària cal destacar que la taxa d’escolarització39 és del 68%. El 32% 
restant podria respondre als alumnes d’aquelles famílies que escolaritzen els seus fills/es a escoles de fora el 
Districte II (altres barris de la ciutat o a altres ciutats). No es disposa de dades d’absentisme escolar.

“A la meva filla no li van donar l’oportunitat d’anar a l’escola pública perquè ells 
(els immigrants) tenen preferència. L’he portat a una escola concertada a Barcelona”

“Caldria veure com fer una redistribució de la matrícula escolar.  
És la sensació constant de que, encara que no vulguis, et fan enrere de 

l’escola pública. Les ràtios d’alumnes amb famílies estrangeres no es 
correspon amb la realitat del districte: caldria equilibrar-ho”

Tres dels vuit centres compten amb professionals especialistes per a l’atenció d’infants amb necessitats específi-
ques d’audició i/o llenguatge. Aquest compromís vers la inclusió educativa queda recollit als reptes que aplega 
el Pacte Local de l’Educació Pública. D’aquesta forma la ciutat mostra la seva ferma posició en favor d’una 
educació acollidora on la diversitat (en tots els seus sentits) és entesa com un element enriquidor. 

Les opcions en l’ensenyament per a nens/es amb necessitats educatives especials fora de l’aula ordinària no 
estan territorialitzades. Així, existeixen dos centres d’educació especial per a tota la ciutat: un d’ells, públic, al 
barri del Centre i un altre, concertat, al barri de Santa Eulàlia.

39 La taxa d’escolarització educativa és el quocient entre el nombre d’estudiants matriculats en una etapa o nivell i el total de població que té edat d’escolarització en aquesta etapa  
 o nivell. 
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EdUCACió SECUNdàriA: 12 A 16 ANYS

Al barri de Collblanc s’ubiquen els dos instituts públics del Districte II (l’Institut Eugeni d’Ors i l’Institut Margarida 
Xirgu). A aquests es sumen els tres centres concertats ja descrits que també ofereixen el nivell d’educació secun-
dària (Montessori, St. Jaume de la FEP i Acadèmia Cultura) i un altre, l’Acadèmia la Florida, que només ofereix al 
barri aquest nivell. En total, doncs, són sis els centres en els que es pot cursar l’educació secundària obligatòria.

GrÀFica 9: TAXA DE REPARTIMENT DE MATRICULACIó A L’EDUCACIó SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A LA 
zONA EDUCATIVA E1, SEGONS TITULARITAT. CURS 2014 - 2015
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44%

 

 

  Centres públics       Centres concertats

Font: Elaboració pròpia en base a dades proporcionades per la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, 2014.

La taxa d’escolarització per l’alumnat de secundària correspon al 79%. Tal i com passa amb les dades sobre 
l’escolarització per a les escoles d’infantil i primària, no es disposa de dades sobre absentisme o abandonament 
escolar en l’etapa de secundària obligatòria. Existeix la percepció de bona part dels habitats del districte és que 
el nombre d’estudiants absentistes és més elevat en les etapes de secundària. 

“La mayoría no quiere estudiar. No llegan ni a Bachillerato. Hay gente que 
deja la ESO y otros que quieren estudiar. Mi hermana dejó la ESO en 3º y está 

trabajando, así que al final parece que no pasa nada si no estudias” 

Un cop més, i seguint la línia de les etapes prèvies a la secundària obligatòria, el 13% del total de la ciutat, són 
estudiants matriculats als centres de Collblanc i la Torrassa, amb un nombre total de 1.255 alumnes.

Els dos centres públics compten amb mecanismes d’atenció a la diversitat: aula d’acollida, programacions indi-
vidualitzades, reforç en grups reduïts i suport d’un Tècnic d’Integració Social (TIS). 
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A més, els dos instituts tenen en la seva organització una comissió dedicada a temes de convivència. A tots dos 
s’entén que la responsabilitat per a un clima acollidor i una convivència positiva és compartida pel conjunt de la 
comunitat educativa. En aquest marc, les comissions de convivència vetllen per reduir la conflictivitat dins i fora 
del centre aplicant normatives de funcionament internes i servint-se d’eines com ara la mediació per a la gestió 
dels conflictes. 

La percepció compartida entre l’alumnat i el veïnat és que la conflictivitat és present als centres. Com a mesura 
de prevenció de conflictes, s’ha establert una presència habitual de la policia a la sortida dels dos instituts 
públics. Aquest fet, lluny d’aportar tranquil·litat i contribuir a la millora del clima escolar, genera reticències i més 
sensació d’inseguretat. 

“A la salida del instituto hay mucha policía, porque hay peleas. Allí siempre hay un 
coche patrulla. de momento, este año no se han peleado. Nos sentimos observados, 

no protegidos. igual ya se han peleado dos veces, una en cada instituto”

“Mi marido es profesor de educación física en un instituto público...  
antes de empezar le dieron clases la policía para detectar posibles bandas”

“Si tú no enseñas a un niño pequeño a resolver los problemas,  
luego los resuelve con violencia (jove d’origen marroquí)”

Per als/les adolescents que tenen alguna dificultat per a seguir els seus estudis es disposa del recurs de la 
Unitat d’Escolarització Compartida (en endavant UEC). Situada al barri de Bellvitge, és un recurs per a qualsevol 
adolescent de la ciutat. Prèvia valoració per part dels docents, ofereix l’adaptació del currículum escolar a les 
necessitats del/a jove i empra metodologies creatives i basades en l’aprenentatge manual.

Existeix també un dispositiu educatiu per a joves d’entre 14 i 21 anys que no han acreditat el Graduat en 
Educació Secundària (d’ara endavant GES), l’Escola de Segona Oportunitat. Gestionat per la Fundació El Llindar, 
es tracta d’un recurs educatiu d’abast ciutadà que ha iniciat el seu funcionament el present curs 2015/16 i que 
ofereix la possibilitat als joves de retornar als estudis reglats. 
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BATxiLLErAT

Als barris de Collblanc i la Torrassa, els dos instituts públics i un dels concertats ofereixen la possibilitat de cursar 
els batxillerats de ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. La zona educativa per aquesta etapa inclou 
els barris de Collblanc, la Torrassa i la Florida, i aplega un total de 373 alumnes. 

GrÀFica 10: TAXA DE REPARTIMENT DE LA MATRíCULA AL BATXILLERAT, A LA zONA EDUCATIVA DE  
COLLBLANC, LA TORRASSA I LA FLORIDA, SEGONS TITULARITAT. CURS 2014 - 2015

 

19%

81%

  Centres públics       Centres privats-concertats

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic 2014. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Resulta destacable que els barris de Collblanc, la Torrassa i la Florida sumen el nombre més elevat de població per 
zona educativa de la ciutat (77.816 persones entre els tres barris)40. Coincideix que les dues zones educatives corres-
ponents a la zona nord de la ciutat són les que tenen la taxa de matricula per a l’etapa de batxillerat més baixa. 

Cap dels centres de secundària, públics o concertats, ofereixen ensenyaments de Cicles Formatius. Així, els joves 
que volen cursar estudis professionals d’aquest tipus ho han de fer fora del Districte II. 

Com es podrà veure al punt 5.4 Economia i Ocupació, la iniciativa municipal de Treball als Barris busca fomentar, 
a la zona nord de la ciutat, la formació i ocupació dels joves que no es troben cursant estudis reglats. La baixa 
matrícula d’estudis post-obligatoris, així com l’alt índex d’atur juvenil als barris d’aquesta zona, ha portat a 
l’Administració i a algunes entitats del districte a promoure iniciatives que treballin per oferir als joves un acom-
panyament en la seva inserció laboral. 

 

40 Dades extretes de l’Anuari Estadístic de la ciutat de l’Hospitalet de 2014. Desglossats els nombres d’habitants per barris: Collblanc - 24.546, la Torrassa - 25.537, la Florida - 27.733
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ESCOLA d’AdULTS

L’Hospitalet disposa en total de vuit escoles d’adults. La del Districte II, situada al barri de Collblanc és l’Escola 
d’Adults Sant Ramon que ofereix els següents cursos:

Inicials i formació bàsica: 

• Llengua catalana.

•  Llengua castellana.

•  Formació instrumental.

•  Graduat en educació secundaria per adults (GESO).

 
Habilitats professionals transversals:

•  Llengua anglesa.

•  Competència digital COMPETIC.

 
Per a la preparació de proves d’accés:

•  A cicles formatius de grau mitjà.

•  A cicles formatius de grau superior.

La formació més demandada és la dels cursos inicials i de formació bàsica.

Des de l’escola d’adults s’assenyala que les taxes d’absentisme i abandonament en aquesta etapa són força 
elevades i és recurrent que l’alumnat no finalitzi els estudis per no poder-los compaginar amb una ocupació. 

La majoria dels alumnes de l’escola d’adults són dels barris de Collblanc i la Torrassa. Tot i així, també hi ha 
alumnes d’altres barris de la ciutat que en el moment d’inscriure’s-hi vivien al Districte II. Pel que fa a l’origen 
dels estudiants de l’escola d’adults és divers i, especialment en els cursos inicials i de formació bàsica, és el reflex 
de la diversitat dels barris.
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ALTrES

L’oferta formativa pública a la ciutat de l’Hospitalet es completa amb:

• Escola de Música i Centre de les Arts: a fi d’apropar l’aprenentatge musical als infants del districte, té les  
 seves seus repartides en diferents centres educatius. Al curs 2015/16, quatre escoles de primària del Districte  
 II participen d’aquesta formació artística: l’Escola Charlie Rivel, l’Escola Màrius Torres, l’Escola Santiago  
 Ramón y Cajal i l’Escola Ernest Lluch. 

• Escola Oficial d’Idiomes: situada al barri de Pubilla Cases, acull a alumnes procedents d’altres municipis. Es  
 tracta d’un recurs de la Generalitat de Catalunya.

•  Consorci de Normalització Lingüística (CNL): situat al barri de Sant Josep, és un ens creat a partir de la  
 voluntat comuna de la Generalitat de Catalunya i de nombrosos Ajuntaments, Consells Comarcals i  
 Diputacions. El seu objectiu és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits. 

•  Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella: escola oficial, situada al barri de Bellvitge, especialitzada en  
 disseny gràfic, fotografia artística, il·lustració, animació audiovisual i gràfica publicitària.

 
Pel que fa a l’oferta formativa de caire privat en aquests àmbits, el Districte de Collblanc – la Torrassa ofereix:

•  L’Escola de Música Haro, situada al barri de la Torrassa.

•  Existeixen 3 acadèmies per a l’aprenentatge d’idiomes: la Golden Gate acadèmia d’idiomes, la Parling  
 Language School i The Castle Centre d’Estudis. Aquesta última ofereix també la possibilitat de fer reforç escolar.

5.1.3. EDUCACIÓ NO fORMAL

L’educació no formal engloba totes aquelles activitats educatives organitzades que, tot i tenir una clara inten-
cionalitat educativa, es desenvolupen en espais que es troben fora del sistema educatiu formal, i per tant no 
condueixen a la certificació de cap títol reglat. 

En el si de l’educació no formal, s’inclou el lleure educatiu. A través d’activitats socioeducatives i d’oci desenvo-
lupades en el temps lliure, es busca incidir en el desenvolupament humà de les persones, mitjançant el treball 
en valors i complementant així la feina desenvolupada per altres agents educatius, com són la família o l’escola. 
L’accés als recursos de temps lliure és un reflex de la realitat social, econòmica i culturals d’una comunitat. 

Al Districte II les activitats en el temps lliure atrauen a la població infantil i juvenil dels barris. Els factors de 
desigualtat que afecten a la població condicionen l’accés a les opcions de lleure educatiu que existeixen al districte. 

 
“Hi ha poques opcions pels infants que no es troben en situació de risc social.  

Així que, per molt que vulguis apostar per un recurs de lleure,  
no tens plaça. Tampoc hi ha espais tipus centre cívic” 

“El problema es que para todo hay que pagar”
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Al Districte de Collblanc – la Torrassa l’Associació Educativa Itaca, una entitat amb més de 40 anys, és un dels 
principals recursos destinats al lleure educatiu infantil i juvenil. Aposta per ser un espai educatiu inclusiu i 
preventiu, que garanteixi la igualtat d’oportunitats entre els infants i joves del territori. L’any 2015 van participar 
a les activitats socioeducatives 1.745 infants i joves entre 4 mesos i 30 anys del Districte Collblanc- la Torrassa. 

Malgrat el gran volum d’infants i joves que participen de les activitats que ofereix Itaca, tant la ciutadania com els 
professionals coincideixen en què els recursos de lleure del territori són insuficients i no arriben a tota la població.

 
“Sembla que es genera un “lleure per pobres” i un “lleure per gent amb pasta”.
 Hi ha pocs recursos on apuntar els teus fills/es. El lleure està poc integrat. Lleure 

de pagament: extraescolars privats. Lleure públic: itaca i els parcs”

“S’atén a la urgència, i manquen opcions de lleure per a famílies normalitzades.  
A més, la situació s’agreuja per la falta d’espais comunitaris, verds, oberts”

“Hacen falta actividades para los jóvenes. En el “insti” hay extraescolares pero 
no todos van. La Claqueta está petada y sólo es de jueves a domingo”

A més, tot i els esforços per arribar a diferents perfils de famílies, la priorització dels casos en què existeix 
algun factor de risc social deixa un escenari on hi ha poc marge per a la participació per a aquelles famílies que 
provenen d’entorns menys vulnerables.

“L’educació no formal, que ajuda a la convivència, s’està perdent en els últims anys”

“Aunque no queréis que haya guetos, se acaban formando porque familias que 
aparentemente no estamos en riesgo, no tenemos plaza en según qué recursos” 

Finalment, tot i que amb un cost econòmic, les AMPAs i els clubs esportius41 també ofereixen activitats extraes-
colars per als infants del districte.

Pel que fa al lleure educatiu juvenil, existeix al Districte II l’Espai Jove “La Claqueta”, un servei municipal de la 
Regidoria d’Esports i Joventut, que gestiona l’Associació Educativa Itaca. Es tracta d’un espai de trobada i accés 
lliure per a joves d’entre 12 i 20 anys, on s’hi desenvolupen activitats variades que garanteixen que els joves 
puguin tenir accés a un oci educatiu, alternatiu i no consumista. 

Existeixen també altres recursos al territori que desenvolupen programes d’educació no formal, dirigits al conjunt 
de la població. Així, per exemple, des de la Fundació Akwaba es desenvolupen tallers (en el marc escolar, i fora 
d’aquest) dirigits a infants, joves i adults. Amb la convivència i la igualtat de drets i deures pel conjunt de la 
població com a objectius, des d’Akwaba es vol contribuir a que la ciutadania participi de forma activa al barri. 
Prop de 3.300 persones varen participar en les seves activitats al llarg de 2014 arreu de Catalunya. 

41 Per més informació veure l’apartat 5.7. Cultura i esports.
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L’Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, JIS, desenvolupa els seus projectes tenint com a col·lectiu diana 
els joves. Entre les matèries que aborden es troben la sensibilització i la cooperació, l’impuls a la participació 
comunitària, el foment de la salut i la inserció sociolaboral, i per sobre de 10.500 persones d’arreu de Catalunya 
van participar en projectes i iniciatives del JIS l’any 2015. 

 
5.1.4. ALTRES PROGRAMES I SERVEIS EDUCATIUS

PLA SALUT i ESCOLA42 

Impulsat originàriament pels Departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya, i assumit 
actualment pel Consorci Sanitari Integral, el Programa Salut i Escola cerca potenciar la coordinació dels centres 
docents, els serveis educatius i els sanitaris a fi d’impulsar activitats destinades a la promoció de la salut entre 
l’alumnat de secundària tot garantint la confidencialitat, privacitat i proximitat. 

Els objectius del programa són: 

•  Apropar els serveis de salut als centres d’educació secundària i, en concret, als adolescents de la mà d’un  
 espai de consulta oberta oferint les màximes garanties de privacitat.

•  Promoure actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb el desenvolupament d’actuacions d’educació  
 per a la salut.

•  Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

•  Detecció precoç dels problemes de salut per garantir una intervenció el més aviat possible.

 
Per al desenvolupament d’aquest programa, les dues Àrees Bàsiques de Salut (d’ara endavant ABS) del Districte 
de Collblanc – la Torrassa compten amb un referent. La seva activitat es realitza als centres de secundària tant 
públics com concertats i es centra en quatre eixos:

• Salut mental.

• Salut afectiva i sexual.

• Consum de drogues legals i il·legals.

• Trastorns de conducta alimentària.

PrOgrAMA d’OriENTACió i ACOMPANYAMENT (POA)

El POA és un programa de la Regidoria d’Educació que, en el marc del PEE, respon a l’eix de processos de tran-
sició i itineraris educatius. 

El POA té com a finalitat intervenir a vuit instituts de tota la ciutat, repartits entre la zona Nord i els barris de 
Bellvitge i Gornal, per tal d’oferir suport als tutors/es dels grups de 4rt d’ESO en la seva funció orientadora.

42 Per més informació veure: http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/programasalutescola 
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El col·lectiu diana pel que es treballa són joves que, amb previsió que finalitzin la seva etapa educativa obligatòria 
sense acreditar la titulació de GES, requereixen d’un acompanyament en el seu procés de transició cap a vies 
laborals o pre-laborals. Al llarg de sis mesos es treballa tant amb els joves com amb els tutors/es per definir un 
itinerari formatiu i/o professional. 

PrEvENCió i ATENCió A L’ABSENTiSME ESCOLAr43 

El programa de prevenció i atenció a l’absentisme escolar té com a objectiu general fomentar la plena escola-
rització de l’alumnat en edat escolar, reduint al màxim les dinàmiques absentistes dels infants i adolescents de 
la ciutat. Per fer-ho, es despleguen als centres el Pla d’acollida a l’alumnat i el Pla de millora de l’escolarització. 

Així, tot implicant al conjunt de la comunitat educativa (alumnes, docents, famílies, serveis especialitzats, etc.) 
es treballa en xarxa per garantir:

• La preparació del retorn de l’alumnat al centre educatiu.

• El retorn de l’alumne al centre, amb una adequada rebuda i acollida.

• L’acompanyament a la reincorporació progressiva.

OFiCiNA MUNiCiPAL d’ESCOLAriTzACió 

Té entre les seves funcions:

• Informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa de les escoles d’educació infantil, primària i secundària.

• Durant el període de preinscripció: rebre les sol·licituds d’admissió, comprovar-ne la presentació de tots els  
 requisits i remetre les sol·licituds de les famílies a les escoles escollides en primer lloc.

•  Publicar la relació de l’alumnat inscrit i del centre assignat.

CENTrE dE rECUrSOS PEdAgògiCS44 

Forma part dels serveis educatius multiprofessionals que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya té per donar suport a la tasca docent en tots els nivells d’ensenyament no universitari. 

Les seves àrees d’actuació són:

• Formació dels equips docents i promoció d’espais formatius per a compartir i intercanviar projectes amb  
 altres etapes educatives o altres centres. 

43 Per més informació veure: http://www.l-h.cat/educacio/394287_1.aspx

44 Per més informació veure: https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-hospitalet/
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• Facilitació de recursos pedagògics (maletes pedagògiques, kits EduCaixa, materials i jocs didàctics, préstec  
 d’equipament tècnic, material on-line, etc.) i recursos temàtics (coeducació, interculturalitat, educació  
 emocional, etc.).

•  Dinamització i promoció d’accions educatives als centres i entre els centres de la zona.

•  Actuacions específiques als centres per part dels equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica i/o  
 d’Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social.

5.1.5. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

PrOjECTE EdUCATiU dE CiUTAT.  L’HOSPiTALET, UNA CiUTAT PENSAdA PEr EdUCAr

L’any 2008, amb l’objectiu de que l’Hospitalet formés part de la Xarxa de Ciutats Educadores, es va iniciar el 
procés per a l’elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat (d’ara endavant, PEC).

La primera fase de la seva elaboració va consistir en identificar les característiques del sistema educatiu a la 
ciutat així com dels actors que desenvolupen les seves funcions en algun recurs (formal o no formal) en aquest 
àmbit. El diagnòstic que es va elaborar com a resultat i que era compartit amb diferents actors de la comunitat 
educativa i d’altres àmbits de la ciutat, va obrir la reflexió sobre les necessitats educatives de la població.

Les qüestions que el diagnòstic va posar de manifest van ser agrupades en cinc grans blocs o eixos temàtics. 
Amb la participació de més de 1.500 persones45, aquests van donar lloc als següents espais de reflexió i debat:

• Mitjans de comunicació i educació.

• ús de l’espai urbà.

• Aprofitament dels equipaments per a ús urbà.

• Participació activa i associacionisme.

• Acollida i cohesió social al barri i l’escola.

 
Tots els espais de debat van comptar amb la conferència d’un expert/a que va ajudar a assenyalar els elements 
clau entorn dels quals podia girar el debat en cada eix temàtic. A més, com a fruit del debat entre els participants 
de cada bloc, es van poder compartir les experiències i/o activitats que en cada línia s’estaven desenvolupant. 
Finalment, es van elaborar propostes de futur per la millora en cada eix. 

El PEC va ser presentat el curs 2008/09 i actualment l’Hospitalet és part de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores46. Aquest moviment, iniciat l’any 1990 a Barcelona per diversos governs locals, compromet a les ciutats 
signatàries amb els valors de la igualtat i la justícia social. A més, entén l’educació com a procés que es dóna al 
llarg de tota la vida i proposa el foment de la participació i el diàleg com a fórmules per a la convivència pacífica.

45 El 35% procedien de la comunitat educativa, el 25%, d’entitats ciutadanes, el 20%, de les diferents àrees municipals i el 20% restant, d’institucions supramunicipals i de ciutadans  
  i ciutadanes que hi han participat a títol individual. 

46 Per més informació veure: http://www.edcities.org/ca/
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PrOjECTES d‘APrENENTATgE SErvEi

L’Aprenentatge Servei (d’ara endavant, APS) és una proposta educativa que integra el servei a la comunitat 
amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. Tot estimulant en els participants la cons-
ciència de ser part de la comunitat, es tracta que facin una observació acurada del seu entorn per tal de 
detectar les necessitats que en aquest existeixen. L’objectiu és generar i implicar-se en una acció per a millorar 
la realitat observada.

D’aquesta forma, l’APS és un projecte educatiu amb utilitat social que uneix la intencionalitat pedagògica i la 
intencionalitat solidària. “La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova 
realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè 
aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la 
realitat en forma d’acció”47.

Al març de 2014 es van comptabilitzar un total de 40 iniciatives en el marc dels APS. En 13 d’aquetes pràctiques 
(el 32% del total) hi participen centres educatius i/o entitats del Districte de Collblanc – la Torrassa

Tots els projectes, a més dels serveis prestats, han afavorit el desenvolupament del sentiment de pertinença a 
la comunitat (barri/districte/ciutat) i han creat ocasions de relació entre col·lectius que, d’una altra manera, no 
haurien tingut l’oportunitat de coneixença.

CONSELL dE NOiS i NOiES

Entre els APS destaca de manera especial el Consell de nois i noies. Creat al curs 1999/00 per a joves de l’edu-
cació secundària, afegeix al curs 2004/05 infants de 5è i 6è de primària. El Consell és un projecte que promou 
la participació dels nois i noies en temes relacionats amb la ciutat que els preocupen i/o els interessen. Un cop 
identificats aquests, i després de la seva reflexió i debat, fan propostes per millorar la ciutat que posen a dispo-
sició del govern municipal.

Aquest espai de participació s’emmarca en el concepte de ciutat, segons la Carta de ciutats educadores48, és 
entesa “com a agent i espai educador que es transforma i millora a través de l’educació, i es beneficia de la seva 
capacitat d’escoltar l’opinió i el punt de vista dels nois i les noies”.

Amb la participació de 29 centres d’arreu del municipi, el Consell és format per un total de 98 consellers i 
conselleres, 41 nois i noies de primària i 57 de secundària, en edats compreses entre els 10 i els 16 anys. La seva 
elecció es concreta als centres educatius.

El treball realitzat anomenat Desmuntant tòpics durant el curs escolar 2012/13 va ser premiat l’any 2014 als 
VI Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual que atorga el Consell de l’Audiovisual de Catalunya a aquells 
programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural a la nostra societat. 
El treball que es va fer des del Consell anava en la línia d’abordar alguns dels estereotips més presents als barris, 
per tal de desmuntar-los. 

47 Per més informació veure: http://www.aprenentatgeservei.org/index.php?cm=03

48 Per més informació veure la Carta de Ciutats Educadores a: http://www.bcn.cat/edcities/aice/adjunts/Carta%20Ciudades%20Educadoras%20%202004.pdf
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5.2. SALUT

L’any 1974 a Canadà es va publicar l’Informe Lalonde49 on es prioritzaven els estils de vida i l’entorn com les 
principals àrees que influeixen en la salut de les persones, per sobre de la biologia i els serveis sanitaris. 

Deu anys després, la Carta d’Otawa50 per a la promoció de la salut (1986) exposava la necessitat de desenvo-
lupar polítiques públiques saludables i estendre la salut a totes les àrees. A més, preveia l’empoderament de les 
comunitats mitjançant l’accés a la informació i a l’aprenentatge per a enfortir la seva participació pública en la 
direcció dels temes relacionats amb la salut. Finalment exposava la importància de reorientar els serveis de salut 
cap a la prevenció de les malalties i la promoció de la salut, amb una col·laboració intersectorial per a l’equitat 
social i l’atenció holística de la salut.

En aquesta línia, l’enfoc dels Determinants Socials de la Salut, permet concebre la salut més enllà de l’àmbit 
sanitari. No hi ha dubte que l’atenció mèdica és essencial per a la supervivència i l’atenció de les malalties, però 
diferents estudis51 mostren que les condicions socials i econòmiques poden exercir una major influència sobre 
la salut de la població. 

Així, la presa en consideració d’aquests determinants (educació, treball, habitatge, xarxes socials, etc.) permetrà 
aconseguir una millora en les condicions de vida que, alhora, permetran guanyar en la salut de les persones. 

L’esquema següent mostra amb claredat els factors que influeixen en la salut: els inherents a l’individu (genè-
tica), els que depenen de les persones (estils de vida i xarxes socials) i els relacionats amb l’entorn (factors socials, 
econòmics, culturals, ambientals i polítics). 

GrÀFica 11: MODEL DELS DETERMINANTS SOCIALS DE LA SALUT DE DAHLGREN I WHITEHEAD (1991).

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

49 Per més informació veure la Carta de Ciutats Educadores a: http://www.bcn.cat/edcities/aice/adjunts/Carta%20Ciudades%20Educadoras%20%202004.pdf 

50  ídem.

51 Organització Mundial de la Salut (2003). Los determinantes sociales de la salud, los hechos probados. Traduïda pel Ministeri de Sanitat i Consum.
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Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya (d’ara endavant ASPCAT), s’estima que un 80% dels determi-
nants de la salut són fora del sistema sanitari. Per aquest motiu, les desigualtats en salut es produeixen com a 
conseqüència de les desigualtats socials: a pitjor situació social d’una persona, pitjor salut tindrà. 

Tot i que cal realitzar intervencions universals per a la millora de la salut comunitària, no es pot obviar el fet 
de què l’accés a la salut és més complex per aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. En 
aquest sentit, les accions no només hauran de tenir en compte els diferents determinants que influeixen en la 
salut, sinó que hauran de ser equitatives, no buscant la igualtat sinó donant a cadascú el que necessita. Per tant, 
les accions en salut s’hauran de realitzar des de l’universalisme proporcional, fent polítiques per a tothom però 
augmentant la seva intensitat per a aconseguir una major incidència en aquells col·lectius prioritaris i contribuir 
així a la reducció de la desigualtat.

Per tant, la millora de la salut de la població dependrà de52:

• Empoderar individus i comunitats en la seva responsabilitat en temes de salut afavorint el seu coneixement  
 sobre el tema.

• Crear entorns favorables a la salut (fer de l’opció saludable la més fàcil i preferida).

• Garantir l’equitat i la sostenibilitat.

 
Serà primordial focalitzar les intervencions en les potencialitats o actius53 de la comunitat, amb una visió positiva 
de la salut i no tant des de les necessitats o la malaltia. Per a poder planificar aquestes intervencions, caldrà 
primer conèixer l’estat actual de la salut al territori. 

Aquest apartat centra l’anàlisi a partir de dades mèdiques que ajudaran a contrastar les percepcions objectives 
sobre la salut al territori. Tenint en compte els diferents àmbits determinants en la salut, es poden consultar 
també els apartats d’aquesta Monografia Comunitària on s’analitzen altres aspectes com l’educació54, l’habi-
tatge55, l’ocupació56, l’espai públic57, etc. que també són elements clau per obtenir una visió global de la salut al 
Districte de Collblanc- la Torrassa.

5.2.1. ESPERANçA DE VIDA I MORTALITAT

La influència dels determinants socials en la salut es veu clarament reflectida en els resultats de l’esperança 
de vida. Aquest indicador mostra el nombre d’anys que s’espera que visqui una població determinada si es 
mantenen els patrons de salut i mortalitat actuals. 

Des dels anys 90, l’esperança de vida a l’Estat ha augmentat considerablement coincidint amb la millora de les 
condicions de vida. Aquesta tendència es repeteix a Catalunya on actualment l’esperança de vida es situa en 
80,42 anys per als homes i en 86,03 en les dones58. 

52 A partir de Kickbusch 2006 sobre Ottawa Charter 1986, extret de la ponència de la Dra. Carmen Cabezas, Els Determinants Socials de la Salut, 2015.

53 Actiu en salut fa referència a qualsevol factor o recurs que millora la capacitat de persones, grups, comunitats o poblacions a mantenir i conservar la salut i el benestar,  
 així com per a ajudar a reduir les desigualtats en salut, segons Morgan y ziglio. Cofiño, Rafael et al. (2015) Mapas de actividades comunitarias y activos para la salud:  
 ¿Cómo trabajar con ellos?. Cuadernos pediatría social nº 21

54 Per més informació veure l’apartat 5.1 Educació.

55 Per més informació veure l’apartat 5.5 Habitatge.

56 Per més informació veure l’apartat 5.4 Economia i Ocupació.

57 Per més informació veure l’apartat 4.1 Territori.

58 Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara endavant INE).
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A més de l’esperança de vida, sobretot en la nostra societat que és cada cop més longeva, és important mesurar 
la qualitat de vida per a valorar el nombre d’anys en què la població viu en condicions físiques i psíquiques favo-
rables. En aquest sentit, l’esperança de vida en bona salut59 a Catalunya és aproximadament 15 anys més curta 
que l’esperança de vida (68,1 anys), tot i que ha anat en augment des de l’any 2011 (llavors era de 64,2 anys).

L’any 2013, la taxa de mortalitat a Catalunya era de 8,1‰60, sent en totes les franges d’edat més elevada en 
homes que en dones, especialment en la població de 55 a 74 anys. Pel que fa a l’Hospitalet, aquesta taxa és 
idèntica (8,1‰61) i s’ha mantingut des de mitjans dels anys 90 oscil·lant entre el 7‰ i el 8‰. Aquest nivell de 
mortalitat està significativament per sota de la mitja de l’Estat (8,3‰). 

En el període del 2012 al 2013 es van produir 627 defuncions evitables al municipi62, representant un 15% del 
total de defuncions. Aquesta dada, que ha disminuït en relació a anys anteriors, mesura el nombre de defun-
cions que podrien ser evitades per la intervenció dels serveis d’assistència sanitària i per polítiques sanitàries 
intersectorials.

5.2.2. MALALTIES CRÒNIQUES

Actualment, les malalties cròniques són les principals malalties de la població en el context global i, segons 
l’OMS, són produïdes per factors de risc comuns i modificables, entre ells: l’alimentació poc saludable, la inacti-
vitat física i el consum de tabac. Segons aquest organisme, l’any 2012 a nivell mundial es van produir 38 milions 
de morts a causa de malalties cròniques. En poblacions envellides com és el cas del nostre país, és molt més 
evident la prevalença de malalties cròniques.

Segons la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i el Consorci Sanitari Integral (CSI)63, la principal 
malaltia crònica en homes i dones tant al Districte de Collblanc – la Torrassa com a la regió sanitària, és l’alteració 
del metabolisme lipídic (entre elles el colesterol). Aquesta dada és especialment remarcable en el cas del barri de 
Collblanc, on la prevalença supera en més de cinc punts la mitjana de la regió.

De fet, com es pot observar a la següent taula, en general existeix una major prevalença de malalties cròniques al 
barri de Collblanc en comparació amb el barri de la Torrassa. Aquest fet es pot donar degut a les característiques 
estructurals (edat i gènere) pròpies de la població resident al barri64 més que per una gran diferència en l’estat 
de la salut d’ambdós barris o dels hàbits dels seus habitants. 

59 Es considera condició de bona salut, l’absència de limitacions funcionals i discapacitat, segons l’INE.

60 La taxa de mortalitat està calculada en base a 1.000 habitants. Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2003 les taxes de mortalitat a la província de Barcelona i a Catalunya eren de 8,7 i  
 8,9 respectivament, disminuint l’any 2011 a 7,8 i 7,9 i augmentant novament al 2013 (8,0 i 8,1 respectivament).

61 Segons dades de l’IDESCAT.

62 Diputació de Barcelona (2013) Sistemes d’Informació en Salut. Municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

63 Entitat pública participada pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, els ajuntaments de Sant Joan Despí i l’Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix  
 Llobregat i la Creu Roja.

64 Les dades facilitades en aquest apartat, són xifres brutes i no estandarditzades, fet que dificulta la seva comparació però que serveix per conèixer l’estat de la salut al districte.
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Taula 7: PREVALENÇA DE LES PRINCIPALS MALALTIES CRÒNIQUES ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA, 
SAP65 I REGIó SANITÀRIA COSTA DE PONENT66, 2015.

 
collBlanc la TorraSSa Sap coSTa ponenT

Homes 

alteracions del metabolisme lipídic 25,2 21,4 19,5 19,5

Hipertensió arterial no complicada 19,6 15,8 17,4 16,7

obesitat 7,6 6,3 10,4 10,8

Diabetis no insulinodependent 7,7 6,3 7,7 7,2

rinitis al·lèrgica 8,5 5,3 6,5 6,9

Dones

alteracions del metabolisme lipídic 28,8 24,3 21,7 20,9

Hipertensió arterial no complicada 21,8 19,5 18,7 17,8

varices de les cames 15,2 11,4 8,4 8,8

obesitat 11,3 9,8 14,1 14,2

osteoporosi 9,2 7,8 5,8 5,9
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’ASPC i el CSI.

 
L’obesitat i les pràctiques alimentàries perjudicials al territori són unes de les preocupacions compartides als 
col·loquis amb el personal sanitari, on s’apunta com un problema greu relacionat, sobretot, amb la població 
d’origen estranger. 

“Els tècnics/es sanitaris no tenim prou coneixement sobre les particularitats de l’alimentació específica 
dels països d’origen de la població que atenem, això dificulta les recomanacions que podem fer” 

Aquestes pràctiques alimentàries, possiblement tenen relació amb el nombre elevat d’alteracions del metabolisme 
lipídic (principalment colesterol no hereditari), però contrasten amb les dades de la taula en relació a la prevalença 
d’obesitat al districte, on el nombre és en gran mesura inferior al de la regió. Separat per gènere, les dones de la 
Torrassa són les que marquen una major distància amb la regió, arribant quasi a cinc punts de diferència. 

 
“Els problemes amb l’alimentació es donen per voler mantenir 

hàbits dels països d’origen, no es volen integrar”

Existeix una multiplicitat de factors que podrien explicar aquesta diferència entre les dades del districte i les de 
la regió, i entre el nombre elevat de malalties del metabolisme lipídic i el baix índex d’obesitat. Entre aquestes 
diferències, segons tècnics de les Àrees Bàsiques de Salut (d’ara endavant ABS), es podrien trobar característi-
ques diferenciades entre les poblacions d’estudi, criteris tècnics diversos per al diagnòstic de la malaltia per part 
del personal mèdic o bé, un infraregistre o infradiagnòstic. 

65 S’utilitzen les dades del Servei d’Atenció Primària (SAP) Delta del Llob.com a dades de ciutat ja que inclouen tots els centres d’atenció primària (CAP) de la ciutat –excloent el  
 de Collblanc i el de la Torrassa- degut a que són gestionats per proveïdors de salut diferents. Cal tenir en compte, que aquest indicador territorial també inclou: Castelldefels, Gavà,  
 Viladecans, Begues i El Prat.

66 Es fa referència a la regió sanitària de la Costa de Ponent, que inclou: SAP Baix Llob. Centre (Cornellà, Esplugues de Llob., Sant Joan Despí, Sant Boi de Llob., Sant Just Desvern,  
 Corbera de Llob., Molins de Rei, Sant Feliu de Llob., Vallirana i Sant Vicenç dels Horts); SAP Delta del Llob. (L’Hospitalet de Llob., Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i El Prat) i  
 SAP Alt Penedès-Garraf-Nord (Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sant Sadurní d’Anoia, Sitges, Sant Pere de Ribes, Sant Quintí de Mediona, Cunit, Cubelles, Santa Margarida  
 i els Monjos, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Abrera, Esparraguera, Gelida, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Sant Llorenç d’Hortons).
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Algunes característiques socioeconòmiques de la població al districte la fan més propensa a patir d’obesitat, 
com per exemple les dificultats d’accés a l’alimentació saludable, la precarietat laboral que impossibilita la dispo-
sició de temps o de recursos per a l’activitat física, etc. però possiblement, l’obesitat no és un dels principals 
motius de consulta dels pacients, que arriben al centre mèdic amb altres problemes de salut.

Les dades sobre la presència de neoplàsies malignes al Districte de Collblanc – la Torrassa són molts semblant a 
les comparatives amb la regió sanitària. En el cas dels homes existeix una major prevalença de neoplàsia prostà-
tica maligna (1,4% a Collblanc i 1,1% a la Torrassa) mentre que en el cas de les dones preval la de mama (1,8% 
a Collblanc i 1,2% a la Torrassa). Com en el cas de les malalties cròniques, a Collblanc es mostra una major 
presència de neoplàsies, però sense arribar a ser una diferència remarcable. 

5.2.3. SALUT MENTAL 

El principal problema psicològic al Districte II és el trastorn d’ansietat i angoixa, principalment en les dones. En aquest 
cas, seguint el plantejament dels determinants socials de la salut, els factors socials, econòmics, culturals i biològics 
impacten de forma desigual segons el gènere, en moltes ocasions de forma més negativa en les dones. Tot i que 
l’esperança de vida és major en les dones, altres factors com les condicions de treball, les càrregues familiars, el rol de 
cuidadores, les dificultats per a la participació social i cultural o els processos biològics específics (embaràs, part, etc.) 
confereixen unes dificultats afegides en el seu estat de salut i en la percepció que elles mateixes tenen sobre aquest. 

Els tècnics/es sanitaris del districte expressen la seva preocupació cap a l’augment dels trastorns d’ansietat en la 
població del districte, sovint associada als problemes socials i econòmics dels pacients. 

“L’atur genera estrès i ansietat, això afecta a la parella i molts cops els fills/es absorbeixen l’estrès”

“L’explotació laboral porta a situacions límits que acaben amb problemes d’angoixa, 
persones que senten que no tenen futur, que mai podran treballar en condicions”

Taula 8: PREVALENÇA DELS PRINCIPALS PROBLEMES PSICOLÒGICS ALS BARRIS DE COLLBLANC, LA TORRASSA, 
SAP I LA REGIó SANITÀRIA DE LA COSTA DE PONENT, 2015

collBlanc la TorraSSa

centre de Salut mental d’adults

persones ateses amb trastorn mental greu. 44,4 32,8

persones ateses amb trastorn depressiu 38,8 29,2

centre de Salut mental infantil i Juvenil

persones ateses amb trastorn de conducta alimentària (Tca) 0,7 2,6

persones ateses amb trastorn de l’espectre autista (Tea) 11,3 7,4

persones ateses per trastorn per dèficit d’atenció (TDaH) 5,8 23,4

Tabaquisme 7,7 5,2

Trastorns de la memòria / concentració / orientació 1,9 2,7

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’ASPC i el CSI.
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Els trastorns d’angoixa també es relacionen amb les situacions de soledat, especialment en el col·lectiu de gent 
gran. Com s’exposa en l’apartat 4.3. sobre població, el 30% de la població major de 84 anys que viu sola a 
la ciutat resideix al Districte de Collblanc – la Torrassa. Així mateix, aquest col·lectiu pateix en moltes ocasions 
situacions socials i econòmiques complexes agreujades per les dificultats d’habilitats i de salut física associades 
a l’edat que influeixen en l’estat emocional d’aquest grup d’edat.

“Hi ha molts casos d’angoixa i depressió en gent gran, sovint 
perquè els fills/es i néts/es han marxat del barri”

“Es produeixen situacions de trencament d’expectatives en el moment de la jubilació, 
sovint produïdes per la necessitat de seguir mantenint fills/es ja adults”

Entre els professionals de la salut existeix una preocupació sobre els trastorns d’angoixa en el col·lectiu juvenil qui, 
a més de gestionar les dificultats associades a l’adolescència, en moltes ocasions han de conviure amb problemàti-
ques com ara dificultats econòmiques, d’habitatge, derivades de processos de reagrupament familiar, etc.

“Sembla existir una moda en la tendència a autolesionar-se per part de les adolescents”

“El context de precarietat socioeconòmica fa que sigui usual que les famílies es trobin en situació 
de manca de recursos i visquin amuntegades en habitacions. Aquesta situació condiciona l’estat 

d’ànim dels infants i joves, que no tenen garantides les condicions mínimes d’alimentació i higiene”

“Un gran nombre d’adolescents pateixen estrès emocional i relacional. 
Aquest estrès deriva en problemes emocionals i trastorns mentals”

Els tècnics/es de salut exposen que aquests episodis poden desencadenar en situacions més complexes com 
les depressions. 

“Les situacions límits que pateixen moltes persones sovint acaben derivant  
en problemes de salut mental i depressió”

“Hi ha una baixa autoestima. Molta gent té a l’abast molts recursos  
que no utilitza per desmotivació interna”

Tot i la preocupació entre els professionals en l’àmbit de la salut, les dades mostren una prevalença de les depres-
sions similar a la de la regió, tant pel que fa als homes com a les dones. Aquest fet posa en relleu la importància 
i necessitat de desenvolupar un treball preventiu que disminueixi les situacions d’angoixa i ansietat per a que 
aquestes no desencadenin en trastorns més greus. 
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“Cal afavorir activitats que eduquin sobre com cuidar la salut mental: exercici físic, socialització, 
contacte amb la naturalesa, maneig de l’estrès...a l’escola caldria parlar d’això”

“En patologia no molt greu, es pot regular l’ansietat sense ansiolítics ni cerveses”

Cal treballar doncs, tenint present les situacions externes que provoquen aquests trastorns i enfortir les habilitats 
personals per a gestionar-les. Per exemple, l’atur de llarga durada provoca, a més dels problemes econòmics, 
una pèrdua d’identitat i aïllament social. La inactivitat i el desànim que sent una persona sense esperances 
de trobar feina augmenten les seves possibilitats de patir problemes psicològics: estrès, ansietat, depressió i 
angoixa. El perfil més greu és el d’homes d’entre 50 i 55 anys que han treballat en empreses que han tancat, 
sense formació, amb molta dificultat de ser novament contractats i sense perspectives de jubilació. 

“L’atur no es pot arreglar, perquè el nivell cultural és baix i estem a una ciutat dormitori” 

“L’atur de llarga durada és un absolut drama. A mi em commou”

Caldria incidir en l’educació emocional de les persones adultes per a que puguis traspassar-les al infants i joves, 
però en aquest moment no és una prioritat per a les famílies que no tenen garantida la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques. Cal generar estructures de suport i acompanyament en cada una de les etapes.

Així, la salut mental és un dels temes més preocupants a Collblanc – la Torrassa per als tècnics/es de la salut 
que apunten a un infradiagnòstic al respecte, fet que dificulta conèixer amb profunditat l’abast de la patologia. 
Segons l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, entre 2009 i 2013 s’ha incrementat un 18% el nombre de 
persones ateses per trastorn mental greu (TMG) a Catalunya. En comparació amb les dades de persones ateses 
a Catalunya, a l’Hospitalet es registra un major nombre de trastorns mentals greus i depressius atesos pel Centre 
de Salut Mental d’Adults (d’ara endavant CSMA). L’any 2013, 1.151 residents al municipi van utilitzar recursos 
de salut mental67, el que suposa un 0,4% de la població total a la ciutat.

Taula 9: PERCENTATGE DE PERSONES ATESES AMB MALALTIA MENTAL A L’HOSPITALET  
I A CATALUNYA, 2013

l’HoSpiTaleT caTalunYa

centre de Salut mental d’adults

persones ateses amb trastorn mental greu. 44,4 32,8

persones ateses amb trastorn depressiu 38,8 29,2

centre de Salut mental infantil i Juvenil

persones ateses amb trastorn de conducta alimentària (Tca) 0,7 2,6

persones ateses amb trastorn de l’espectre autista (Tea) 11,3 7,4

persones ateses per trastorn per dèficit d’atenció (TDaH) 5,8 23,4
 

Font: Elaboració pròpia en base a l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

67 Diputació de Barcelona (2013) Sistemes d’Informació en Salut. Municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
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Pel que fa a la salut mental dels infants i joves de la ciutat de l’Hospitalet, s’estima que la prevalença en malalties 
mentals diagnosticades en aquestes edats és només d’un 3,1%68, xifra que es troba per sota de la mitjana a 
Catalunya (4,1%). Tot i així, els professionals es mostren preocupats per les repercussions que la situació socioe-
conòmica dels adults té en la salut física i mental dels infants i joves. A tall d’exemple, en moltes ocasions la 
precarietat laboral comporta una inestabilitat pel que fa als canvis en els referents adults que es fan càrrec de 
la cura dels infants. La dificultat per establir vincles positius entre progenitors i infants, pares/mares que reben 
fills/es després d’anys de separació, la depressió i l’ansietat dels cuidadors, entre altres factors, porten com a 
conseqüència problemes conductuals d’infants i adolescents. 

“Els dilluns al matí costa molt fer classe perquè els nens/es arriben molt nerviosos a l’escola”

“Els fills/es absorbeixen l’estrès”

Es detecta per part dels professionals que la malaltia mental s’avança en edat, de manera que infants de 3 i 4 
anys ja presenten tristesa, angoixes, etc. S’apunta que sovint l’escola és un “oasi de pau”, perquè ofereix les 
condicions emocionals i d’espai dignes, i acaba sent un lloc confortable i de confiança, tant per als infants com 
per a les seves famílies. En conseqüència, però, moltes escoles expressen tenir dificultats a l’hora d’intervenir 
amb infants que pateixen trastorns mentals severs i/o comportaments violents.

“Tenim preocupació perquè molts nens/es creixen amb trastorns greus i tenen comportaments 
violents. des de l’escola, tenim poques possibilitats d’intervenir donada la gravetat de moltes 

d’aquestes situacions. Aquest és un fet que afecta tant a autòctons com estrangers”

“Hi ha moltes situacions límit, i des de l’escola cal veure què és 
el que es pot abordar i de quina manera fer-ho”

La salut mental està estretament lligada amb els processos relacionals donat que la malaltia influeix en la qualitat 
de les relacions amb les xarxes familiars i socials. Així s’esdevindrà una mena de cercle viciós ja que les carac-
terístiques d’aquestes relacions, alhora, influiran en l’agreujament o millora de la malaltia. Per exemple, hi ha 
persones soles que tenen algun problema relacionat amb la seva salut mental que, a més, no disposen de xarxa 
social. Com a conseqüència, moltes d’elles tenen dificultats de convivència en les respectives comunitats de 
veïns/es però la incomprensió de determinats comportaments per part del veïnat ha portat a l’inici de processos 
judicials. S’observa també que algunes dificultats en les comunitats de veïns/es contribueixen a agreujar els 
trastorns mentals. Aquesta situació és especialment greu en el cas de les persones grans.

“Els problemes de sorolls, baralles a les comunitats de veïns/es, el mal 
estat dels edificis, tot això té conseqüències a nivell de la salut”

“L’estrès associat a l’atur fa que les persones siguin més intolerants.  
La gent està més a casa i no suporta el sorolls dels infants, per exemple”

68 Dades de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.
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“La finca donde vivo es antigua y se oye todo y eso genera conflicto.  
Las condiciones del piso son malas y los ruidos molestan mucho”

Pel que fa al coneixement de la salut mental per part de la comunitat, existeix un fort estigma de la malaltia 
en la població i, fins i tot, en el si de la família dels propis malalts. Els prejudicis i el desconeixement generen 
desconfiança i dificulten la convivència. 

“L’Hospital de dia va proposar que alguns usuaris anessin als instituts a explicar la 
seva experiència. va tenir bona acceptació i va funcionar. va servir per desmitificar 

una mica i diferenciar entre patologia mental i males intencions (maldat)”

5.2.4. CONSUM DE DROGUES 

Entre els professionals de l’àmbit de la salut del Districte II, es percep un augment en la dependència d’alcohol, 
fàrmacs (ansiolítics i antidepressius) i drogues (marihuana i haixix). Degut a que no es tenen dades del consum 
d’aquestes substàncies al districte o la ciutat, els professionals mostren la seva preocupació per l’existència 
d’un infradiagnòstic i per tant la dificultat en la planificació específica d’accions destinades a la reducció de les 
drogodependències al territori.

Segons l’Enquesta Domiciliaria sobre Alcohol i Drogues a Espanya (EDADES) a Catalunya l’any 2013, existia 
una prevalença de consum de substancies del 78% d’alcohol, 42% de tabac, 14% d’hipnosedants, 12% de 
cànnabis, 3,7% de cocaïna i 0,7% d’èxtasi69. L’any 2014 a l’Hospitalet 442 persones van iniciar tractament en 
centres especialitzats, fet que va disminuir en relació a l’any anterior on ho van fer 552 persones70. En ambdós 
anys, el major percentatge de persones van ser ateses pel seu consum d’alcohol o cocaïna. 

Tot i això, segons les dades del CSI l’abús crònic d’alcohol als barris de Collblanc i la Torrassa en el cas dels homes 
és inferior a la mitjana de la regió (3,4%): a Collblanc és de 2,5% i a la Torrassa del 2,6%. 

“Els pares/mares dels infants que atenem al servei s’estan alcoholitzant”

“El CAP de Collblanc és un punt de referencia per a drogoaddictes del barri,  
per la seva proximitat al parc de la Marquesa, que és un punt de tràfic de drogues”

En relació al consum de tabac, les dades disponibles del CSI, mostren una prevalença71 del 8,9% al barri de 
Collblanc i de 7,5% a la Torrassa72. Aquest nombre està molt per sota de les dades de l’Enquesta de Salut de 
Catalunya que, per a l’any 2013, mostraven una prevalença del 26,5%73. Les característiques de la població a 
Collblanc – la Torrassa, especialment les referides al nivell baix de consum de tabac per part d’algunes cultures 

69  EDADES realitzada en població de 15 a 64 anys en relació al seu consum en els darrers 12 mesos anteriors a l’enquesta. Subdirecció General de Drogodependències (2015) Situació  
 del consum de drogues a Catalunya. Barcelona: ASPCAT.

70 Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Salut de la Generalitat.

71 Prevalença de consum de tabac en la població de 15 anys i més segons dades del CSI, 2015.

72  Per informació més detallada i desglossada per gènere, consultar taula 15. Prevalença dels principals problemes psicològics als barris de Collblanc, la Torrassa, SAP i la regió sanitària  
 de la Costa de Ponent, 2015.

73  Segons dades de l’IDESCAT, 2013.
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podria explicar certa diferència amb les dades de la regió, però l’existència d’aquestes dades tan distants possi-
blement denota un infraregistre en el recull del consum habitual o esporàdic de tabac en la població per part 
dels ABS del districte. 

Pel que fa al col·lectiu jove, els tècnics/es de salut expressen també la seva preocupació per l’existència d’un 
infradiagnòstic sobre el consum de drogues. Tenint en compte que l’inici del consum de substàncies es situa 
entre els 13 i 16 anys74. També mostren la seva percepció de l’existència d’una correlació entre el consum d’al-
cohol i el lloc d’origen de la població.

“Es detecta que en algunes famílies d’origen llatí, forma part de la seva forma de relació, 
emborratxar-se amb els fills/es adolescents com a part d’algunes celebracions”

La preocupació pel consum de drogues genera un treball preventiu des dels ABS on s’aprofiten les consultes, 
especialment aquelles amb els tècnics/es d’infermeria, per a conversar amb els pacients sobre el consum d’al-
cohol, tabac i altres tòxics i les seves conseqüències. Aquestes converses, són considerades proves de cribratge75 
per a la prevenció de la drogodependència.

Taula 10: CRIBRATGE DE CONSUM DE DROGUES ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA, 2015

collBlanc la TorraSSa

cribratge d’alcohol en població adulta1 67,1% 61,4%

cribratge tabaquisme passiu en menors de 3 anys2 3,5% 5,7%

cribratge hàbits tòxics en adolescents3 42,1% 51,5%  
Font: Elaboració pròpia en base a l’Epidades facilitat pel CSI. 

 
 
1 Percentatge de població assignada entre 15 i 79 anys, en què consta almenys un cribratge de consum d’alcohol en els darrers 24 mesos o bé consta un problema de salut relacionat  
 amb el consum actual d’alcohol, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI.
 
2 Percentatge de població assignada, que tenen una edat compresa entre 0 i 36 mesos, en què s’hagi realitzat cribratge de l’hàbit tabàquic i/o consell antitabac als familiars  
 convenients, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI.
 
3 Percentatge de població assignada amb 14 anys, en què consta registre del consum de tabac, alcohol i altres drogues entre els 12 i 14 anys, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI.

 
Tot i que els tècnics/es de l’àmbit sanitari del districte comenten l’augment de la demanda de xerrades sobre 
hàbits saludables bàsics als instituts, les dades de cribratge evidencien la necessitat de realitzar més treball 
preventiu des dels ABS per a poder incidir en un nombre major de població. El nombre elevat d’atencions 
assistencials molts cops relega el treball preventiu a un segon pla, per aquest motiu és important crear espais de 
confiança per a que els pacients puguin compartir hàbits, especialment en el col·lectiu jove. En són un exemple 
el programa Salut i Escola76 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i gestionat pel CSI i el Punt 
d’Informació de Salut Jove de l’Ajuntament77. 

74  Segons l’Enquesta Estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2012.

75 Cribratge: Recerca sistemàtica indiscriminada que hom aplica a un conjunt d’elements per tal de descobrir-hi els que es troben afectats d’alguna particularitat. Gran Diccionari de la  
 Llengua Catalana.

76 Per més informació veure l’apartat 5.1.4 Altres programes i serveis educatius.

77 S’ofereix informació a adolescents i joves fins als 30 anys en temes de salut sexual i reproductiva, atenció psicològica, alimentació saludable, consum de substàncies tòxiques  
 i hàbits saludables.
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5.2.5. SALUT SEXUAL, REPRODUCTIVA I INfANTIL

Els professionals del territori mostren la seva preocupació pels casos d’embaràs adolescent i l’augment de les 
infeccions de transmissió sexual (d’ara endavant ITS), relacionades en moltes ocasions amb factors culturals. Pel 
que fa a la taxa d’embarassos en adolescents i joves a la ciutat l’any 2013, va ser de 24,6%78, presentant una 
variació de -14,9% respecte a l’any anterior. 

“La taxa d’iTS entre persones de 14 i 15 anys és molt alta”

“Ens trobem amb adolescents embarassades que sovint repeteixen 
un cicle pel qual les mares també havien passat”

“No utilitzen el preservatius per un determinat concepte de masculinitat.

“Hi ha cultures que no viuen l’embaràs adolescent com un fet negatiu, per exemple en la població  
gitana les noies venen acompanyades per les seves mare i avies i ho viuen bé.  

En el col·lectiu llatinoamericà passa alguna cosa semblant, no ho 
viuen tan bé però millor del que ho faríem els d’aquí”

Les interrupcions voluntàries de l’embaràs (d’ara endavant IVEs) són possible realitzar-les a partir de l’aplicació 
de la Llei 2/2010 on es despenalitza l’avortament i s’especifiquen uns terminis concrets per a la seva aplicació: 
dins de les primeres 14 setmanes de gestació a petició de la dona; fins a les 22 setmanes quan existeixi un 
greu risc per a la salut de la dona o del fetus, segons dictamen mèdic; i sense límit en el cas d’anomalies fetals 
o malalties extremadament greus i sota confirmació d’un Comitè Clínic. La realització d’aquesta pràctica està 
inclosa en la cartera de serveis de salut pública. 

Les IVEs es poden realitzar als centres hospitalaris, als centres extrahospitalaris i mitjançant el programa d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva (d’ara endavant ASSIR). Segons el temps de gestació es pot fer mitjançant un 
mètode concret, fins a les 9 setmanes es pot utilitzar l’IVE farmacològic i fins a les 14 setmanes, el quirúrgic. Si 
la dona decideix fer ús de l’opció pública serà atesa per l’ASSIR de referència des d’on serà derivada al servei 
que correspongui segons el mètode que s’utilitzarà. En cas de mètode farmacològic, caldrà derivar a la pacient 
a l’ASSIR autoritzat per realitzar-lo, ja que no tots els ASSIR poden realitzar les IVEs farmacològiques, en el cas 
de l’Hospitalet seria l’ASSIR de la Torrassa. Si es tracta d’una IVE quirúrgica, es derivarà a la clínica autoritzada. 

L’any 2014 es van realitzar a Catalunya 19.130 IVEs79, el que representa una disminució del 13,4% respecte a 
l’any 2013 (22.083). Per territori, les dades facilitades fan referència a l’any 2013 on a la ciutat es van realitzar 
1.059 IVEs80, representant una disminució de -8,9% en relació a l’any 2012. Desglossant aquesta dada per edats, 
el 22,1% de les IVEs realitzades al territori corresponen a dones entre 30 i 34 anys, seguides d’aquelles entre 
25 i 29 (21,9%) i les de 20 a 24 anys (19,7%). Les IVEs realitzades a noies menors d’edat només representen 
un 4.7% del total. 

78 Taxa d’embarassos calculat per cada 1.000 dones entre 12 i 19 anys a l’Hospitalet. Diputació de Barcelona (2013) Sistemes d’Informació en Salut. Municipi de l’Hospitalet de 
 Llobregat. Barcelona

79 Departament de Salut (2014) La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Les dades inclouen totes les IVEs realitzades a Catalunya l’any  
 2014, tant en mètode farmacològic com quirúrgic i tant en dones residents com no residents al territori.

80 Diputació de Barcelona (2013) Sistemes d’Informació en Salut. Municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
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Els professionals al Districte II mostren la seva percepció de que l’Hospitalet és un dels municipis on més IVEs 
farmacològiques es realitzen de Catalunya. Per verificar aquesta percepció es poden comparar, per exemple, les 
dades disponibles de la ciutat de Barcelona, on a l’any 2013 hi havia més d’un milió i mig d’habitants i es van 
realitzar a l’ASSIR 733 IVEs farmacològiques81, amb les dades del SAP Delta-Llobregat, on sumant els habitants 
de l’Hospitalet, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i el Prat de Llobregat hi havien al mateix any quasi mig 
milió d’habitants i es van realitzar quasi bé el mateix nombre d’IVEs a l’ASSIR (603). Per tant, s’evidencia que el 
nombre d’IVEs al territori és molt superior a la resta de municipis de Catalunya. 

“L’Hospitalet és un del municipis de Catalunya on més ivEs es 
realitzen, principalment en població immigrant”

“La ivE està normalitzada, fins i tot banalitzada entre les dones d’alguns 
països (fent referència a una nacionalitat concreta)”

“Els tractaments postcoitals han baixat. Ara amb el canvi de la llei, fins a la setmana 14 és lliure”

“A les escoles es dóna molta informació al respecte i a la farmàcia es compra lliurement”

“L’ augment de l’ivE farmacològica en relació a l’ivE quirúrgica, representa una millora 
ja que s’actua en la fase més inicial de la gestació i permet que les usuàries no 

s’hagin de desplaçar del seu domicili i poden estar dins l’entorn familiar”

La realització d’IVEs està estretament vinculada, segons els tècnics/es sanitaris, al lloc d’origen de les dones. Per 
exemple en alguns països aquesta pràctica és comuna i viscuda amb normalitat, realitzant-se en diverses ocasions 
al llarg de l’etapa reproductiva de les dones i fins i tot utilitzada com a mètode anticonceptiu. En les dades de 
Catalunya, l’any 2014 la taxa d’avortament va ser més alta en les dones d’origen estranger (23,4 IVEs per cada 
1.000 dones de 15-44 anys) que en les d’origen autòcton (9,1 IVEs per cada 1.000 dones de 15-44 anys).

Pel que fa a la natalitat, l’any 2014 a l’Hospitalet es van produir 2.312 naixements (1.206 nens i 1.106 nenes) 
representant l’11,5% dels naixements produïts a la comarca del Barcelonès (19.944)82. L’any 2013, del total de 
2.332 naixements83 a la ciutat, prop del 40% van ser fruit de mares de nacionalitat estrangera. Pel que fa a 
grups d’edat, el major nombre de naixements es van produir en mares d’entre 30 a 34 anys (33,5%) i només el 
3,3% dels naixements van correspondre a mares menors de 20 anys. 

Les dades de salut disponibles sobre petita infància indiquen que quasi la meitat dels nadons no prenen llet 
materna a partir dels 3 mesos d’edat84 (47,1% en el cas de Collblanc i 42,9% a la Torrassa). La cobertura vacunal 
infantil al districte està situada en el 90,8% a Collblanc i el 88,2% a la Torrassa85.

81 Institut Català de la Salut (2013) Informe sobre l’evolució de la normativa sobre l’aplicació de la llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva (SSR) i de la interrupció voluntària  
 de l’embaràs (IVE). Estat de la situació actual a Catalunya.

82 Segons l’IDESCAT.

83 Diputació de Barcelona (2013) Sistemes d’Informació en Salut. Municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

84 Dada deduïda a partir del percentatge de persones assignades i ateses abans dels 3 mesos d’edat, que tenen una edat compresa entre 3 mesos i 15 mesos, en què s’ha mantingut  
 la lactància materna durant els 3 primers mesos de vida, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI.2015

85 Percentatge de població assignada, de 0 a 14 anys, correctament vacunades segons el calendari sistemàtic vacunal vigent, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI. 2015
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La taxa d’obesitat infantil és de 9,1% a Collblanc i 11,1% a la Torrassa86, mentre que l’any 2014 a Catalunya 
la taxa d’obesitat era d’11,7%87 i afecta més als nens (13,5%) que a les nenes (9,9%). Per tant la situació dels 
infants al districte en relació a l’obesitat està en consonància amb la tendència de la regió.

5.2.6. INTERVENCIÓ EN SALUT AL DISTRICTE COLLBLANC – LA TORRASSA

Els barris de Collblanc i la Torrassa disposen de dos ABS gestionats pel CSI que, durant l’any 2014, van atendre 
295.361 visites88. Segons les dades de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, l’Equip d’Atenció Primària 
(d’ara endavant EAP) de Collblanc està conformat per 48 professionals que inclouen metges de família, pedia-
tres, infermers, auxiliars d’infermeria, odontòlegs, treballadors socials i auxiliars administratius. En el cas de la 
Torrassa, l’equip el conformen 52 persones. 

A més, a la Torrassa es troba el Centre d’Atenció Primària (d’ara endavant CAP) que gestionat per l’Institut 
Català de la Salut (d’ara endavant ICS), s’encarrega de l’atenció especialitzada al territori89. Entre els serveis dels 
que disposa, es troba el diagnòstic per la imatge i el programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). 
Aquest programa centra la seva atenció en el control i seguiment de l’embaràs i post part, la menopausa, la 
planificació i orientació familiar i l’educació en temes de relacions afectives i sexual orientades als joves en coor-
dinació amb els instituts d’educació secundària de la ciutat.

Així mateix, el territori disposa d’un Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) gestionat per l’ICS. Aquest dóna 
cobertura a la població de la zona nord de la ciutat i, l’any 2014, va atendre a 4.935 persones90. Pel que fa al 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de referència, aquest està situat al barri de Santa Eulàlia i és 
gestionat per la Fundació Orienta. Durant l’any 2014 va atendre un total de 1.260 infants i joves91 a l’Hospitalet. 
La Fundació Pere Mitjans disposa d’un Servei de Teràpia Ocupacional que dona servei a 32 usuaris.

Existeixen altres recursos de salut situats fora del Districte II que donen cobertura a nivell de ciutat, com ara:

• Centre pel Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) per a infants de 0 a 6 anys, situat a Santa  
 Eulàlia i gestionat per BAULA, SCCL.

• Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Hospitalet, situat al barri de la Florida i gestionat per les Germanes  
 Hospitalàries.

• Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD), situat a Santa Eulàlia i gestionat per les  
 Germanes Hospitalàries.

• Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, depenent del CSI i amb seu a Pubilla Cases.

• Punt d’Informació de Salut Jove de l’Ajuntament de l’Hospitalet, situat al barri del Centre.

• Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), amb seu a Barcelona, però d’àmbit comarcal.

• Servei de Valoració de la Dependència, situat dintre del recinte de l’Hospital General de l’Hospitalet i gestionat  
 per l’ICS.

86 Percentatge de població de 5 a 14 anys amb diagnòstic d’obesitat als registres d’atenció primària, segons l’EpiDades, facilitat pel CSI. 2015

87 Percentatge de població entre 6 i 12 anys. Departament de Salut (2014) Enquesta de salut de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

88 Dades de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

89 Conjuntament amb el CAP Just Oliveras donen cobertura a tota la ciutat de l’Hospitalet en l’atenció especialitzada.

90 Segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, l’any 2014 els CSMA de Catalunya van atendre 169.919 persones, el que suposa el 2,5% de la població total del territori.

91 Segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, l’any 2014 es van atendre 59.570 menors de 18 anys al CSMIJ de Catalunya, el que suposa un increment del 7% en relació  
 a l’any anterior.
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Al barri de la Torrassa es troba el Centre de Dia “L’Oblit”, gestionat per l’Associació d’Ajuda als Toxicòmans, que 
ofereix tractament ambulatori diürn a persones amb problemes de drogodependència.

A nivell privat, el barri de Collblanc compta amb tres centres mèdics privats, cinc clíniques dentals i nou farmà-
cies. Al barri de la Torrassa hi ha una clínica privada i cinc clíniques dentals, a més de set farmàcies.

Pel que fa a l’associacionisme relacionat amb la salut, a Collblanc es troba M3 Serveis Socials, una associació 
autonòmica d’afectats per malalties minoritàries, formada per professionals i voluntaris que ofereixen suport 
d’atenció primària i especialitzada.

Des de l’àmbit sanitari, s’exposa que la població fa poc ús dels recursos existents, sovint per desconeixement dels 
mateixos o de la necessitat d’utilitzar-los, provocant en moltes ocasions una intervenció d’urgència i assistencial.

“El desconeixement del sistema sanitari porta a que moltes persones 
s’apropin als recursos amb una actitud consumista dels serveis”

“Als països d’origen no existeix un sistema sanitari gratuït o no es segueixen les 
mateixes pautes de control per exemple en els embarassos o amb els infants”

“Alguns només venen a pediatria, és l’únic servei de salut que fan 
servir (fent referència a una nacionalitat concreta)”

En aquesta línia existeix el que els professionals de la salut anomenen “població passiva-dependent”. La defi-
neixen com aquella que no només dóna per fet que algú li resoldrà els problemes de salut que té, sinó que 
exigeix que sigui així. La percepció dels tècnics/es apunta a què en els últims anys s’havia estat fent un important 
esforç a fi de fer al pacient més responsable dels aspectes relacionats amb la seva salut però que, amb les difi-
cultats socioeconòmiques dels últims anys, s’està perdent el treball realitzat.

Hi ha una percepció generalitzada que els pacients estan retornant la responsabilitat sobre la seva salut als 
professionals d’aquest àmbit. Aquesta característica és una problemàtica compartida per la població en general, 
més enllà dels seus orígens. Aquest fet es pot veure agreujat per la manca de recursos destinats a l’educació per 
la salut i per desconeixement de la població sobre el funcionament del sistema sanitari.

“Sembla que hem de tirar del carro amb els pacients” 

Es detecten diferències importants en relació al concepte de malaltia segons el lloc d’origen de la població. En 
aquest sentit, aquesta diferència pot influir en l’assistència més o menys intensiva als recursos mèdics o en les 
actituds dels pacients davant les malalties. 

“Les dones procedents d’alguns països concrets no venen a la 
visita, no tenen la cultura d’anar als recursos”

“Les llatines si que són demandants de visites, estan més empoderades 
en la seva pròpia salut. Busquen els recursos”
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“La població d’alguns orígens concrets acudeix al centre de salut només quan la malaltia 
és molt greu, i sovint els professionals tenen dificultats per identificar-los. Només venen 

a pediatria. Sembla que tenen el seu propi sistema de salut. d’algunes nacionalitats 
no es coneix cap persona que hagi estat atesa al serveis de salut mental”

“Sembla que les pràctiques culturals prevalen sobre els consells professionals, 
no hi ha interès per entendre els que les professionals els expliquen”

Així mateix, els professionals sanitaris són conscients de la necessitat de treballar des de l’ABS a nivell comu-
nitari per a potenciar la prevenció de la salut. A més, proposen generar estructures de suport per facilitar la 
tasca d’acompanyament familiar, donat que hi ha moltes persones que viuen aïllades i no existeixen xarxes per 
al suport emocional. Expressen, però, dificultats per compaginar el treball preventiu i comunitari amb la forta 
càrrega diària de la intervenció sanitària, que s’ha vist agreujada en els últims anys.

“Manquen professionals per orientar a les persones, per escoltar 
els seus mals i no necessàriament donar pastilles”

“Es treballa per especialistes i les famílies són ateses per professionals diversos,  
no hi ha un treball transversal”

“Els serveis estan saturats i tot i que al territori hi han molts recursos, aquests estan dispersos 
i sovint tenim la sensació de desorientació i soledat per no saber on derivar a les persones”

“Caldria tenir un mapa de recursos per a que els professionals puguem disposar de la informació 
necessària per conèixer els dispositius que existeixen i de quina forma ens podem coordinar”

5.2.7. ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT COMUNITÀRIA AL DISTRICTE  
DE COLLBLANC – LA TORRASSA

SErvEi dE SALUT dE L’AjUNTAMENT dE L’HOSPiTALET 

El Servei de Salut de l’Ajuntament de l’Hospitalet, va impulsar l’adhesió del municipi a la Red Española de 
Cuidades Saludables92 l’any 1988 i des del seu Negociat de Salut Comunitària es realitzen accions concretes 
per a la promoció de la salut amb la comunitat. Entre els seu projectes realitzats a la zona nord de la ciutat, en 
destaquen: 

• Fit Games L’H: Programa de prevenció de les drogodependències mitjançant l’activitat física, adreçat a  
 l’alumnat de 4t d’ESO. Entre els 11 INS que participen a nivell de ciutat es troben l’Institut Margarida Xirgu i  
 l’Institut Eugeni d’Ors.

• Mou-te per fer Salut: Combina sessions d’activitat física amb activitats d’alimentació saludable per combatre  
 l’obesitat infantil. El programa pilot s’ha desenvolupat a l’Escola Màrius Torres.

92  Acció de l’OMS per a la promoció de la salut a nivell local. Per més informació, veure: http://recs.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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• Camina i descobreix els edificis de l’Hospitalet: Programa de caminades mensuals adreçat a malalts crònics.  
 Totes les caminades inclouen la visita a un edifici de la ciutat, així com un esmorzar saludable pels assistents.  
 Un dels edificis que s’han visitat ha estat l’equipament de Torre Barrina, ubicat al parc de la Marquesa.

• Punt d’Informació de Salut Jove: S’ofereix informació a adolescents i joves fins als 30 anys en temes de salut  
 sexual i reproductiva, atenció psicològica, alimentació saludable, consum de substàncies tòxiques i hàbits  
 saludables. També es realitzen les proves ràpides de VIH sense límit d’edat. 

• Tallers de sexualitat i afectivitat: La finalitat d’aquests tallers és poder gaudir de la sexualitat de forma segura.  
 S’ofereixen tallers per a l’alumnat de l’ESO, de 2n a 4t, i altres intervencions especials. S’han realitzat als dos  
 INS del districte i a l’escola Sant Jaume de la FEP i com a demanda específica al centre Paidós. 

• Tallers de prevenció de les drogodependències: S’ofereix informació relacionada amb l’ús de les drogues i es  
 treballen les habilitats personals que ajudin a resoldre situacions de risc en la iniciació al consum. S’han  
 realitzat diversos tallers amb l’alumnat d’ESO del INS Eugeni d’Ors. S’han realitzat altres tallers com “Aventura  
 de la vida”, “órdago”, “Reprenem-ho” i “Esportmania”.

• Exposició “Tabac al descobert” de la Diputació de Barcelona adreçada a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, té com  
 a objectiu generar actituds contràries al tabac. Aquesta es va realitzar a Torre Barrina.

• Tallers Esmorzem bé!!: Adreçat a l’alumnat de 5è d’educació primària amb la finalitat de conscienciar sobre  
 la importància d’una bona alimentació. Es va realitzar a les escoles Màrius Torres, Ramón i Cajal, Pep Ventura 
 i Charlie Rivel.

• Joc de la dieta mediterrània: Consisteix en una gimcana amb diferents proves perquè nens i nenes adquireixin  
 hàbits saludables i estils de vida actius. Es realitzen als casals d’estiu i va participar l’Associació Educativa Itaca.

• Tallers Cuina sense pares: El taller, promogut per la Diputació de Barcelona, és impartit per una nutricionista  
 que dóna informació sobre l’alimentació saludable i també es fa una pràctica on els i les joves preparen un  
 dinar sencer. S’ha realitzat una sessió a La Claqueta al Cine Romero.

TALLErS A LA FESTA dE LA divErSiTAT

Amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la salut, els ABS de Collblanc i de la Torrassa realitzen tallers diri-
gits a infants i adults sobre alimentació, tabac, higiene bucodental i activitat física, en el marc de la Festa de la 
Diversitat del districte. Aquest darrer any, els ABS no van poder participar de la Festa de la Diversitat degut a la 
manca de temps i de professionals.

“ESPAi TèCNiC dE SALUT”

Taula tècnica dels plans d’acció territorial, per a la zona Nord, convocada per l’Ajuntament entre els anys 2010 
i 2012. Hi participava l’ASPCAT i l’Oficina d’Acció Territorial, que convocaven entitats del territori. Aquest espai 
va quedar desconvocat un cop finalitzat el Pla d’Acció Territorial.
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TAULA dE SALUT COMUNiTàriA dE COLLBLANC – LA TOrrASSA

L’any 2009, al Districte de Collblanc – la Torrassa es va crear la Taula de Salut Comunitària promoguda pels ABS 
d’ambdós barris. Hi participaven 23 entitats (algunes de manera puntual) i tenia com a objectiu vincular als tècnics/
es amb les associacions ciutadanes del territori per afavorir el coneixement mutu i la promoció de la salut.

L’espai va anar perdent força alhora que perdia participació fins que l’arribada del Projecte ICI l’any 2014 va 
servir per a reactivar la Taula amb la creació d’un grup motor conformat per tècnics/es de recursos, serveis i 
entitats del territori. A més, s’acordà diferenciar aquest espai de caràcter tècnic d’altres que puguin tenir un 
protagonisme ciutadà.

La Taula de Salut Comunitària compta fins el moment de l’elaboració d’aquest document amb la participació 
de 38 entitats de diferents àmbits d’actuació i té com a objectius evidenciar els recursos existents al districte, 
compartir un concepte de salut ampli, detectar les problemàtiques en aquest àmbit i planificar accions conjuntes 
de millora de la salut comunitària al territori.

PACTE LOCAL EN dEFENSA d’UNA SANiTAT PúBLiCA

L’Ajuntament, les entitats de l’àmbit sanitari, les associacions de veïns, les institucions sanitàries, les associacions 
de professionals sanitaris, han impulsat un procés per a l’elaboració d’un Pacte local en defensa d’una sanitat 
pública de qualitat, basat en els següents valors i principis:

• La salut com a dret fonamental de les persones.

• Atenció en salut universal i de qualitat.

• Equitat en salut i polítiques dirigides a tota la població prioritzant els sectors més vulnerables.

• Atenció a la diversitat i la cohesió social.

• Els determinants de la salut.
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5.3. ATENCIÓ SOCIAL

Amb l’aprovació a Catalunya de la Llei 12/2007 de serveis socials, l’Hospitalet va començar a implementar el 
nou marc legal, la seva cartera i a posar les bases per a desplegar un nou model d’atenció social a la ciutat, un 
model disposat a actuar de forma proactiva sobre les necessitats socials del territori, fent projectes de prevenció 
i promoció, al costat de les persones i de la xarxa social ciutadana.

L’atenció social primària és la porta d’accés al sistema, que es configura com un dret subjectiu de caràcter 
universal orientat a la inclusió, a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i al progrés social de les persones.

Al Districte II, el principal servei d’atenció a les persones i famílies que té com a objectiu garantir les necessitats 
bàsiques de la ciutadania és l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (en endavant ABSS). Aquest és un servei municipal 
de l’Àrea de Benestar i Drets Socials que atén a les persones amb necessitats socials i familiars que es troben en 
situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. Compta amb un equip interdisciplinari de 14 professionals que 
atén les demandes dels ciutadans/es: vuit treballadors/es socials i sis educadors/es socials.

Els equips d’atenció primària de serveis socials són un potent dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, 
suport, intervenció i acompanyament individual i comunitari, que presten:

• Suport a les persones i famílies, tant pel que fa a la informació i tramitació de prestacions i recursos, com per  
 a la prevenció, atenció i tractament social i familiar de la població més vulnerable. 

• Uns serveis d’acció comunitària que impulsa projectes preventius i socioeducatius per a la promoció i la  
 prevenció de situacions de precarietat

• Un treball en xarxa amb entitats, escoles, centres de salut, etc. per generar actuacions que potenciïn la  
 igualtat d’oportunitats

 
L’ABSS de Collblanc  la Torrassa desenvolupa projectes d’atenció dirigits a la població infantil, juvenil, adulta i 
dones. Alguns exemples són:

• Projecte Clau: gestionat per l’Associació Educativa Itaca, ofereix activitats atractives i compensadores a infants  
 que no reben l’atenció de cap adult durant l’horari extraescolar degut als horaris laborals dels seus progenitors  
 o referents. Aquest recurs forma part de la Subxarxa del Projecte Clau i de la Xarxa Local de Serveis a la Infància.

• Intervenció socioeducativa amb la xarxa comunitària d’infància i adolescència a escoles de primària i centres  
 de secundària del Districte II: de la mà d’aquest iniciativa, s’introdueix als centres educatius la presència de  
 l’educador social amb l’objectiu de prevenir, detectar i intervenir en les causes que puguin esdevenir de risc social.

• Activitats en medi obert dirigides a joves: activitat esportiva i socioeducativa d’hoquei i programa de ràdio  
 on-line Play Ràdio. A més, durant els mesos d’estiu, des de l’Àrea d’Igualtat i Benestar Social s’impulsen  
 altres activitats esportives i d’animació a diferents espais del Districte II com ara el Parc de la Torrassa o el pati  
 de l’escola Pep Ventura.

• Espais de reforç escolar: dirigit a infants i joves, s’ofereixen espais a l’escola Ramon i Cajal i a Torre Barrina on  
 es potencien els hàbits d’estudi alhora que s’acompanya en el creixement i el foment de l’autonomia.

• Grups de Renda Mínima d’Inserció (RMI): acompanyament a les persones beneficiàries de RMI amb possibilitats  
 d’inserció laboral real en els seus processos de cerca de feina.
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A més, l’equip professional de l’ABSS de Collblanc – la Torrassa realitza un treball en xarxa amb les diferents enti-
tats i associacions del barri, així com amb d’altres serveis de caràcter públic i privat del districte. En aquest sentit, 
el treball socioeducatiu està plenament consolidat al districte: totes les escoles, tant públiques com concertades, 
tenen un educador/a referent que assisteix a les comissions socioeducatives.

Altres recursos en aquest àmbit són:

• Centre Obert infantil i juvenil: gestionat per l’Associació Educativa Itaca, atén a infants entre els 3 i els 12  
 anys. Està integrat a la subxarxa local de centres oberts i a la Xarxa Local de Serveis a la Infància. Aquest  
 recurs treballa de manera coordinada amb els Serveis Socials del Districte i l’EAIA.

•  Dos casals de gent gran, un municipal i l’altre de la Generalitat.

• Quatre Centres de Dia, un de titularitat pública, i els altres tres amb places concertades i privades.

• Dues residències: una pública i l’altra amb places privades i concertades.

 
Pel que fa a les dades sobre l’atenció social, destaca que entre 2004 i 2014 s’ha duplicat el nombre de noves 
famílies ateses pels Serveis Socials a la ciutat. L’increment de situacions de risc social inicià l’any 2007 (va 
augmentar prop d’un 20% respecte l’any anterior) però va ser en els següents anys, els més intensos de l’actual 
crisi econòmica, quan aquest augment va ser veritablement significatiu: entre 2008 i 2009 el nombre de nous 
casos va augmentar prop d’un 30%. Des de llavors fins a l’actualitat, les xifres de famílies que cada any s’atenen 
per primera vegada als Serveis Socials en resposta a demandes d’ajut social s’han mantingut lleugerament per 
sota dels 3.000.

Taula 11: EVOLUCIó DE NOVES FAMíLIES ATESES L’HOSPITALET, 2004 – 2014

noveS FamÍlieS aTeSeS

2004 1.889

2005 1.626

2006 1.653

2007 2.038

2008 2.189

2009 3.131

2010 2.965

2011 2.940

2012 2.814

2013 2.723

2014 2.815
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’ABSS del Districte II de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llob.

De les més de 2.800 noves famílies ateses al conjunt de la ciutat, més del 25% (707 en total) ho van ser per 
l’equip de l’ABSS del Districte de Collblanc – la Torrassa. Aquestes dades mostren que la població del Districte II 
concentra una bona part de les necessitats socials de la ciutat.
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Segons el tipus de demandes, les més freqüents són, en primer lloc i amb una diferència significativa, les econò-
miques. A continuació, en menor mesura, vindrien les familiars i socials, les laborals i altres. Entre les necessitats 
econòmiques, destaquen notablement les ajudes destinades a l’alimentació seguides, amb distància, per aque-
lles derivades de dificultats amb els subministraments, per problemes relacionats amb l’habitatge i pel programa 
de renda mínima d’inserció. 

Totes les demandes relacionades amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència93 (ajuts domiciliaris, teleassistència, menjadors per a gent 
gran, àpats a domicili, etc.) estan centralitzades i es gestionen des de l’ABSS. 

Taula 12: PRINCIPALS DEMANDES A L’ABSS AL DISTRCITE II I L’HOSPITALET, 2014

 

 

DiSTricTe ii l’HoSpiTaleT

1. econòmiques (73’33%)
  - Alimentació (52’15%)
  - Subministraments (9’30%)
  - Habitatge (9’04%)
  - RMI (7’61%)
2. Familiars i socials (9’96%)
3. laborals (8’34%) 

1. econòmiques (71’29)
  - Alimentació (46’84%)
  - Subministraments (9’50%)
  - Lleure (9’21%)
  - Habitatge (8’45%)
2. Familiars i socials (12’26%)
3. laborals (5’24%)

 

Font: Dades facilitades per l’ABSS del Districte II de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Per edats, les demandes d’ajut que les famílies fan als ABSS són les que es mostren a la taula següent. Les princi-
pals demandes al districte coincideixen gairebé en la seva totalitat amb les del conjunt de la ciutat. Cal destacar 
la situació específica en els grups d’infants i adolescents i en el de gent gran.

En la franja d’infants i adolescents, al Districte II existeix una major demanda d’ajudes relacionades amb l’escola-
rització obligatòria mentre que al conjunt de l’Hospitalet en aquests mateixos grups d’edat les ajudes principals 
són per al lleure. A més, segons les dades facilitades per la Regidoria de Benestar i Drets socials, l’any 2014 el 
Districte II reunia el 25,78% del total d’ajudes que es donen a la ciutat en concepte de beques per al menjador94.

Pel que fa a la gent gran destaca el fet que entre les principals demandes apareixen les destinades a menjador. A 
més, tot i que no són serveis exclusius per a gent gran, l’envelliment de la població porta a que aquest col·lectiu 
concentri el major nombre de Serveis d’Atenció Domiciliària (23% del total de la ciutat) així com d’instal·lació del 
servei de teleassistència (24,41%)95. Val a dir que a l’Hospitalet, les persones majors de 80 anys que viuen soles 
permanentment o la major part del dia tenen dret a la instal·lació d’aquest servei de teleassistència.

93  També anomenada Llei de Dependència.

94  L’any 2014, l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Consell Comarcal van proporcionar un total de 4.126 ajudes en el concepte de beques menjador al conjunt de la ciutat. D’aquestes,  
 1.064 van ser per a infants del Districte II.

95 Ambdues dades fan referencia al conjunt de l’any 2015.
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Taula 13: PRINCIPALS DEMANDES A L’ABSS AL DISTRCITE II PER GRUPS D’EDAT, 2014

  
 
 

DiSTricTe ii

menors de 3 anys 1. Alimentació infantil i bolquers 
2.Menjador escolar 
3. Escola bressol

De 3 a 11 anys 1. Lleure d’estiu 
2. Menjador escolar 
3. Escola primària

De 12 a 17 anys 1. Escola secundària 
2. Conflictes pares/fills 
3. Lleure estiu 

De 18 a 24 anys 1. Aliments 
2. Informació/orientació recursos 
laborals 
3. Subministrament

De 25 a 64 anys 1. Aliments 
2. Subministraments 
3. RMI

més de 65 anys 1. Aliments 
2. Menjador gent gran 
3. Pensió no Contributiva

 

 

Font: dades facilitades per l’ABSS del Districte II de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Pel que fa a les ajudes econòmiques que són tramitades de forma directa des del servei, l’any 2014 es va 
tancar amb un total de 204 Rendes Mínimes d’Inserció (d’ara endavant RMI) vigents. Aquestes representaven el 
26,84% del total de les RMI amb les que es tancava l’any a tota la ciutat. El nombre total de persones benefi-
ciàries d’aquestes al Districte de Collblanc – la Torrassa va ser de 443.

A banda dels ajuts econòmics, l’equip de l’ABSS s’encarrega també de tramitar altres tipus d’ajuda, per exemple, 
informes socioeconòmics que faciliten les prestacions per a l’habitatge o quotes reduïdes per a l’escola bressol, etc.

En relació a la pèrdua de l’habitatge, l’any 2015 l’Oficina de Gestió d’Incidències va tenir constància de 126 
desnonaments96 al Districte de Collblanc – la Torrassa que suposaven el 28% del total a la ciutat. D’aquesta 
forma esdevé el districte on més llançaments s’han produït des de que es té informació al respecte.

“L’atur, patit per bona part de la població, té com a conseqüències: desnonaments, 
persones que no es poden pagar ni una habitació, famílies que només tenen un plat al 
dia, talls de llum, aigua, estrès, ansietat, depressió, angoixa, inclús casos d’anorèxia”

Finalment, pel que fa a la població que més atenció rep dels Serveis Socials segons el seu origen cal destacar 
que la major part de la població atesa és, tant en el cas de la ciutat com del Districte de Collblanc – la Torrassa, 
d’origen autòcton. Segueixen, en una proporció inferior a la seva representació en el conjunt de la població, les 
persones procedents de països de Sud Amèrica. 

96 Dades recollides fins el 10 de desembre de 2015.
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Taula 14: PRCENTATGE DE POBLACIó ATESA PER L’ABSS AL DISTRCITE II I L’HOSPITALET SEGONS ORIGEN, 2014

DiSTricTe ii l’HoSpiTaleT

espanya 61,99 74,45

Sud amèrica 25,59 16,41

magreb 7,85 5,89

Àfrica subsahariana 2,09 1,83

Àsia 1,48 0,78

europa no ue 0,83 0,47

altres 0,18 0,17
 

Font: Dades facilitades per l’ABSS del Districte II de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

En aquest punt, cal assenyalar que molts ciutadans expressen la seva preocupació sobre la distribució dels 
recursos socials. La majoria perceben una desigualtat en l’assignació d’aquests recursos que es basaria exclu-
sivament en l’origen de les persones ateses. Junt amb un seguit de rumors com ara l’existència de convenis 
amb alguns països per a afavorir l’obtenció d’ajudes socials, les postures de molts ciutadans es podrien resumir 
amb els privilegis que tenen alguns col·lectius per a la seva obtenció. En ocasions, persones d’origen estranger 
expressen també la seva percepció sobre el fet que col·lectius d’origen diferent al seu són més beneficiats.

“Hay mujeres de otros países que se quedan embarazadas para 
tener más ayudas (dona d’origen equatorià)” 

“Las asistentas sociales ayudan a los extranjeros y ves luego a algunos de 
ellos vendiendo drogas (en referència a un origen concret)”

“Aquí en España las ayudas son primero para los extranjeros. Si sobra, para los otros”

“En España hay un convenio con algunos países que les dan de todo  
(en referència a un origen concret)” 

“Aquí los últimos somos los españoles”

“Si no es por mis padres mis hijos no comen. A ellos les dan paga, a mí no me dan nada”

“Els immigrants coneixen més les ajudes”

“Todo esto hace que odiemos más a los extranjeros”

Val a dir que les campanyes publicitàries xenòfobes que alguns partits polítics han fet servir en alguna de les 
últimes eleccions és probable que hagin contribuït a la construcció de rumors com l’esmentat.

“En Facebook hay fotos de uno con una cartilla que cobró 1.500€. 
Luego van con un Audi (en referència a un origen concret)”
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Per la seva banda, els tècnics/es, tot constatant l’augment de les necessitats com a conseqüència de l’actual crisi 
econòmica, assenyalen que aquesta és l’origen de nombrosos rumors i prejudicis com a conseqüència de certa 
competència pels recursos. 

A més, assenyalen que quan les necessitats bàsiques estan en risc per a moltes persones també ho està la convi-
vència que esdevé una necessitat de segon nivell. Algun professional destaca que, en ocasions, les persones 
s’apropen als serveis d’atenció social amb una actitud marcada pels rumors que circulen.

“Si no tienes las necesidades básicas cubiertas, no te preocupas por la convivencia”

“La precarietat econòmica és un problema real i la crisis econòmica genera molts prejudicis”

“La gente que antes no estaba en situación de riesgo, se han encontrado que 
muchas ayudas no llegan para todos. Esto genera problemas de rumores”

“La situació de crisis genera agressivitat i frustracions que fan difícil ser empàtic”

5.3.1. ALTRES PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL

SErvEi d’iNFOrMACió, OriENTACió i TrAMiTACió dE rECUrSOS SOCiALS (SiOT)

Servei centralitzat de la ciutat que forma part de la xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet. És un servei d’accés immediat, sense cita prèvia, dirigit al conjunt de persones i famílies de la ciutat.

Els seus objectius són:

•  Donar una resposta àgil i ràpida a la ciutadania facilitant la tramitació de les prestacions de caràcter social  
 pròpies de la cartera de serveis municipal i, si s’escau, tramitant les ajudes alienes al municipi a les quals  
 pugui accedir.

•  Contribuir a alleugerir una part de la tasca de les ABSS en assumir part de les informacions, orientació i  
 tramitacions, establint criteris tècnics i procediments d’actuació tècnica.

•  Promoure l’especialització en tràmits i facilitar-ne la gestió, el procediment com a garantia de qualitat del servei.

• Garantir que la informació de caràcter social i el seu tractament sigui homogeni en els diferents punts de  
 d’atenció a la ciutadania: especialment en l’àmbit dels serveis socials i l’oficina d’atenció a la ciutadania.

• Actualització i ampliació permanent de la informació de recursos socials a través de la Web Informació i  
 documentació de l’Àrea.
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SErvEi d’ATENCió i PrOMOCió A LES PErSONES AMB dEPENdèNCiA 

Servei que centralitza i gestiona els serveis residencials, d’ajut a domicili (SAD), teleassistència, menjador dels 
casals municipals, àpats a domicili, dutxes i bugaderia, com els més significatius.

UNiTAT BàSiCA d’ATENCió iNTENSivA A LA iNFàNCiA i A L’AdOLESCèNCiA (UBAi)

Creada l’any 2012, l’UBAI és un dispositiu dels serveis socials bàsics que té com a objectiu disminuir o eliminar 
la situació de risc dels infants i/o adolescents, oferint un tractament intensiu a les famílies derivades de les Àrees 
Bàsiques de Serveis Socials del municipi.
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5.4. ECONOMIA I OCUPACIÓ

El teixit empresarial de la ciutat de l’Hospitalet es caracteritza, entre altres coses, perquè es mou entre dos 
extrems: per una banda, empreses molt grans (amb més de 250 treballadors) que es troben situades majori-
tàriament a la zona sud de la ciutat, i, per una altra banda, petites empreses amb menys de cinc treballadors. 
Aquestes últimes representen el 76% del total i conformen el panorama empresarial a la zona nord.

La ciutat viu una creixent especialització en el sector terciari en els àmbits de les activitats sanitàries97, l’àmbit 
hoteler98 i en altres àmbits complementaris99. Com s’apuntava, però, tots aquests pols de desenvolupament 
estratègic i amb un alt valor afegit es localitzen al recentment creat barri de Gran Via Sud (Districte VI Bellvitge 
– Gornal). En conseqüència, els tres districtes de la zona nord (entre ells el Districte II de Collblanc – la Torrassa) 
queden, en bona part, “al marge de la implantació del nou teixit productiu”100. 

mapa 7: SITUACIó DE LES EMPRESES A L’HOSPITALET PER VOLUM DE FACTURACIó, 2011

 

Font: Registre mercantil 2011 facilitat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

En aquesta línia, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha desenvolupat un seguit d’iniciatives que han cercat promoure la 
instal·lació de noves companyies a la ciutat. Així, les grans empreses han anat guanyant espai en una tendència 
que es desenvolupa en un sentit contrari al de la Regió Metropolitana, la província o Catalunya on la seva 
presència ha anat perdent pes.

97 Futura bio-regió (projecte Biopol’H).

98 De la mà del Pla d’Hotels s’ha doblat el nombre d’hotels a la ciutat, la majoria de 4 i 5 estrelles, i s’ha multiplicat per dotze el nombre de places hoteleres. Aquesta oferta hotelera  
 es caracteritza per ser, en bona part, desestacionalitzada com a conseqüència de la localització estratègica de la ciutat de l’Hospitalet.

99 Ciutat Judicial, Fira2, empreses innovadores del Districte Econòmic de Gran Via, etc.

100 Diagnòstic territorial dels barris de la zona nord de l’Hospitalet Collblanc – la Torrassa, la Florida i Pubilla Cases. Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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En el futur, la previsió és que els àmbits de desenvolupament i d’activitat descrits poden ser grans generadors 
de llocs de treball. Segons el diagnòstic elaborat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, el 38,58% dels 
assalariats donats d’alta a l’Hospitalet ho estan en empreses de més de 500 treballadors, mentre que aquests 
representen el 25,34% a la regió metropolitana i el 21,71% a Catalunya. Si es recollissin les altes d’afiliació, 
el plànol que obtindríem seria similar al del mapa 7 donat que la major part de les grans companyies ho estan 
també a la zona sud i, per tant, és allà on es generen més oportunitats laborals.

Davant d’aquesta situació, els districtes del nord requereixen intervencions específiques com ara el Programa 
Treball als Barris impulsat per l’Ajuntament i altres iniciatives promogudes per les entitats.

Desenvolupat des de 2006, el Programa Treball als Barris té com a objectiu la dinamització d’un dispositiu a la 
zona nord de la ciutat101 que desenvolupi actuacions específiques en l’acompanyament a l’ocupabilitat de les 
persones amb majors dificultats d’inserció laboral residents als districtes esmentats.

 
Les entitats del Districte II que desenvolupen iniciatives amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat són les següents:

• racó de l’ocupació: obert des de l’any 2007 i impulsat pel JIS és un servei gratuït on es fa assessorament  
 i orientació per la recerca de feina i/o de formació i es faciliten contactes amb empreses i empreses de  
 treball temporal. A més, es fan tallers monogràfics per a la promoció de competències relacionades amb l’èxit  
 professional. 

• inserjove: impulsat per l’Associació Educativa Itaca, vol facilitar la ocupabilitat de joves entre 16 i 40 anys  
 amb especial atenció a joves amb algun indicadors de risc social. Proposa un acompanyament en el procés  
 de transició de l’escola al treball en tres nivells: la prevenció, la orientació i l’acompanyament tant en l’itinerari  
 formatiu com en la inserció laboral.

• orientació laboral i jurídica: la Fundació Akwaba ofereix l’assessorament d’una advocada i una insertora  
 laboral en aquells casos en els que és necessària la orientació jurídica i/o la informació en la recerca de feina.

• comunitat activa: L’Hospitalet Acull és un programa orientat a la inserció sociolaboral des d’una mirada  
 integral i integradora de la persona, la seva família i la comunitat. El seu origen es troba en el si de la pròpia  
 comunitat, donat que és la pròpia A.VV. la que identifica la necessitat d’abordar l’atur i les seves conseqüències  
 per la millora de la qualitat de vida de tothom, fora de tot assistencialisme i des d’una perspectiva comunitària.  
 El programa articula quatre 4 eixos d’intervenció: i) inserció laboral: orientació, intermediació i prospecció; ii)  
 accions complementàries i de formació; iii) suport familiar; i iv) participació comunitària.

 
L’evolució apuntada del teixit empresarial de la ciutat i l’augment de grans empreses que escullen l’Hospitalet 
per a la seva ubicació, es dóna en paral·lel a la pèrdua de les petites empreses. La indústria de la manufactura i 
el comerç, tant a l’engròs com al detall, han estat els dos sectors més castigats. Així, des de l’any 2008, el saldo 
ha estat un decreixement empresarial del -16,81% (al conjunt de Catalunya la disminució va ser del -14%). 

Els motius d’aquesta pèrdua poden ser diversos (crisi econòmica, envelliment dels seus propietaris, etc.), però 
a la zona nord té com a efecte la percepció que el teixit comercial d’aquests districtes ha viscut una profunda 
transformació. Aquesta percepció no sempre va acompanyada de sentiments o valoracions positives sinó que, 
en molts casos, s’associa a pèrdua o degradació i desperta l’aparició de rumors sobre diversos aspectes del nou 
teixit comercial. 

101 Districtes de Collblanc – la Torrassa, la Florida i Pubilla Cases.
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“Ellos abren locales y se les ayuda con más permisos y licencias”

“Hi ha un deteriorament del barri en certs aspectes. Abans podies viure 
sense sortir del barri però ara hi ha un altre concepte de comerç”

“Les botigues que s’han obert últimament han canviat molt el barri  
i donen inseguretat. deixes d’anar a la botiga del barri”

Pel que fa a l’ocupació, al segon trimestre de 2015 a l’Hospitalet hi havia 83.233 persones ocupades. Aquestes 
es trobaven majoritàriament al sector serveis 84,74%102, seguides de molt lluny de la indústria (9,90%), la 
construcció (5,34%) i l’agricultura (0,02%). La construcció ha estat el sector amb pèrdues ininterrompudes més 
elevades des del començament de la crisi l’any 2008. 

En el mateix trimestre, el 80% de les empreses instal·lades a la ciutat també pertanyien al sector serveis103. En 
aquest àmbit existeixen un seguit d’activitats que, en el cas de l’Hospitalet, tenen un grau d’especialització molt 
per sobre de la mitjana a Catalunya. Algunes d’aquestes són: de seguretat i investigació, postals i de correus, 
sanitàries, transport terrestre i per canonades, administratives, la indústria química i el comerç al detall.

5.4.1. MERCAT DE TREBALL

ATUr

La taxa d’atur a la ciutat de l’Hospitalet al mes d’octubre de 2015 es trobava en el 15,59%, dada molt similar a 
la de la província (15,05%) i la de Catalunya (14,02%).

 
GrÀFica 12: EVOLUCIó DE LA TAXA D’ATUR REGISTRAT A L’HOSPITALET, 2008 - 2015

Font: Informe mensual de conjuntura de l’Hospitalet, octubre 2015. Observatori socioeconòmic de l’Hospitalet.

102 Informe trimestral d’activitat econòmica de l’Hospitalet. Trimestre II, 2015. Observatori socioeconòmic de l’Hospitalet, Ajuntament de l’Hospitalet.

103 ídem.
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Per sexe, l’atur afecta de manera molt similar a homes i dones. A l’octubre de 2015 el 50,44% de les persones 
aturades eren dones mentre que els homes representaven el 49,56%104. Durant gran part de l’any 2014 i fins 
la meitat de 2015, aquestes dades es donaven a la inversa, és a dir, era lleugerament superior el percentatge 
d’homes en situació d’atur.

Per franges d’edat, el grup més afectat per l’atur són les persones entre 25 i 54 anys (70,4%). Aquest grup és 
també, però, en el que més disminueix la dada al llarg de l’últim any. En el col·lectiu de menors de 25 anys el 
percentatge d’aturats representava el 6,51% del total i s’ha mantingut estable al llarg de 2014 i 2015. On es 
dóna un increment del percentatge d’aturats és en el grup de persones majors de 54 anys que augmenta més 
de tres punts en el mateix període.

Per sectors, el que té un percentatge d’aturats més elevat és el de serveis (71,29%) amb un augment lent però 
constant al llarg dels dos últims anys. Els sectors de la indústria i de la construcció tenen percentatges d’aturats 
bastant més baixos (10,51% i 12,15%) i en els últims anys han experimentat una lleugera reducció. 

Es manté estable, al voltant del 5%, el percentatge de persones que durant l’any 2014 i el 2015 han estat en 
situació d’atur. 

Finalment, segons el nivell de formació, les persones que tenen només els estudis generals o inferiors repre-
senten el 81,45% del total de persones aturades. Per contra, les persones que tenen estudis universitaris són el 
5% d’aquestes. La tendència s’ha mantingut al llarg de 2014 i 2015.

“L’atur inesperat, que de vegades força persones a tornar al seu país contra la seva voluntat”

“Si no tienes trabajo, no arraigas y así no se empatiza”

CONTrACTACió

Respecte a la contractació a l’Hospitalet, a l’octubre de 2015 es van fer 7.017 contractes dels quals el 89,54% 
eren contractes temporals i només el 10,46% eres contractes indefinits. En el període observat es manté estable 
el fet que les contractacions temporals són significativament majors que les indefinides.

La tendència és similar si s’analitza la tipologia de contracte per sexes, tot i que en el cas dels homes el percen-
tatge de contractes temporals és una mica més baix que en el cas de dones: el 87,66% de contractes a homes 
són temporals mentre que en el cas de les dones aquests són el 91,44%.

Pel que fa als grups d’edat, on s’ha donat un major nombre de contractacions és en el grup de persones entre 
25 i 54 anys (59,57% del total de contractes). Des del maig de 2014, però, les contractacions en aquest grup 
han disminuït. Passa el contrari tant amb els joves menors de 25 anys com amb les persones majors de 54 anys: 
en tots dos casos s’ha donat un augment en la seva contractació en comparació a l’any anterior. La franja d’edat 
on més temporalitat es dona és en la de menors de 25 anys.

104 Totes les dades que apareixen en aquest apartat són extretes de de la informació recollida als Informes mensuals de conjuntura econòmica de l’Hospitalet, publicats per l’Observatori  
 socioeconòmic de l’Hospitalet des del mes de maig de 2014.
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Per sectors, el sector serveis és el que ha generat en l’últim any un major percentatge de contractacions: el 
90,18% del total a l’octubre de 2015. Segueixen de lluny la indústria (5,46%), la construcció (4,35%) i l’agri-
cultura (0,01%).

Finalment, per nivell de formació, les persones que han tingut més contractacions són les que tenien nivells de 
formació generals o inferiors (66,75%), seguides de les que tenien títol universitari (18,13%) i la resta (15,13%). 
El grup amb més contractes indefinits, tot i ser molt baix, és el d’universitaris: el 15,18% dels contractats en 
aquest grup ho han fet amb un contracte indefinit. Aquesta tendència ha estat estable durant l’últim any.

En general, la percepció és que es tracta d’una contractació que es caracteritza per la seva precarietat: amb 
baixos salaris, llargues jornades laborals, etc.

“Hi ha un treball molt precari”

“Existeixen dues realitats diferents però relacionades: persones que pateixen 
situacions d’atur de llarga durada o persones explotades laboralment”

5.5. HABITATGE

Com s’ha dit a l’apartat 4.2. Contextualització històrica, els barris de Collblanc i la Torrassa es van construir 
sense una planificació urbanística. A l’inici del S. XX, a la Torrassa hi havia un gran volum de barraques creades 
per a allotjar l’allau de famílies obreres que arribaven a la ciutat cercant noves oportunitats. 

Per aprofitar l’oportunitat que representava la presència d’una multitud de persones que necessitaven habitatge, 
entre els anys 1920 i 1925 molts propietaris de la Torrassa van construir habitatges i els van llogar. La meitat 
d’aquests habitatges es van construir sobre els edificis ja existents i l’altra meitat, d’una sola planta, es van 
edificar en forma de passadissos. Aquests eren “construccions que comptaven amb un corredor comú estret i 
allargat, perpendicular al carrer, que donava entrada a diversos habitatges de dimensions reduïdes”105.

“Encara avui hi ha passadissos”

En general, la rapidesa amb la que es va construir davant la pressió que representava la necessitat d’allotjar les 
persones nouvingudes va portar a que la precarietat i la mala qualitat fossin característiques compartides per 
molts dels nous habitatges construïts.

La conflictivitat del barri en aquells anys es pot explicar per raons objectives com ara el creixement demogràfic 
poc planificat106, l’abús dels lloguers, la manca de clavegueram o les condicions dels habitatges. S’evidenciava ja 
llavors l’existència “d’un comportament cultural propi difícilment entès pels hospitalencs d’ordre i pels sectors 
catalanistes” i es consolidava “la idea de que els nouvinguts eren uns autèntics indesitjables”107.

105 El nombre d’habitatges oscil·lava entre 3 i 28 per passadís. Per ampliar el tema dels passadissos, veure per exemple: Fernández de Retana, J. (1992). Els passadissos de Collblanc - la  
 Torrassa 1900-29. L’essència d’un barri dormitori. Revista Catalana de Geografia, 17 (6), 51-60. Per més informació veure: http://www.raco.cat/index.php/RCG/article/ 
 viewFile/119505/158191 

106 L’any 1930, el 56.3% del total de la població de l’Hospitalet vivia a Collblanc – la Torrassa. D’aquesta, el 52% era originària d’indrets de fora de Catalunya. Del total de població  
 procedent d’altres comunitats o l’estranger, el 37% era de Múrcia.

107 Capítol El pes de la tradició, dins de Taller d’Història de l’Associacionisme als barris de Collblanc – la Torrassa. Quadern d’Estudi núm. 2 (1995) del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. 
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El Pla General Metropolità, de 1976, va ordenar el creixement urbanístic i va qualificar la major part del territori 
com a “densificació urbana semi intensiva”. Això significà l’inici de la regulació de les alçades màximes dels 
edificis i del nombre de plantes segons l’amplada dels carrers.

Com es deia a l’apartat 4.1. El territori, la trama de carrers és estreta, majoritàriament de menys d’11 metres 
d’amplada, i un terç dels carrers tenen 8 metres o menys d’amplada. Tot i així, un alt percentatge de finques 
tenen alçades superiors a quatre pisos sent aquesta l’alçada màxima permesa a carrers de 15, o més, metres 
d’amplada. A més, l’estructura urbana pateix una manca d’espais verds i saturació de vehicles a les voreres108.

El resultat d’aquest tipus de construcció és un barri que concentra una altíssima densitat de població. La dada 
d’habitants per hectàrea de sòl urbà és superior a la de la comarca del Barcelonès, i supera en més de 400% la 
densitat neta de Catalunya, com s’assenyalava a l’apartat 4.3. Població.

“Els habitatges a Collblanc i la Torrassa es van construir molt ràpidament. En general eren 
finques petites i, en ocasions, eren unifamiliars: de planta baixa i un pis. Els pisos construïts 

als anys 60 són petits (de 45 i 50m²) però poden tenir fins a 3 habitacions. Tenen dos 
problemes principals: escales molt empinades, difícils de pujar, i material de mala qualitat 

amb aluminosis (en contacte amb l’aigua les bigues es desfan). Ara en deuen quedar 
poques, però en el seu moment aquest assumpte va crear una mena de “psicosi”. Hi ha 
hagut ajuts per a pal·liar aquest problema, i l’A.vv. va fer campanya al 2000 per això”

El deteriorament d’uns edificis que ja patien deficiències en la seva construcció, les dimensions reduïdes de 
bona part dels seus habitatges, l’escassa accessibilitat i la manca de viabilitat econòmica per substituir-los van 
portar al desplegament, entre els anys 2002 i 2010109, del Pla Integral als barris de Collblanc i la Torrassa. Les 
problemàtiques mediambientals derivades de la configuració d’un teixit urbà amb deficiències especialment en 
l’àmbit de la mobilitat (trànsit i aparcament) i l’escassetat de zones verdes, van ser altres assumptes als que el 
Pla Integral va voler donar resposta.

“És un territori molt empobrit, s’ha anat envellint i els habitatges són antics”

“Estoy haciendo un trabajo en el instituto sobre smart cities y me gustaría 
que el barrio se modernizara, aquí estamos muy atrasados”

108 Per a aquest punt bona part de la informació (fins l’any 2001) prové de Garcia, A. L’habitatge a Collblanc i la Torrassa. L’Hospitalet de Llobregat, 2001. Per més informació veure:  
 http://www.celh.cat/zonaprivada/contenidos/L%60HABITATGE%20A%20COLLBLANC%20I%20LA%20TORRASSA.pdf

109 Algun projecte, però, va anar una mica més enllà d’aquesta data.
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Així, el Pla Integral, en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, de la Generalitat de Catalunya110, va desenvolupar diversos projectes en els 
següents camps: 

• Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

• Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.

• Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

• Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

• Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

• Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 

• Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica.

• Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques.

 
Les majors inversions es van fer en els camps de la millora de l’espai públic i dotació d’espais verds i en la provisió 
d’equipaments per a l’ús col·lectiu. Es va destinar una partida a ajudes per a la instal·lació d’ascensors que al 
Districte II van beneficiar a 1.686 habitatges i 6.933 persones.

“L’any 2002 es va crear l’Oficina de l’Habitatge i va començar amb l’elaboració d’un estudi de 
viabilitat a totes les finques per posar un ascensor. Als anys 60 s’havien construït molts habitatges 

sense ascensor, que avui estan habitats per població gran que té dificultats per sortir de casa”

“Actualment, les persones que no poden baixar al carrer per manca d’ascensor, 
poden accedir a un pis amb ascensor a canvi de posar-lo a la borsa de lloguer”

 

El Pla Integral va impulsar 54 projectes i la seva implementació ha estat valorada, en general, de manera molt 
positiva111. Malgrat tot, però, “la percepció de les entitats, associacions de veïns i veïnes i altres col·lectius que 
treballen en el territori” és que caldria “una continuïtat en el projecte, ja que perceben que els barris de Coll-
blanc i la Torrassa segueixen tenint necessitats tant a nivells urbanístic com sobretot de caràcter social”112.

Pel que fa a les característiques dels habitatges del districte, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(d’ara endavant IDESCAT), l’any 2011 a l’Hospitalet la major part dels edificis havien estat construïts entre els 
anys 1951 i 1980113. 

110 També anomenada Llei de Barris.

111 Informe final, Llei de Barris. L’Hospitalet, 2000-2010. Per més informació veure: http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS63HxCvaSCsdw66vD0jS3nsT9grl6klrgkqazB

112 Tot i que el Pla Integral tenia un fort component urbanístic, també incloïa algunes intervencions en el camp social i, en concret, en la millora de la cohesió social.

113 Idescat. Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció. L’Hospitalet de Llobregat, any 2011. Per més informació veure:  
 http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08101&V3=1035&V4=6208&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
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GrÀFica 13: PERCENTATGE D’HABITATGES A L’HOSPITALET SEGONS ANY DE CONSTRUCCIó
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’IDESCAT, 2011 

Encara que són dades de tot el municipi, es pot extreure que al Districte II la construcció té com a mínim la 
mateixa antiguitat, donada la dificultat esmentada de substituir els edificis. 

Pel que fa a la mitjana en el nombre de persones que viuen per habitatge, aquesta no ha variat significativa-
ment des de 2005 ni al districte (2,73 persones/hab.)114, ni als seus barris per separat (2,70 a Collblanc i 2,75 
a la Torrassa), ni a la ciutat (2,68 persones/hab.). Sí es significatiu, en canvi, que el Districte II de Collblanc – la 
Torrassa és el que més nombre d’habitatges té on hi viuen cinc persones115 o més de cinc116. El segueix el 
Districte V de la Florida – les Planes i amb una mica de distància el Districte IV de Can Serra – Pubilla Cases, tots 
ells ubicats a la zona nord de la ciutat.

“Pots trobar tres o quatre famílies convivint al mateix pis”

Tot i que no es disposa de dades específiques del Districte II, criden l’atenció les dades relacionades amb el 
preu de l’habitatge. Aquest, com es pot veure a la gràfica següent, ha patit una davallada important tant en 
habitatges de nova construcció com de segona mà. En els últims set anys, en ambdós casos el preu per metre 
quadrat s’ha dividit gairebé entre dos. Es pot extreure d’aquestes dades que en el cas concret dels barris de Coll-
blanc i la Torrassa les dades són, com a mínim, similars a la tendència descrita pel que fa al conjunt del municipi. 

“La immigració ha vingut aquí perquè l’habitatge és barat”

“Molta gent va venir de fora perquè els pisos eren barats. Aquesta condensació 
de gent immigrada és causa de que la convivència sigui estranya” 

“Habitatges petits i assequibles ha portat a viure  
al districte a persones més aviat de pocs recursos”

114 Per més informació veure: Anuari Estadístic de la ciutat de l’Hospitalet 2014.

115 El 27,17% del total d’habitatges amb més de cinc persones es troben al Districte II. Per més informació veure: Anuari Estadístic de la ciutat de l’Hospitalet 2014.

116 El 22,13% del total d’habitatges amb cinc habitants es troben al Districte II. Per més informació veure: Anuari Estadístic de la ciutat de l’Hospitalet 2014.
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“A la Torrassa el lloguer és més fàcil i barat que a Collblanc on viuen 
persones amb poder més poder adquisitiu. A més, a la Torrassa hi viu gent 

més gran. La gent jove és de fora, perquè els d’aquí van marxant”

GrÀFica 14: EVOLUCIó DEL PREU PER M² A L’HOSPITALET, 2007 - 2014
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Font: elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic 2014. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Com es pot comprovar a la gràfica 15, la davallada en el preu del lloguer ha anat acompanyada d’un augment 
significatiu del nombre de contractes a la ciutat. Així, mentre el preu gairebé s’ha dividit entre dos, el nombre 
de lloguers s’ha multiplicat per una mica més del doble. 

Tècnics/es i ciutadans coincideixen en què aquesta realitat explica que els nous veïns/es al districte provinguin 
majoritàriament d’orígens estrangers i de nivells socioeconòmics baixos, tot acceptant unes condicions en els 
habitatges que no serien admeses pels autòctons. Darrera d’aquesta realitat, per a moltes persones hi ha el 
sentiment de “perdre terreny”.

“Es buiden els pisos i ve gent de fora immediatament. Nosaltres 
marxem i deixem que ens agafin el terreny”

“L’habitatge està en mal estat i el lloguer és més barat, 
llavors arriba més gent i això és la perifèria”
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D’altra banda, en els anys anteriors a l’actual crisi econòmica, l’elevat preu dels lloguers portava, en moltes ocasions, 
a la necessitat de compartir habitatge per diverses famílies. Més recentment, malgrat la disminució dels preus, les 
dificultats econòmiques de moltes famílies mantenen la necessitat de viure amb d’altres per compartir despeses. 
Aquesta situació és un dels orígens de les dificultats de convivència en les comunitats de veïns/es. 

“Llogaven pisos petits per 900 euros. Com no s’havien de ficar 3 famílies?”

“Hay bastante trabajo sumergido que hacen personas que no tienen papeles 
ni pasaporte: limpian, cuidan mayores en sus casas, hacen canguros o trabajan 

en residencias. Cobran 600€ y pagan 300€ por una habitación”

GrÀFica 15: EVOLUCIó DEL PREU DEL LLOGUER I Nº DE CONTRACTES A L’HOSPITALET, 2007 - 2014
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Font: elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic 2014. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Els grups més vulnerables en relació a les condicions d’habitatge són:

• Les persones grans que viuen en edificis sense ascensor o sense adequació del seu habitatge.

• Les persones joves que no troben habitatge en condicions.

• Les famílies amb baixos recursos, que han d’acceptar condicions de lloguer i relloguer de baixa qualitat, amb  
 condicions mínimes d’habitabilitat i de vegades sense la garantia d’un contracte.

“Hi ha molts casos de desnonaments, i això fa que els fluxos migratoris siguin constants” 
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 En el cas concret de les persones procedents de països estrangers, ha estat un tema constant el debat sobre 
quins són els seus drets ciutadans. Referent al dret a l’habitatge, és conegut que hi ha casos de diverses famílies 
compartint un sol pis així com de lloguers fraudulents. 

“Hay familias que viven en habitaciones de alquiler, cuatro familias en un piso” 

“El problema és que són habitatges minúsculs amb famílies grans”

“Una forma d’accés a l’habitatge pels immigrants, era posar-se en contacte diverses 
famílies desconegudes entre elles però del mateix origen. Entre totes compraven un pis i 

hi vivien juntes. Quan una marxa, o una parella es desfà, la situació es torna difícil”

“Quan venen aquestes persones viuen 17 persones juntes. Per què 
es permet que entrin tantes persones en un pis?”

Derivat de la necessitat per a algunes famílies de compartir habitatge, es generen altres dificultats en la convi-
vència que, en ocasions, traspassen les comunitats veïnals i tenen lloc a l’espai públic en forma d’ocupació 
intensiva d’aquest i/o de coincidència de diferents usos que són sentits com a incompatibles.

“Com a les llars hi viuen diverses famílies alhora, s’intensifica l’ús de l’espai públic, 
i és aquí on apareixen el conflicte sobre els diferents usos que se’n fa” 

“Alguns dels factors que provoquen problemes de convivència són urbanístics: al 
barri hi ha pocs espais públics. L’alta densitat de població i les dimensions petites dels 

habitatges obliguen a ocupar l’espai públic. El fet que les famílies hagin d’agrupar-se per 
poder mantenir-se quan falta feina i habitatge, redueix encara més l’espai disponible 

dins dels pisos. Per tant, s’ocupa el carrer com si fos el menjador de casa”

Pel que fa a les dificultats relacionades amb la convivència en el marc de les comunitats de veïns/es, algunes de 
les dificultats més assenyalades són les molèsties originades per sorolls i la brutícia i l’ocupació de pisos.

L’any 2015117, s’han registrat 63 pisos ocupats al Districte de Collblanc – la Torrassa. Aquesta xifra representa el 
27,8% del total d’ocupacions de la ciutat. Com es pot veure a continuació l’evolució del nombre d’habitatges 
ocupats ha viscut un augment considerable en els últims anys.

“Aquí no se puede hacer ruido de noche porque molesta. A mí, me molesta 
la vecina de arriba con la música alta (jove d’origen equatorià)”

“vivir en este bloque es inadecuado para una familia,  
con caca y pipi en el ascensor. gente guarra hay un montón”

117  Dades recollides fins al 10 de desembre de 2015.
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“Hay dos pisos ocupados en mi escalera. Es la crisis. Son ruidosos y la convivencia es difícil”

“La finca donde vivo es antigua y se oye todo, y eso genera conflicto”

 
GrÀFica 16: EVOLUCIó DEL NOMBRE DE PISOS OCUPATS AL DISTRICTE II I L’HOSPITALET, 2009 - 2015 
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Font: elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic 2014. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

En l’àmbit de l’habitatge, el principal recurs a la ciutat és l’Oficina de l’Habitatge. Aquesta, entre altres coses, 
gestiona una bossa de lloguer social i tramita les subvencions destinades a la supressió de barreres arquitec-
tòniques, per a l’adequació d’espais comuns o per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges als 
diferents barris, entre els quals està Collblanc i la Torrassa. 

Val a dir, que l’Ajuntament està cercant fórmules per pal·liar les necessitats d’habitatge social a través de la cessió 
de pisos buits per part dels bancs per al seu lloguer social.

En relació a les ajudes per qüestions relacionades amb l’habitatge hi ha la creença que les mesquites, com a 
espai de relació i de suport mutu, informen als seus socis de les convocatòries que existeixen.

“Les mesquites avisen a la gent de les ajudes al lloguer que existeixen”
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5.6. VIDA COMUNITÀRIA I PARTICIPACIÓ

El Centre d’Estudis de L’Hospitalet118, mitjançant els tallers de memòria històrica dedicats a fer extensiva a 
tothom la història sobre els moviments associatius als barris de la ciutat, aporta molta informació que pot ajudar 
a comprendre com s’ha desenvolupat l’associacionisme a la ciutat119.

5.6.1. ASSOCIACIONISME 

Per entendre la realitat del moviment associatiu actual, tant a l’Hospitalet com a Collblanc i la Torrassa, es fa 
necessari conèixer quina és la història dels moviments socials al barri i de quina manera l’associacionisme s’ha 
anat configurant al llarg del temps en el territori. L’aproximació històrica que es presenta a continuació comença 
en el període de la Guerra Civil espanyola i arriba fins a l’actualitat.

L’espai de participació més rellevant durant els anys ‘30 eren les corals musicals. Aquestes eren grups culturals i 
grups esportius que permetien a la ciutadania gaudir d’activitats d’oci participatiu al barri. A l’inici de la dècada 
el procés revolucionari liderat per la CNT-FAI prenia molta força al barri de la Torrassa, fent del barri un focus 
revolucionari contra els sectors vinculats a la dreta conservadora. 

La Plaça Espanyola va esdevenir el centre neuràlgic i de connexions entre els moviments socials populars, conver-
tint-se en el nucli de la vida associativa de Collblanc i la Torrassa. Als bars de la plaça començaven a articular-se 
iniciatives amb una forta tendència política d’esquerres, i així naixien propostes de base popular que promovien 
la participació ciutadana: grups culturals, iniciatives de caire polític, etc.

Tot i això, l’arribada de la guerra i el triomf de la dreta suposà un canvi important en la vida associativa al barri. 
Malgrat la força que havien agafat les entitats de base popular laica i d’esquerres al barri, amb l’inici de la guerra 
civil espanyola només les parròquies van poder seguir desenvolupant tranquil·lament les seves activitats, de 
manera que la participació de la societat va quedar limitada a les propostes de les entitats lligades a l’Església.

A Collblanc i la Torrassa hi havia llavors dues esglésies: la de Sant Ramon Nonat i la de Mare de Déu dels Desem-
parats. Mentre en elles s’hi desenvolupaven activitats culturals i recreatives lligades a l’àmbit religiós, les classes 
populars i les entitats laiques es quedaven sense locals on dur a terme les seves activitats, tot i la consolidació 
de la que gaudien al territori en el període anterior a la guerra. Per a desenvolupar qualsevol activitat cultural 
de tipus participatiu al barri calia tenir un certificat emès pel mossèn de la Parròquia de la Mare de Déu dels 
Desemparats, fet que indubtablement condicionava la tipologia d’activitats i iniciatives que es duien a terme. 

Durant els anys posteriors a la Guerra Civil espanyola, la participació a Collblanc i la Torrassa girava entorn als 
grups culturals, l’excursionisme i els grups derivats de les parròquies, i sempre s’havien de fer sota el consenti-
ment del mossèn.

Van haver de passar molts anys fins que, a la dècada dels ’60, van anar apareixent associacions i entitats que, tot 
i que lligades a la Parròquia, van començar a desenvolupar la seva activitat en paral·lel. Llavors va prendre força 
el moviment juvenil existent dins la Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats i van començar a impulsar-se 
iniciatives populars vinculades a l’alfabetització d’adults, les activitats culturals i de teatre, l’excursionisme, etc. 
Així van aparèixer la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) o el Club Pimpinela de difusió cultural, entre d’altres.

118 Per més informació veure: http://www.celh.org/

119 Per més informació veure: http://www.raco.cat/index.php/QuadernsCELH/issue/view/15510/showToc 
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Durant aquells anys – dècades dels ’60 i ’70 – altres grups populars van encarregar-se de la dinamització d’ac-
tivitats al barri, principalment centrades en la Festa Major, el cinema i les corals. En paral·lel, i en els seus inicis 
vinculada a la Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats, va néixer l’Associació de Veïns (A.VV.), que va 
acabar tenint força importància en la vida associativa al barri. L’A.VV. de Collblanc i la Torrassa seria la primera 
de la ciutat.

Durant el període de govern que va del 1962 a 1973, es va impulsar el Pla Parcial de Collblanc i la Torrassa que 
va condicionar la política urbanística i va servir per pal·liar la situació d’afectacions als habitatges de Collblanc 
i la Torrassa donat que aquest era un problema que tenien moltes famílies del barri. L’aprovació del Pla Parcial 
va obligar a l’A.VV. a treballar contra els dèficits del barri a nivell general: urbanisme, ensenyament, cultura, 
participació, etc. convertint-se en un veritable model de lluita ciutadana.

De l’A.VV. van néixer també grups de joves que lideraven activitats d’oci infantil i juvenil i un grup d’acció prota-
gonitzat per dones, on la perspectiva de gènere es feia evident: la vocalia de dones. Fins a la creació d’aquesta 
vocalia, les dones del barri no disposaven d’un lloc propi on la seva participació fos ben vista. L’existència 
d’aquesta vocalia femenina va permetre a les dones ocupar càrrecs de coordinació i gestió de grups d’acció 
participativa. Per aquest motiu va ser tan important la seva creació.

Cap als anys ’80 l’associacionisme veïnal va començar a diversificar-se i perdre força com a model associatiu 
aglutinador de la ciutadania.

“L’associacionisme s’ha anat perdent perquè 
se li ha donat poca importància i per manca d’informació”

Aquesta disminució progressiva en l’associacionisme acabà fent que la participació comencés a centrar-se en 
interessos específics: associacions socials, de consumidors, grups de solidaritat, d’afectats per malalties, etc. 
Aquest nou ventall d’entitats on poder associar-se va ampliar l’oferta d’espais de participació al barri, compartint 
el protagonisme en l’acció social ciutadana, apostant pel servei comunitari.

“L’Hospitalet és una societat molt participativa, en altres territoris costa més”

Actualment, l’associacionisme al Districte II segueix aquesta pauta: gran part de les associacions ciutadanes 
responen a interessos específics relacionats amb el folklore, l’esport i les pràctiques artístiques. Moltes de les 
entitats que participen al districte es troben a la Comissió d’Entitats de Collblanc i la Torrassa. En aquest sentit, 
des de la Comissió es treballa per agrupar totes les entitats del barri que vulguin sumar-s’hi, a fi de coordinar 
accions de participació al barri, fent incidència en la cohesió social entre veïns i veïnes.

“Hem de renovar el barri, les entitats ens hem d’implicar” 

“La gente sigue teniendo ganas de participar, de reivindicar para el barrio”

“La solució fàcil seria marxar, però preferim implicar-nos”
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La percepció general és que caldria tenir un major coneixement entre les entitats del Districte II i que, en algunes 
d’elles, seria positiu fomentar la participació de nous actors.

 
“Hi ha moltes entitats, però fins ara no s’estan fent moltes coses coordinades. 

Cal sumar en la participació, no que cadascú vagi per la seva banda”

“Falta visibilitzar les entitats”

“Calen espais on conèixer què fem cadascú”

“No hi ha hagut relleu generacional a les entitats del barri”

Pel que fa als moviments culturals alternatius presents en els darrers anys, es poden destacar dues iniciatives 
d’espais autogestionats: el Centre Social Okupat (CSO) La ópera (desallotjat l’any 2007) i el CSO La Astilla, al 
límit amb Santa Eulàlia, amb força presència al barri i a la ciutat en circuits de cultura okupa alternativa. Aquest 
últim és un espai de referència del moviment okupa al municipi que ofereix una nombroses activitats culturals: 
concerts, tallers, teatre, assemblees, mercats d’intercanvi, etc. 

Existeixen a la ciutat altres moviments socials que neixen del compromís de la ciutadania amb els drets socials: la 
lluita per l’educació pública que portà a crear la Xarxa Groga de l’Hospitalet, i la lluita per la sanitat amb especial 
incidència al barri de Bellvitge. A més, el grup d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de l’Hospitalet treballa 
per la millora de la convivència a la ciutat.

Finalment, cal tenir en compte la importància que el moviment social ciutadà del 15M va tenir a l’Hospitalet. 
Arrel del moviment social conegut com “els indignats”, sorgit a les places de tot l’Estat espanyol a partir del 15 
de maig de 2011, un sector de la població hospitalenca va començar a reunir-se a la plaça de l’Ajuntament de 
la ciutat per fer una crida en favor dels drets socials i donar visibilitat a la lluita ciutadana. Aquesta assemblea 
ciutadana del 15M ha donat peu a dos espais-col·lectius: el Col·lectiu Akelharre i l’Ateneu La Pua, impulsat per 
l’Assemblea llibertària de Santa Eulàlia. 

També de la suma de diversos moviments socials (15M, PAH, IaioFlautas) ha nascut l’Ateneu el PAHtio, un espai 
alliberat120 a la ciutat que serveix com a punt de trobada de les lluites ciutadanes.

D’un temps ençà, existeix la percepció compartida amb veïns/es i professionals que les entitats que aglutinen la 
ciutadania organitzada al districte estan força tancades, en el sentit que la participació en les activitats i inicia-
tives de cada entitat està condicionada al fet de ser socis/es de la pròpia entitat. Existeixen poques oportunitats 
per participar per a aquelles persones que no es troben vinculades a cap entitat, alhora que hi ha una manca de 
relació entre les entitats del territori. 

“Falten espais on la ciutadania pugui participar, més enllà de si pertanys a una entitat o no”

“En aquest barri no hi ha xarxes, malgrat que és molt complex. 
Trobo a faltar la xarxa entre entitats”

120 Un espai alliberat és aquell que és ocupat per un moviment social per donar-li un ús diferent al que tenia. Normalment passa a ser un espai de participació obert al conjunt  
 de la ciutadania.
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5.6.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de l’Hospitalet registra quines són les entitats que tenen presència al municipi i quina és la parti-
cipació del veïnat en aquestes. La taula que es presenta a continuació recull la informació relacionada amb el 
nombre de socis/es participants a cada entitat.

La varietat en la tipologia d’entitats i de grups ciutadans organitzats mostra com n’és de divers el teixit asso-
ciatiu. Malgrat tot, entre els tècnics/es i la ciutadania existeix la sensació que les entitats amb forta presència al 
barri són les que carreguen més volum de feina. Alguns dels professionals d’aquestes senten que els manca un 
major reconeixement social.

“Hi ha molt teixit associatiu, i això és molt bo pel barri” 

“Qui treballem al barri portem molta càrrega, i arribem fins on podem” 

“La gent no és conscient ni es visualitza al món del voluntariat, està perdent valor”

Taula 15: ENTITATS REGISTRADES A COLLBLANC, LA TORRASSA I L’HOSPITALET, 2014

 
collBlanc la TorraSSa l’HoSpiTaleT

Entitats Socis Entitats Socis Entitats Socis

aa.vv. 1 200 17 9.333

ampas 6 1.020 3 764 69 18.300

comissió festes 1 32 11 709

culturals 3 309 2 10 60 4.208

culturals / esportives 1 510 2 1.325

Discapacitats 1 183 2 126 19 9.971

Dones 1 27 10 1.353

Drogues / alcohol 1 50 5 386

esportives 7 2.925 5 441 99 22.554

Gent gran 1 375 2 1.048 18 10.653

Gremis / comerciants 4 607 1 300 28 7.391

interculturals 11 285 4 565 49 3.374

Juvenils i lleure 3 183 2 43 28 3.490

moviments religiosos 2 106 2 215 8 1142

opinió / debat 1 45 2 94

populars / tradicionals 1 254 3 240 37 6.058

Socials 3 108 1 405 39 5.739

Socio-educatives 1 27 4 61

Solidàries 5 722 4 772 28 5.031

Teatrals 3 44 10 167

TOTAL 49 7.787 39 5.154 543 111.339
 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Anuari Estadístic 2014. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Tenint en compte que la població total del municipi és de 257.055 habitants i de 50.083121 habitants al Districte 
II, es pot afirmar que el 43% dels veïns/es de l’Hospitalet participen en alguna activitat associativa a la ciutat. A 
Collblanc i la Torrassa aquest percentatge disminueix al 25,8%. 

Entre les entitats més actives al Districte II, es troben les agrupacions de ciutadania d’origen estranger/entitats 
interculturals (15 entitats), les esportives (12), les AMPAs (9) i les solidàries (9). 

“Yo necesito que la gente se comunique, que participe”

“Participar al barri i voler millorar-lo és una inversió pels nostres fills/es”

El tipus d’entitats o organitzacions al voltant de les quals s’organitzen les persones d’origen estranger per 
participar a la comunitat són, majoritàriament, associacions culturals i folklòriques així com les entitats de culte. 
Val a dir que, malgrat en algunes associacions participen persones d’origen estranger, sembla que existeixen 
algunes resistències per a l’acostament de persones d’orígens culturals diversos a les entitats que no es dediquen 
específicament a fer difusió cultural i folklòrica. 

“A veces parece que estamos escondidos, pero queremos  
que la gente nos conozca (adult d’origen estranger)”

“Tothom ha de poder participar, tots som del barri” 

Els Projectes d’Aprenentatge i Servei (APS)122 també esdevenen destacats espais de participació, en aquest cas 
d’infants i joves. Durant el curs 2013/14, al voltant de 800 estudiants de més de 30 escoles i instituts van parti-
cipar en alguna experiència d’APS al seu propi centre educatiu a la ciutat.

Finalment, pel que fa als òrgans de participació promoguts des de l’Ajuntament, existeixen alguns espais, a 
banda dels específics per a professionals, on la ciutadania pot participar-hi. Aquests són fonamentalment el 
Consell de Ciutat i els Consells de Districte.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació del municipi on s’acorden les línies d’acció municipal. En 
el moment d’elaboració del present document, s’està en procés de valoració del Consell de Ciutat per a la seva 
reformulació, així com de les taules sectorials associades a aquest i la seva relació amb els Consells de Districte.

Els Consells de Districte, per la seva banda, busquen promoure la participació de la ciutadania en el seu territori 
més proper. Així, el Consell de Districte esdevé un espai de trobada de l’Ajuntament, els professionals i la ciuta-
dania on es poden acordar i revisar de forma participada les línies d’actuació als barris. Amb trobades trimestrals, 
el Consell de Districte és obert a l’assistència del conjunt de la ciutadania.

121 Segons l’Anuari Estadístic de L’Hospitalet de Llobregat.

122 Per més informació veure l’apartat 5.1.5. Participació de la comunitat educativa.
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En general, es recullen opinions per part de la ciutadania sobre la necessitat de generar més espais dirigits al 
foment de la participació. En la mateixa línia, són diverses les opinions que reclamen la necessitat de major 
participació i implicació de la ciutadania en els assumptes que afecten la comunitat.

“Necessitem espais per a que la participació estigui més arrelada 
al barri i no només en moments puntuals”

“Existeix la necessitat de sumar esforços, de cooperar per la convivència.
Estamos en el barrio pero no estamos en el barrio”

“Cada uno va a lo suyo y nadie se quiere mojar”

“Ser ciudadano y pertenecer al barrio significa que se impliquen”
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5.7. CULTURA I ESPORTS

5.7.1. EQUIPAMENTS CULTURALS

El Districte de Collblanc – la Torrassa compta amb tres equipaments culturals públics que ofereixen activitats per 
a tots els públics:

• Teatre Joventut123 

• Centre Cultural Collblanc – la Torrassa124 

• Biblioteca Josep Janés125

• Escola de Música i Centre de les Arts (en endavant EMCA)

 
Pel que fa al Teatre Joventut, d’un temps ençà existeix la preocupació que no està a prop del veïnat del districte. 
És a dir, que amb l’oferta cultural proposada des del teatre no s’aconsegueix connectar amb els veïns/es dels 
barris, i per tant, la ciutadania no el pren com a un equipament cultural de referència ni el té present. Per provar 
de reduir aquesta distància entre ambdues parts, teatre i ciutadania, s’han iniciat uns diàlegs entre veïns/es i 
tècnics/es culturals que pretenen donar a conèixer i acostar el teatre a les persones que viuen al barri. 

“No sabem què pensen (els veïns/es) del teatre, i el teatre està distant del barri”

“La prioritat de la població del barri no és anar al teatre, i volem establir ponts 
per arribar a aquests veïns/es i si cal reformular el que fem al teatre” 

El Centre Cultural de Collblanc – la Torrassa és un equipament social i cultural des del que es fomenta la formació 
d’activitats relacionades amb l’art, la salut, les noves tecnologies, així com la difusió d’activitats culturals i d’oci: 
música, teatre, dansa, etc.. En aquest sentit, en aquest espai situat al barri de la Torrassa, esdevé un element de 
difusió sociocultural al districte, així com de cohesió social entre els veïns/es que hi participen.

La Biblioteca Josep Janés, pertanyent a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, és una de les 8 
biblioteques municipals de la ciutat. En funcionament des de l’any 2002, i ubicada al barri de Collblanc, és la 
biblioteca de referència pel Districte II. L’any 2013 van ser 123.126126 les persones usuàries d’aquest equipa-
ment. El caràcter totalment obert d’aquest equipament fa de la biblioteca un espai on participar d’activitats 
vinculades al barri, de promoció d’hàbits lectors, d’educació per a la salut i de sensibilització respecte diversos 
temes educatius: infància, discapacitats, etc. 

123 Per més informació veure: http://www.teatrejoventut.cat/ 

124 Per més informació veure: http://www.ccct.cat/ 

125 Per més informació veure: http://www.l-h.cat/biblioteques/josepjanes.aspx

126 Dades extretes de la Memòria 2013 de la Biblioteca Josep Janés. Per més informació veure: http://www.l-h.cat/gdocs/d7463936.pdf 
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L’EMCA desenvolupa dos projectes de creació comunitària, l’Orquestra a l’escola i Dansa a l’escola, que consis-
teixen en portar una secció d’aquesta a algunes escoles públiques de la ciutat127.

Els objectius que es persegueixen amb aquests projectes guarden relació amb:

• Fomentar la pràctica artística, posant-la a l’abast del conjunt de la població.

• Treballar, amb l’aprenentatge artístic, la concentració, disciplina, sensibilitat i atenció de l’alumnat.

• Usar el llenguatge musical, teatral i de dansa com a vehicle d’expressió i desenvolupament personal. 

• Vincular a infants i joves de la ciutat a l’Orquestra Simfònica de la ciutat.

 
Finalment, al Districte II existeix també l’Auditori de la Torrassa que, gestionat per la Comissió Cultural de la 
Parròquia Mare de Déu dels Desemparats, ofereix a través de l’Associació de Teatre per a tota la família128, 
espectacles per a gaudir del teatre en família.

5.7.2. CLUB ESPORTIUS

Als barris de Collblanc i Torrassa hi ha vuit entitats ciutadanes que tenen com a objectiu principal la promoció de 
l’esport: dos de futbol, dos de bàsquet, dos de petanca, una d’escacs i una de ciclisme. En conjunt, l’any 2014 
han estat 3.366 persones129 les que han participat d’aquestes entitats esportives:

• CEE Collblanc – Torrassa

• Tous CF sala

• AEC Collblanc – Torrassa

• CB Santiago

• Petanca Penya Alta

• Petanca Parc de la Marquesa

• Ajedrez Jacke Club

• Club Ciclista Collblanc

A més, hi ha un poliesportiu municipal al barri de Collblanc, Fum d’Estampa, amb piscina i activitats 
esportives dirigides. 

127 Per més informació veure l’apartat 5.1.4. Altres programes i serveis educatius.

128 Per més informació veure: http://teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com/ 

129 Per més informació veure taula 16 Entitats registrades a Collblanc, la Torrassa i l’Hospitalet, 2014. 
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5.7.3. fOLkLORE POPULAR

Del gran nombre d’entitats que hi ha al Districte II, una part d’aquestes s’organitzen per donar a conèixer i posar 
en valor els trets i expressions culturals de diverses comunitats. Així doncs, al districte hi ha un bon nombre d’en-
titats que es dediquen a promoure la cultura des d’un punt de vista folklòric tot mostrant expressions culturals 
concretes. 

• Amigos del camino de Santiago

• Amistat amb Nicaragua

• Associació Almouna

• Associació Sardanista Collblanc – la Torrassa

• Associación Promotora Nuevo Perú

• Ateneu Cultural Catalònia

• Casa de Baena

• Centro Aragonés de l’Hospitalet

• Mujeres P’alante

 
En la majoria dels casos es tracta d’entitats que, encara que la seva activitat té un abast local o autonòmic, tenen 
la seu als barris de Collblanc o la Torrassa. Lluny d’actuar únicament al districte, però, la difusió cultural que es 
fa des d’aquestes organitzacions té un abast més gran. Així, tot i tenir la seu al Districte II i poder formar part de 
la Comissió d’Entitats, poques d’aquestes organitzacions folklòriques són conegudes per la ciutadania i tenen 
presència real al barri. 

FESTiviTATS d’iNTErèS gENErAL

A banda de les festes nacionals, les festes locals a l’Hospitalet són: 

• Dilluns de Pasqua Granada. 

• Mare de Déu de la Mercè (24 de setembre).

 
Amb l’arribada de la primavera, la ciutat sencera s’engalana per celebrar les Festes de Primavera de l’Hospitalet. 
Es tracta de la festa major de la ciutat i tots els barris acullen activitats lúdiques i culturals, oferint un gran ventall 
d’opcions per gaudir. 

També amb una dimensió de ciutat, però celebrada al barri de Collblanc, al mes de juny es celebra la Festa de la 
Diversitat. Aquesta compta amb la participació activa de prop de 60 entitats i vol ser el reflex de la diversitat del 
municipi. Està organitzada per la Comissió d’Entitats de Collblanc – la Torrassa. 
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A banda de la Festa de la Primavera, els veïns/es de Collblanc – la Torrassa tenen els seus propis dies de cele-
bració. Per una banda, la Festa Major del Districte II de l’Hospitalet es celebra el segon cap de setmana de juny 
i s’organitza des de la Comissió de Festes La Gresca.

Per una altra banda, la darrera setmana de juliol, el barri de la Torrassa celebra també la Festa de Sant Jaume. 
Organitzada per la Comissió d’actes culturals Mare de Déu dels Desemparats, el barri celebra la festivitat del 
patró de la parròquia. 

Les festes majors dels barris esdevenen un punt de trobada entre veïns/es d’edats i orígens diversos que, en 
un clima festiu, participen d’activitats de tot tipus (tallers i animació infantil, campionats esportius, concerts al 
carrer, activitats culturals, etc.) que responen a interessos compartits.
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5.8. EXPRESSIONS RELIGIOSES

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. Així, al Districte II hi ha 17 espais de culte (21,25% del total a la ciutat, 
on hi ha entorn de 80).

Val a dir però que no totes les persones que s’aproximen i participen de les activitats d’aquests espais són veïns/
es de Collblanc o la Torrassa. Al contrari, moltes d’elles provenen d’altres barris de l’Hospitalet o d’altres ciutats. 

A continuació es presenta quins són els centres de culte que hi ha al districte, i de quina confessió religiosa és 
cada centre.

 
Taula 16: ENTITATS RELIGIOSES AL DISTRICTE II, 2015

 
cenTre De culTe conFeSSiÓ reliGioSa

Centre Cristià La Roca Protestantisme

Centre Cristià Cita amb la Vida Protestantisme

Església Evangèlica Baptista de la Torrassa Protestantisme

Església Centro Cristiano Gran Rey Protestantisme

Església Evangèlica Boliviana Protestantisme

Església Hogar de la Restauración Protestantisme

Església de la Nueva Alianza Protestantisme

Esglèsia Evangèlica Cos de Crist Protestantisme

Església Adventista del Séptimo Día Protestantisme

Centre Cristià, església evangèlica Quadrangular Protestantisme

Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau Islamisme

Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris Hinduisme

Gurudwara Nanaksar

Parròquia Sant Albert Catolicisme

Parròquia Mare de Déu dels Desemparats Catolicisme

Parròquia de Sant Ramon Nonat Catolicisme
 

 

A dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, El Fòrum de l’Hospitalet i l’Observatori del Pluralisme Religiós130 

130 Per més informació veure: http://www.observatorioreligion.es/
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mapa 8: UBICACIó DE LES ENTITATS RELIGIOSES AL DISTRICTE II, 2015

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, El Fòrum de l’Hospitalet i l’Observatori del Pluralisme Religiós.

 

Pel que fa al nombre d’esglésies a Collblanc – la Torrassa, les més nombroses són les evangèliques que apleguen, 
majoritàriament, a persones d’origen llatinoamericà. El centre religiós, però, amb una trajectòria històrica més 
llarga al districte és la Parròquia de Mare de Déu dels Desemparats131.

Les relacions entre les diverses esglésies, especialment si són de confessions diferents, és quasi inexistent. També 
és escassa la relació entre els centres de culte i la ciutadania laica, donat que moltes de les accions que es desen-
volupen a iniciativa d’aquests centres són dirigides a la seva comunitat de fe. Això deriva en situacions en què 
la desconeixença genera desconfiances entre el veïnat. 

Fins el moment, els intents d’algun centre de culte132 d’aproximar-se al veïnat no semblen tenir massa seguiment 
per part d’aquest. Com a resultat, continua existint el desconeixement, la distància i, en molts casos, els mites.

En el cas concret de l’islam, la relació de la mesquita ubicada al districte amb el veïnat es pot qualificar de bona. 
Des del centre de culte s’ha fet un important esforç per aproximar-se al veïnat del carrer on està ubicada així 
com per resoldre de manera dialogada qualsevol molèstia que s’hagi pogut generar. 

El moment de major malestar relacionat amb la convivència es dóna durant la celebració del Ramadà i, concre-
tament, en el moment del trencament del dejú, en finalitzar el dia, quan les famílies ho celebren sortint al carrer. 
Davant de la consciència de les dificultats que poden generar-se, cada any es cerquen noves solucions que siguin 
respectuoses amb tots aquells/es que poden sentir-se afectats.

Destaca la voluntat d’un grup de joves practicants de la religió musulmana de compartir amb el veïnat el signi-
ficat que té per ells/es la celebració del Ramadà. Lluny de voler canviar les creences de ningú, els sembla que el 
coneixement els/les aproparia més a la comunitat.

131 Per més informació veure l’apartat 5.6.1. Associacionisme.

132 La Mesquita Camí de Pau del C. Orient fa anualment una jornada de portes obertes amb l’objectiu esmentat.
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“Es verdad que durante el ramadán estamos en las plazas de noche (jove d’origen marroquí)”

“Una cosa es que nos pidan silencio (sobre les molèsties produïdes durant el ramadà) 
y otra que nos tiren agua sucia, bombillas, etc. (jove d’origen marroquí)”

“La gente no sabe qué es el ramadán. Sólo saben que no comemos hasta 
la noche. Sería bueno que conocieran que, entre otras cosas, es una forma 

de solidaridad con las personas pobres (jove d’origen marroquí)”

Amb la finalitat d’intentar acostar aquestes comunitats diverses, l’any 2012 es va formar el Fòrum l’Hospitalet133, 
un espai ciutadà que pretén construir ponts de confiança entre les diferents opcions de pensament o religió. 
Membre de l’Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós i la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, el 
Fòrum l’Hospitalet vol contribuir també a l’aproximació dels cultes diversos a la comunitat. 

Les activitats que es desenvolupen són de caire divers, però totes comparteixen tres eixos:

• Confiança: promoure regularment la trobada entre conviccions i tradicions religioses i espirituals de la ciutat,  
 generant relacions de confiança entre si.

• Diversitat: fer present la diversitat religiosa que caracteritza la ciutat promovent-ne el seu coneixement. Es  
 vol contribuir a la reflexió sobre el paper de les religions i conviccions en la construcció de la ciutat ,i per  
 fer-ho, es compta amb un grup de treball dins del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

• Font de llibertat: Posar en relleu els aspectes alliberadors de les diferents conviccions i treballar perquè les  
 diferències entre opcions de pensament, religió o consciència no esdevinguin motiu de desigualtat o  
 discriminació.

 
Des de l’inici del Fòrum, s’han desenvolupat diverses activitats que compartien l’element comú d’afavorir l’apro-
pament interreligiós. Així, a tall d’exemple, s’han desenvolupat activitats com:

• Celebració de la “ Setmana de pregària per la unitat dels cristians”.

• Trobada amb la comunitat Sikh. Es va compartir amb el veïnat i les entitats del districte una pregària i  
 l’explicació del culte.

• Celebració de la Setmana de l’Harmonia Interconfessional: trobada amb música sufí i cristiana, conta-contes 
 interreligiós.

• Celebració del Nadal interreligiós.

• Celebració de l’Iftar popular (trencament del dejuni durant el Ramadà).

• Pregària interreligiosa en motiu de les morts al Mediterrani i la tragèdia dels refugiats.

• Presentacions de llibres.

133 Per més informació veure: http://www.forumlhospitalet.cat/
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5.9. RELACIONS CIUTADANES I CONVIVÈNCIA

CONvivèNCiA

Al territori de Collblanc i la Torrassa la relació entre els col·lectius d’origen divers és més aviat escassa. Així, 
malgrat que els veïns/es comparteixen espais que podrien ser de relació (com ara l’espai públic, les comunitats 
de veïns/es, les escoles o el comerç dels barris) ho fan de manera separada i són escassos els vincles que s’esta-
bleixen. Així doncs, es podria parlar d’una situació de coexistència.

“Les famílies de diferents nacionalitats, coexisteixen però no es relacionen” 

“Hi ha molta gent gran al barri que desconeixen als seus  
veïns/es i tenen poca relació amb qui arriba de nou”

“vivim en la multiculturalitat, costa que les cultures es relacionin”

“Hi ha un model de barri poc integrador” 

Com a conseqüència, malgrat s’impulsen iniciatives que volen contribuir a millorar la convivència al territori tot 
fomentant la creació d’espais de relació, es fa difícil parlar de convivència intercultural. 

Les propostes que treballen en favor de la convivència són:

• projecte oci al Barri: es tracta d’una iniciativa de l’Associació Educativa Itaca que, a través de la dinamització  
 d’alguns espais públics del districte amb activitats dirigides als infants, vol facilitar la creació de vincles també  
 entre les famílies dels nens/es participants.

 
L’establiment d’aquestes relacions té com a objectiu, d’una banda, transmetre als progenitors la naturalitat amb 
la que els infants viuen la diversitat i el trencament d’estereotips que tenen el seu origen en el desconeixement i 
la manca de comunicació, i per l’altra banda, entendre els barris com espais educatius generadors d’oportunitats 
entre veïns/es. 

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

• informa’t: civisme i convivència veí a veí: el respecte i la convivència han estat tradicionalment entre els  
 punts clau de les associacions de veïns/es. Així, impulsada per la necessitat detectada per l’A.VV. de Collblanc  
 – la Torrassa i la voluntat de veïns/es professionals, aquesta iniciativa vol abordar la gestió dels conflictes i el  
 tractament de bon veïnatge. Per fer-ho, proposen l’atenció i l’assessorament individual així com la formació en  
 mètodes alternatius per a resolució de problemes entre ciutadans de manera empàtica, constructiva i resolutiva.
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• Diàlegs veïnals per la convivència: són una iniciativa de diverses entitats i serveis134 que, al llarg de diverses  
 edicions, han volgut fomentar espais de trobada entre els veïns/es dels barris de Collblanc – la Torrassa. Per  
 fer-ho, s’ha proposat la reflexió sobre aspectes com ara qüestions de la vida al districte o experiències vitals  
 que, malgrat l’origen, poden ser compartides. Lluny de voler arribar a opinions consensuades, els Diàlegs per  
 la Convivència han esdevingut una oportunitat per al coneixement mutu, el diàleg i el foment de les relacions  
 posant en valor la riquesa de la diversitat.

“Quan es coneix la gent, es llimen moltes asperezas y prejudicis i es donen relacions solidàries. 
La complexitat que genera la diversitat és positiva”

“La gent abans era més reacia però cada vegada es van obrint més a la convivència”

La situació descrita conviu, però, amb no poques opinions sobre les dificultats derivades de la convivència amb 
persones procedents d’altres països. Així, hi ha persones que perceben els moviments migratoris dels últims anys 
com un problema i pensen que projecta una imatge negativa del barri. La transformació en el tipus de comerç, 
les noves dinàmiques d’oci al carrer o la brutícia són qüestions que es posen com a exemples del deteriorament 
del barri i s’atribueixen, en moltes ocasions, a l’estranger tot assenyalant les seves dificultats per adaptar-se.

“Es importante asumir que, al llegar, formamos parte de los problemas 
del barrio, pero también el granito de arena para la solución” 

Cal assenyalar en aquesta línia la manca de relació, el desconeixement, la incomunicació i, com a conseqüència, 
la desconfiança entre alguns col·lectius específics d’origen estranger. Així, tot reconeixent que es tracta de 
generalitzacions, es posa sobre la taula la percepció de certa incompatibilitat entre els col·lectius d’origen llati-
noamericà i els d’origen magrebí o asiàtic.

“Son muy incivilizados (referint-se a un col·lectiu d’origen llatinoamericà). vienen de pueblos y 
no respetan a las personas. Además, en la plaza me dicen que me vaya a mi país. Yo he nacido 

aquí, ellos no saben de dónde soy. Yo también podría decirles que se vayan a su país.
No se trata de países o culturas, se trata de personas.

(conversa entre joves d’origen marroquí)”

Així, les dificultats de relació a les comunitats de veïns/es o derivades de l’ús que es fa de l’espai públic són les 
causants d’una bona part dels conflictes que es donen al Districte de Collblanc – la Torrassa. Els discursos menys 
inclusius d’algunes persones es deriven de la seva percepció sobre la incompatibilitat dels costums o tradicions i 
es tradueixen en una vivència de la convivència com a dificultat.

134 Els recursos que formen part del grup motor impulsor de la iniciativa són: el Servei de Mediació Comunitària, el Centre de Recursos per la Ocupació a la zona Nord, el Consorci per  
 la Normalització Lingüística, els Serveis Socials del Districte II, la Oficina Tècnica d’Acció Territorial i el Projecte ICI.
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“respecte a la imatge que es té del barri hi ha una distància entre la realitat i la percepció.  
Cal acostar les dues posicions perquè, sovint, les percepcions 

són més negatives que el que realment és”

“A vegades pensem que el barri és pitjor del que és, ens l’hem de 
mirar amb bons ulls, però som molts i ens acaba costant”

“No nos damos cuenta de las cosas buenas que hacen los de otras culturas” 

“Alguns veïns d´origen espanyol consideren que l’espai i el mobiliari públic els pertanyen, i 
ho manifesten amb expressions com “ja no podem fer servir la plaça, ells seus als bancs”” 

A tall d’exemple, les dinàmiques que es donen a la Pl. Espanyola podrien mostrar el que es vol descriure.

Rodejada de tres escoles de primària, amb les terrasses de tres bars, dos espais de joc infantil i amb bancs on 
reposen les persones grans, la plaça és l’escenari on es posen en evidència els usos diversos, percebuts com 
a incompatibles, que fan els col·lectius diversos que s’hi troben. L’observació d’aquest espai mostra, també, la 
manca de relació entre els usuaris/es de diferents nacionalitats. 

“En tot el barri no hi ha ni un espai per a que els infants juguin a pilota. 
A la Pl. Espanyola, per exemple, és normal que hi ha hagi problemes: és 

petita i amb persones d’edats diferents fent coses diferents” 

“No tenemos un 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” 

L’any 2014, per a abordar les diferències que es generaven al voltant dels usos de la Pl. Espanyola, el Servei de 
Mediació Comunitària va liderar un procés per a promoure la reflexió al voltant de la convivència a la plaça. 
Amb la participació de més de 200 persones (comerciants, usuaris/es de la plaça i veïns/es) es van recollir les 
percepcions que es tenien sobre l’espai tot acompanyant-les a formular propostes de solució que poguessin ser 
satisfactòries per tots/es. 

Destaca el fet que les demandes dels participants anaven lligades a la necessitat de generar espais de diàleg i 
relació, l’impuls de campanyes de civisme i la reordenació dels espais de la plaça. Totes elles van ser presentades 
a la Regidoria del Districte II. 

“Se necesitan más diálogos para conocernos”

“El diálogo puede ayudar a llegar a conclusiones donde todos ganen”

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de la convivència, l’any 2006 es va crear el Servei de Mediació Comu-
nitària. Aquest dispositiu municipal té entre els seus encàrrecs proposar el diàleg per a l’abordatge i la transfor-
mació dels conflictes que afecten la vida de la comunitat.
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El Servei de Mediació Comunitària té com a principals línies de treball la prevenció i la intervenció en situacions 
de conflicte.

En la línia de prevenció les actuacions es dirigeixen a la difusió d’una cultura de la pau així com a ensenyar 
formes positives per a que les persones puguin resoldre els seus conflictes de manera positiva. En aquest àmbit, 
la reducció dels professionals que conformen l’actual equip de mediadors135 ha portat a prioritzar la intervenció 
quan el conflicte ja ha aparegut i a que les accions preventives hagin passat a un segon pla. Tot i així, en la línia 
de la prevenció es van desenvolupar 105 actuacions136 formatives de les que van participar 3.275 persones.

Pel que fa a la intervenció, les situacions de conflicte que arriben al Servei de Mediació Comunitària ho poden 
fer per la derivació de l’Oficina de Gestió d’Incidències (en endavant, OGI), per la demanda d’altres recursos o 
serveis o per la iniciativa pròpia d’una persona implicada. L’any 2014, el 94% dels casos en els que el Servei de 
Mediació va treballar provenien de la derivació de l’OGI, el 2% corresponien a les derivacions de recursos, serveis 
o associacions de la ciutat i un 4% més van ser demandes sorgides a iniciativa de la pròpia ciutadania. 

El paper de l’OGI en la promoció de la mediació com a eina per a la gestió positiva dels conflictes ha estat fona-
mental. Creada l’any 2007, l’OGI té com a objectiu centralitzar la informació de totes les incidències que arribin 
a qualsevol recurs municipal. Per aquest caràcter aglutinador, aquesta oficina està en disposició de proporcionar 
informació sobre l’estat o el/s servei/s que intervenen en les incidències registrades a la ciutat de l’Hospitalet. 

L’any 2014, l’OGI va rebre 13.120 sol·licituds d’intervenció, de les que el 24,3% van ser per situacions que es 
donaven al Districte de Collblanc – la Torrassa. En l’evolució des de la creació de l’OGI l’any 2007 el Districte II 
és, amb diferència, d’on més sol·licituds d’intervenció s’han recollit (24,6% del total de la ciutat).

GrÀFica 17: EVOLUCIó PER DISTRICTE DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS D’INTERVENCIó REBUDES PER LA OGI, 
2007 - 2015

 

3000

3500

2500

2000

1500

1000

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

  Districte I  
  Districte II     Districte III     Districte IV  

  Districte V  
  Districte VI

Font: elaboració pròpia en base a dades facilitades per l’OGI. Ajuntament de l’Hospitalet.

135 Actualment l’equip del Servei de Mediadors està conformat per cinc professionals malgrat en algun moment van arribar a ser deu.

136 Accions de sensibilització i difusió, formació o altres. Font: Servei de Mediació Comunitària. Memòria 2014.
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De les sol·licituds d’intervenció rebudes, l’any 2014 l’OGI va derivar el 89,4% a algun departament de Guàrdia 
Urbana, el 7% al Servei de Mediació Comunitària i el 3,6% al Servei Municipal de Suport a les Comunitats 
de Veïns i Veïnes encarregat d’acompanyar a les comunitats en la creació i el correcte funcionament dels seus 
òrgans de gestió. 

Els processos de mediació desenvolupats pel Servei de Mediació Comunitària corresponen majoritàriament a 
conflictes veïnals (94%), derivats de l’ús de l’espai públic (2%), escolars (1%), per l’activitat derivada d’espais de 
culte (1%), en establiments (1%) i familiars (1%). 

El Servei de Mediació Comunitària va atendre l’any 2014 un total de 419 conflictes, dels que el 24,6% es 
donaven al Districte II. D’aquesta manera, els barris de Collblanc i la Torrassa esdevenen els barris on més situa-
cions s’aborden amb un procés dialogat de la mà d’un professional mediador/a. Per barris, la Torrassa registra 
un major nombre de casos que Collblanc.

“Convivència també és fer vida al carrer, fer barri, i això s’està perdent. 
La vida al carrer acaba sent vista com font de conflicte” 

GrÀFica 18: NOMBRE DE CASOS ATESOS PER DISTRICTE AL SERVEI DE MEDIACIó COMUNITÀRIA, 2014
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de la Memòria 2014 dels Servei de Mediació Comunitària. Ajuntament de l’Hospitalet.

CiviSME

Elaborada l’any 2005 i modificada al 2009, l’Hospitalet compte amb una Ordenança municipal del civisme i la 
convivència on la ciutat declara la seva voluntat de ser amable i acollidora. La norma es basa en valors com ara 
“la tolerància, el respecte, la solidaritat i la igualtat” i vol avançar cap a un escenari on el diàleg formi part de la 
quotidianitat en el foment de la convivència137.

 
 

137 Apartat II. de l’exposició de motius de l’Ordenança del Civisme i la Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Dividida en sis títols, l’Ordenança regula els comportaments i les conductes ciutadanes així com la protecció dels 
béns públics, la tinença d’animals, i la protecció de l’entorn urbà des de la perspectiva mediambiental incloent 
contaminació visual, acústica i per residus i neteja. Finalment, recull les infraccions (dividides en lleus, greus i 
molt greus) així com les sancions previstes per a cada cas. En aquest últim apartat destaca el fet que es preveu 
que les sancions per conductes incíviques puguin “ser substituïdes per altres fórmules alternatives encaminades 
a la reparació del dany”138 quan es doni el reconeixement voluntari de la responsabilitat sobre el dany causat.

En relació al civisme, es dóna una coincidència en tots els grups d’edat en la preocupació sobre la manca de 
cura en el manteniment de la neteja a l’espai públic. Sense treure la responsabilitat de l‘Ajuntament en aquesta 
matèria però reconeixent alhora l’esforç per part d’aquest, hi ha consens en la necessitat d’una major cons-
ciència i responsabilitat ciutadana.

“No culpo a l’Ajuntament perquè veig com netegen, reguen…”

“Chapeau pel senyor que escombra cada dia i que, si veu alguna cosa que no correspon 
(rentadores, finestres...), truca a la deixalleria perquè vinguin a recollir-ho”

“Las personas son incívicas. Aunque contrates 1000 basureros 
no se va a arreglar (jove d’origen marroquí)”

“La passivitat de la gent del barri fa que sembli que hi ha més incivisme que civisme”

Les preocupacions expressades de forma majoritària per part de tots els grups d’edat estan relacionades amb la 
manca de responsabilitat en la recollida dels excrements d’animals domèstics. Li segueixen, els comportaments poc 
cívics en alguns espais públics, l’absència de respecte sobre els llocs on dipositar la brossa i les pintades a les parets.

“¿Para qué se compran un perro, si no son responsables 
de recoger las cacas? (jove d’origen marroquí)”

“Los parques están muy sucios, y las calles. No hay pipicans”

“Està molt deixat tot, sempre hi ha carrers fastigosos”

“Se tiran cosas al suelo (…). La gente mayor debe pensar “¡vaya 
gente tenemos aquí!” (jove d’origen marroquí)”

“La deixadesa, la brutícia, l’incivisme i la manca de cura es viuen com el normal”

“La gente usa las papeleras como contenedores y hay quien deja los muebles en 
la calle: no llaman a quienes deben recogerlo. debería haber paneles en las calles 

donde estuvieran los teléfonos del Ayuntamiento (jove d’origen marroquí)”

138 Per més informació veure el Títol VI, Capítol II, Secció 3ª, Articles 125 i 126 de l’Ordenança del Civisme i la Connivència Ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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En la línia sobre els usos de l’espai públic, els infants i les famílies obren de manera espontània el debat sobre la 
utilitat de la normativa relacionada amb els usos dels espais públics de la ciutat. Les opinions sobre el respecte 
que els mereixerien algunes prohibicions ubicades especialment a les places van des de la necessitat de ser 
respectades fins a la seva ignorància per ser considerades poc vàlides.

“deberían respetarse los carteles de prohibición. 
Si hay cartel será por alguna razón (infant d’origen estranger)”

“veuràs un agent cívic renyant un nen perquè juga a pilota, 
però no a qui deixa les caques del gos o fa xivarri a les nits”

Finalment, en relació a les preocupacions exposades, en moltes ocasions s’assenyala a col·lectius determinats 
d’origen estranger com els responsables de les conductes on manca el civisme. En aquest sentit hi ha persones 
que creuen que les polítiques d’acollida per als nous ciutadans a la ciutat només informa dels drets i no aborda 
els deures i les responsabilitats ciutadanes.

“Los espacios en la calle parece que sean suyos (fent referència a una nacionalitat concreta)”

“Molts dels problemes són de costums o culturals”

“Als immigrants se’ls expliquen els drets però no els deures que han de complir. informar dels 
drets i els deures és explicar les formes de comportament i s’hauria d’explicar a qui arriba”

“jo no parlaria de racisme, és incivisme. d’un temps a aquí, que coincideix 
amb l’arribada d’immigrants, ha crescut l’incivisme”

“El clima de deixadesa és responsabilitat de la nova immigració però també 
de les persones que hi havia abans que aquests arribessin”

SEgUrETAT

Finalment, les dificultats en les relacions comentades porta a algunes persones a parlar no només de dificultats 
de convivència sinó d’inseguretat. També en aquest cas, moltes opinions assenyalen a alguns col·lectius i/o 
nacionalitats concretes com els causants. La nit, alguns espais públics, la manca d’il·luminació i determinats bars 
del districte són assenyalats com els llocs o causes que generen més sensació d’inseguretat.

“Soy mamá y no me gusta que mi hijo vaya solo al cole, 
hay gente molestando constantemente en la calle”
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És important assenyalar que, en moltes ocasions, les pors expressades sobre la inseguretat sentida són cons-
truïdes sobre rumors que circulen amb gran velocitat i no tant d’experiències viscudes o del coneixement fefaent.

“Al final, en no conèixer a l’altre, ens carreguem de prejudicis i fem 
córrer rumors. Ens cal tenir oportunitats per reconèixer-nos”

“Estem criminalitzant la vida al carrer, quan el que hauríem de 
fer és una aposta per humanitzar els espais públics”

“Pels de fora també ha de ser difícil, també poden tenir por. Seria bo escoltar com ho viuen”
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6.1. INfÀNCIA

Les qüestions que els infants assenyalen en relació a l’estat del Districte es podrien agrupar en els següents temes:

• Neteja de l’espai públic.

• L’ús de l’espai públic i la normativa que el regula.

• Circulació i trànsit.

• Seguretat.

• Comerç.

 
neteja i espai públic: a tots els col·loquis grupals desenvolupats els nens/es participants exposen aquest 
assumpte com un dels principals problemes als barris de Collblanc i la Torrassa. Pensen que aquest problema pot 
afectar de manera especial a les persones grans donades les possibles limitacions en la seva mobilitat.

En aquest sentit criden l’atenció sobre la responsabilitat dels propietaris de gossos en la recollida dels seus 
excrements i es senten incòmodes amb la brutícia o les escombraries als carrers per no fer ús de les papereres.

Els infants preguntats no coneixen l’existència de l’Ordenança municipal del civisme i la convivència i, en general, 
proposen com a única solució una major presència policial i l’aplicació de sancions econòmiques.

Ús de l’espai públic i la normativa que el regula: com s’ha dit al llarg del document l’ús dels espais públics 
és un dels assumptes que generen més diversitat d’opinions. En el cas dels infants, reclamen la necessitat de 
poder jugar a pilota als espais públics del districte com ara les seves places. Reconeixent les molèsties que poden 
causar a algunes persones (com ara la gent gran), alguns han tractat de traslladar el seu joc al Parc de la Torrassa 
però diuen sentir-se expulsats pels joves que fan ús d’aquest.

 
“Los más grandes echan del Parque de la Torrassa a los niños/

as que van a jugar a fútbol. Es su territorio”

“Els infants i joves estan exclosos de donar l’opinió en parlar d’espai públic” 

 
En general, saben que les places tenen cartells que prohibeixen jugar a futbol. Majoritàriament pensen que cal 
respectar la prohibició dels cartells però, alhora, reconeixen que si no hi ha vigilància no fan cas de la limitació. 
En les ocasions en les que han viscut com un vigilant els prohibia continuar jugant han sentit ràbia i tristesa. 
Pensen que es comet una injustícia. 

circulació i trànsit: els infants coincideixen en què el districte té molta circulació de cotxes i motos, que té pocs 
semàfors i que les voreres estretes fan difícil circular-hi. Molts d’ells diuen haver tingut algun ensurt creuant els 
carrers alhora que reconeixen no respectar sempre els semàfors que els afecten a ells.

Troben a faltar carrer d’ús exclusiu per a vianants així com carrils bici i aparcament per les seves bicicletes, i 
cotxes de les seves famílies.
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“Tengo que estar mucho rato buscando donde aparcar mi bicicleta”

“Hay poco aparcamiento, y no todo el mundo puede pagar un parking”

Seguretat: gairebé tots els nens/es han vist alguna baralla al carrer protagonitzada per joves. Es refereixen 
a aquells que peguen dintre i fora de les escoles com “los abusones”. Novament, pensen que caldria més 
presència policial.

En general, al carrer es mouen sols però no quan es fa fosc. Pensen que els carrers estan poc il·luminats i per això 
les seves famílies no els deixen quedar-se sols al carrer quan es fa de nit. Igual que les persones grans, assenyalen 
que passar davant de determinats bars els fa sentir por.

comerços: malgrat que a les botigues del districte poden trobar menjar, a l’hora de comprar roba o material 
han de traslladar-se a altres barris. Per anar-hi han d’agafar el transport públic i els sembla una limitació per a 
la seva mobilitat. 

Finalment, pel que fa a la identitat, la majoria pensa que hi ha moltes formes de ser espanyols. Tot i que les 
tradicions que s’ensenyen a casa, i la manera de relacionar-se sigui diferent, pensen que l’existència de moltes 
formes diferents de viure en el mateix lloc és una riquesa. Les diferències en l’idioma, l’espiritualitat, la manera 
de vestir, els menjars, etc. són qüestions que pertanyen a l’espai íntim (família) però en l’espai compartit (com 
ara l’escola) tots i totes es relacionen de forma natural.

“En mi clase somos todos diferentes, al final hay muchas formes de ser español, ¿no? 
Cada uno en su casa hace las cosas diferentes con la comida, a veces la religión o la 

ropa de los padres, el idioma, pero la gracia es que todos somos de aquí” 

Pel que fa als assumptes que els adults expressen en relació als infants del districte, un dels que més preocupen 
és la mobilitat de la població. Els canvis freqüents de domicili de moltes famílies139 afecten al benestar i l’estabi-
litat dels nens/es, que no sempre tenen garantides les condicions mínimes d’habitatge, alimentació, etc.

“Hi ha un alumnat que es mou molt perquè els pares es queden sense feina i marxen al seu 
país o desapunten els infants de l’escola bressol. Això és constantment i augmenta”

La complexitat que caracteritza el districte comporta que molts nuclis familiars es trobin en situació de risc social. 
Els professionals que treballen amb infància i els mateixos infants observen que, sovint, han d’assumir rols que 
no els pertoquen per a la seva edat. En altres ocasions, es veuen abocats a la soledat perquè els seus progenitors 
treballen i fan jornades laborals molt llargues. 

 

139 Per més informació veure l’apartat 4.3. Població.
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“Hay niños que asumen roles que no les tocan por edad, 
porqué viven en núcleos desestructurados” 

“La soledat de molts nens/es de 8 i 9 anys els porta a passar moltes 
hores al carrer o davant la pantalla de l’ordinador”

“Hay niños que están muy solos y eso les lleva a tener problemas 
(jove d’origen estranger)”

“Cada tarde vengo al casal, me recogen los monitores en el 
cole y luego mi hermana viene al final del casal”

Aquesta situació deixa un escenari on la manca de referents adults pot comportar en els nens/es l’aparició 
de conductes disruptives o d’estats emocionals d’apatia com a conseqüència de la manca de límits establerts 
pels adults més propers o de la seva absència. Els professionals de l’àmbit educatiu expressen la manca de 
coneixements i eines per a l’abordatge d’aquestes situacions. Alhora, es manifesta la preocupació sobre els 
impactes que pot tenir en la salut d’un infant l’endarreriment en la seva derivació a recursos especialitzats com 
a conseqüència d’aquesta absència.

“En la situació complexa que tenim actualment, ja no només treballem 
continguts a classe. No som professors, som educadors” 

La mobilitat de la població és una de les grans preocupacions dels centres educatius que, en aquest assumpte, 
no només tenen la percepció que poden “fer poc” sinó que, a més, han de fer un enorme esforç per a adap-
tar-se als canvis continus de la població que atenen. 

A tall d’exemple, s’apunta que de 30 nens/es que inicien junts/es l’educació primària només arriben al final 5. 
La resta són nous estudiants. 

Aquesta realitat dificulta el treball en relació a aprenentatges, hàbits, etc. i es donen serioses dificultats en la 
cohesió dels grups donada la sensació permanent que “sempre s’està de pas”. 

Quan és possible la creació de vincles d’amistat, els infants creixen sense prejudicis. Davant de la realitat descrita, 
els professionals expliquen que es fa difícil parlar d’una futura generació sense estereotips o prejudicis perquè 
és complicat treballar aquesta cohesió grupal degut al canvi constant als grups-classe.

“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”

“En el casal es como en el cole, hay muchas familias que son diferentes 
pero nosotros ya nos conocemos de la escuela o del año pasado” 
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Els espais educatius esdevenen llocs d’acollida i confort. Els infants assumeixen que entorns com l’escola o el 
casal de tarda són espais on es poden sentir còmodes i poden distanciar-se de determinades dificultats familiars. 
Com a conseqüència d’aquestes situacions, comencen a diagnosticar-se entre els nens/es problemes de salut 
mental com ara angoixes, tristesa, etc. Especialment destacable és la situació a les escoles bressol on l’arribada 
dels infants a P3 requereix d’un important esforç derivat de la situació i l’estat en que arriben molts nens/es.

Moltes famílies d’origen estranger prenen de manera natural com a pautes de criança les derivades dels seus 
valors i costums d’origen. Com a conseqüència de l’alta diversitat cultural, en moltes ocasions aquestes pautes 
poden entrar en contradicció amb les indicacions facilitades per professionals de diferents àmbits (escola, família, 
veïns/es). Aquest fet pot dificultar la construcció de la pròpia identitat en edats més avançades. 

Finalment, i pel que fa a l’oci i el temps lliure, tant les famílies com els propis infants expressen la mancança 
d’espais oberts per a que els nens/es juguin al carrer. Fora de l’escola, els infants disposen de pocs espais on 
jugar a pilota, anar amb bicicleta o compartir una estona de joc amb altres infants i famílies140. 

“Si les ciutats fossin pensades pels infants, 
els adults ens emportaríem sorpreses agradables”

En general es percep que, d’existir més espais públics on compaginar-ne els usos (infants jugant, gent gran 
passant l’estona xerrant, adults a les terrasses de bars...), les relacions entre diferents col·lectius de la comunitat 
podrien ser més fluides. 

“No dejan jugar a fútbol en las plazas pero sí jugamos”

“Pasa gente y se le puede dar con la pelota (infant d’origen estranger)”

“Cerca no hay campos de futbol”

“No tenim un espai perquè els nens/es juguin a pilota”

“debería haber más parques para jugar a fútbol”

 

140 Per més informació veure l’apartat 4.3. Població.
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6.2. JOVENTUT

La manca de la presència d’una figura adulta en la infància té conseqüències també en l’adolescència. Així ho 
veuen també els professionals dels recursos sanitaris que detecten pares i mares molt insegurs/es i amb dificul-
tats per a esdevenir models de referència clars.

“Los padres actúan a bandazos y dan mensajes contradictorios”

L’origen estranger de moltes famílies del districte condiciona la realitat de molts joves. Malgrat que habitualment 
es tracta de nois i noies que ja han nascut a Espanya, o fa anys que hi viuen, el contrast entre els costums i valors 
familiars i els de la societat d’acollida fan que sovint els i les joves tinguin dificultats a l’hora de construir la seva 
pròpia identitat. Així, o bé perquè són assenyalats constantment com a estrangers, o bé perquè a la seva xarxa 
de relacions és amb persones del mateix lloc d’origen, sovint aquests/es joves no se senten espanyols.

“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”

“Si siempre escuchas que no eres de aquí, sino de allí, te acabas sintiendo de allí. incluso 
a veces no hemos ido nunca al país de la familia pero ya nos sentimos de allí”

“Al final sí, si mis padres están en el bar con otros de su país, 
yo me acostumbro a estar allí y sentirme como uno más. Nunca he estado 

en el país de mis papás pero si me preguntas te diré que soy de allí”

“La gente te califica por la piel, por cómo vistes… Te juzgan si saber cómo eres”

“reunirte con tus iguales es una forma de seguridad, de 
protección, de acogida, de las necesidades vitales” 

Aquesta construcció identitària comporta encara més dificultats per a aquells/es joves que han viscut un procés 
de reagrupament familiar en l’adolescència i han de retrobar-se amb un nucli familiar que no reconeixen com a 
tal. Des de l’àmbit sanitari, han observat que, en ocasions, aquests retrobaments van de la mà d’un fort estrès.

En el sentit contrari, alguns joves tenen serioses dificultats en el cas que les famílies decideixin, per motiu 
diversos, retornar al seu país d’origen.

“Yo me considero de mi país de origen, porque me siento mejor viviendo allí. No quiero ser 
española, prefiero ser de allí. Me sentía española y lo defendía, pero cambié de opinión cuando 

viví allí. después de viajar me sentí más de allí, es difícil de explicar, a veces no hay palabras” 
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D’altra banda, els i les joves sovint són assenyalats com els responsables de baralles que es donen a l’espai 
públic. Els episodis de violència que alguns joves protagonitzen porta a algunes persones a apuntar la possible 
existència de certa organització entre els joves que els protagonitzen.

“Claro que hay peleas entre jóvenes, eso lo sabemos y se ve en el barrio. Pero hay mucha idea de 
bandas, y a veces son solo colegas. No todos los latinos estamos en bandas, y eso hay que saberlo”

Els propis joves coneixen aquesta problemàtica, així com la imatge negativa que aquestes situacions projecten 
d’ells. Com a conseqüència, normalitzen algunes mesures com ara la presència policial en alguns espais o en 
moments determinats de la seva quotidianitat.

“Con los jóvenes siempre hay la sensación de que se portan mal”

“A la salida del instituto hay mucha policía, porque hay peleas siempre. Allí siempre hay un coche 
que patrulla. Nos sentimos observados, no protegidos. igual ya se han peleado dos veces este mes”

 

L’absentisme escolar és un problema que preocupa tant a professionals com als veïns/es. D’una banda perquè 
molts d’aquests joves són abocats a l’atur i/o la precarietat laboral i, d’altra banda, perquè la no assistència a 
classe porta als joves a l’inici de conductes de risc como ara el consum de drogues i alcohol. 

“Los padres nos preocupamos porque vemos que hay chicos que no van al colegio, se quedan  
en las plazas fumando, bebiendo... Cuando los nuestros sean mayores les puede pasar también”

“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” 

En aquest sentit, i malgrat que a tots els centres de secundària es fan tallers destinats a la promoció d’hàbits 
saludables amb un objectiu preventiu, els professionals que treballen amb el col·lectiu adolescent pensen que hi 
un infradiagnòstic sobre el consum de drogues dels joves. Existeix, doncs, una preocupació sobre les mancances 
de la població jove en relació a uns hàbits saludables. 

Finalment, la taxa d’embarassos en adolescents i d’infeccions de transmissió sexual en aquest col·lectiu forma 
part de les qüestions que més atenció i preocupació mereixen entre els professionals. En el mateix ordre de 
coses, els rols masculins i femenins dels adolescents mereix també alguna reflexió.

“Hi ha casos en els que el servei de pediatria atén als nadons i a les seves mares adolescents”

“Adolescents embarassades sovint repeteixen un cicle pel qual havien passat les seves mares”
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6.3. PERSONES ADULTES I fAMÍLIES

La participació de les famílies en associacions és, en general, baixa. Així, malgrat que hi ha famílies que parti-
cipen activament d’espais que els són propis, com ara les AMPAs, existeix la percepció generalitzada de que la 
participació és baixa.

Les explicacions que es donen a aquesta situació són, per una banda, que moltes de les famílies no tenen les 
necessitats bàsiques cobertes i, per aquest motiu, les seves prioritats són unes altres. Per una altra banda, en el 
cas de les famílies d’origen estranger, és possible que els espais dels que participen siguin prioritàriament aquells 
de tipus folklòrics o espiritual i agrupant-se, bàsicament, segons el seu col·lectiu d’origen.

“Hem de treballar el missatge de “tu també comptes”, que tothom se senti part del barri”

Lligat amb la participació, existeix la percepció que, malgrat ja fa alguns anys que van arribar els primers col·lec-
tius procedents de països estrangers, la comunicació entre grups culturals diferents és encara insuficient. En 
aquest sentit, encara hi ha persones a qui els és difícil establir relacions amb altres d’origen diferent.

“Hemos tenido muchos problemas para tener interlocutores en las asociaciones de extranjeros”

“Seas de donde seas, debes impregnarte de la vida de tu barrio. Hay que participar, 
conocer la historia, no sólo estamos, debemos interesarnos y tener presencia, sin 
olvidar nuestras raíces. Así nuestras demandas de convivencia tendrán solidez” 

“Les famílies migrades és com si se sentissin ciutadans de segona. 
Hem de poder trencar això i que participin”

La rotació i la mobilitat de la població de les famílies pot ser un altre dels factors que condicionen la participació. 
En aquest sentit, la manca d’arrelament al barri pot condicionar la implicació de les famílies en els assumptes 
que signifiquen l’establiment de vincles amb el districte i els seus habitants. Aquests moviments de població 
són, en la major part dels casos, deguts a situacions d’inestabilitat i precarietat econòmica (pèrdua de feina, 
desnonaments, retorn al país d’origen, etc.).

Les estructures familiars es veuen condicionades per aquests moviments que, com s’ha dit, es poden veure 
especialment afectades quan es donen processos de reagrupament familiar141.

“Els canvis i la complexitat de l’estructura de les famílies, que aguditza problemes mentals, 
genera un augment del consum d’ansiolítics. Per exemple, és difícil quan ens trobem 
amb mares que reben fills/es biològics al cap d’uns anys de no tenir-hi cap relació” 

141 Dificultats en l’establiment de vincles entre pares/mares i fills/es, pèrdua dels rols com a referents dels progenitors, etc.
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L’elevada mobilitat de les famílies té una afectació, com s’ha dit, en l’àmbit escolar142, però també s’expressa 
com a dificultat per part dels serveis sanitaris. Les dificultats per localitzar els pacients desprès de constatar que 
hi ha proves mèdiques que no es recullen o l’absentisme en visites programades tant en medicina general com 
per especialistes són mostres del que s’explica. Davant les retallades en salut derivades de l’actual crisi econò-
mica, molts professionals senten que aquestes situacions exemplifiquen un malbaratament, evitable, en proves 
que mai es recullen o visites a les que ningú assisteix.

“Existeixen importants dificultats per a la comunicació telefònica degut a 
canvis de telèfons, números que no existeixen, etc. L’enorme mobilitat que 

té la població d’origen estranger suma dificultats en aquest sentit”

 
Abordar les qüestions lligades als processos migratoris significa parlar de construcció de la identitat, de les 
dificultats “per integrar de manera serena les múltiples identitats” i de la llengua con a vehicle de comunicació. 

“Les persones que van migrar d’altres indrets d’Espanya encara han de fer 
l’exercici de fer compatibles les seves identitats diverses: quan són aquí són 

vistos com andalusos i quan tornen a Andalusia són vistos com catalans. 
Si encara tenim aquesta realitat amb les migracions dels anys 60,  

com pot estar resolt per a les migracions més recents?” 

“Me molesta que si hablan en catalán, cambien el idioma porqué 
crean que no lo entiendo. Yo soy de aquí también” 

Respecte a l’idioma, els col·lectius que provenen de països on no es parla espanyol demanen ajuda per al seu 
aprenentatge alhora que posen sobre la taula que els seus fills/es aprendran la llengua del seu país d’origen 
per la comunicació a l’espai familiar i el català per ser l’idioma emprat a les escoles. Els preocupa, però, que no 
coneguin prou l’espanyol i que això limiti les seves possibilitats laborals i de mobilitat en el futur.

“No sabemos si los niños van a seguir aquí o no, necesitamos que además 
de catalán aprendan castellano en la escuela. El catalán se aprende muy 

bien, pero además no hemos de descuidar el castellano”

“Yo tengo suerte porque nosotros hablamos español en casa, pero es 
importante que lo aprendan en la escuela, porqué mucha gente llega y no 

sabe hablarlo, y los chicos lo necesitaran para trabajar y comunicarse”

Lligat amb l’anterior, sembla que un bon nombre de persones d’origen pakistanès, en obtenir la nacionalitat, 
emigren al Regne Unit. Les raons que es donen des d’aquest grup és que així garanteixen que els seus fills/es 
dominin l’anglès (llengua oficial al Pakistan) en cas de retornar al seu país.

142 Per més informació veure l’apartat 6.1. Infància.
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L’atur, o l’economia submergida, és una realitat que afecta a bona part de les famílies del barri. En moltes 
ocasions, la pèrdua de la feina ha anat acompanyada d’un canvi en els rols familiars (dones treballadores i homes 
que han d’ocupar-se de la cura i criança dels infants, avis cuidadors que, a més, sostenen econòmicament la 
família, etc.). Aquests canvis no sempre són viscuts de manera positiva i poden tenir impactes significatius en el 
desenvolupament dels infants.

Però, a més dels assumptes relacionats amb la precarietat econòmica, les famílies afronten altres dificultats que 
tenen incidència en la salut del conjunt del nucli familiar i en la convivència: la massificació dels habitatges, la 
saturació dels serveis sòcio-assistencials, etc.

“L’explotació laboral es caracteritza per treballar moltes hores, amb poc salari, sense 
contracte i, per tant, sense cap protecció. Per a moltes dones que treballen semi-

internes, això es tradueix en la pràctica, en el seu abandonament de la llar i, alhora, en 
la desestructuració familiar. Altres efectes són que les famílies no poden acompanyar el 

procés educatiu dels infants i, en definitiva, es troben emocionalment derrotades” 

 
Davant d’aquesta situació es requeririen més espais que permetin un acompanyament professional i proper a 
aquestes famílies. L’opinió general és que, malgrat els recursos que existeixen al territori, aquests es perceben 
com a insuficients. 

En aquesta línia, però, els professionals apunten la necessitat que els recursos d’atenció als infants i les famílies 
no acabin substituint els vincles i les funcions parentals dels progenitors. Per evitar-ho es creu necessari unir 
esforços i millorar la coordinació per millorar l’efectivitat de les actuacions dels recursos.

“Habría que buscar soluciones, no puede ser que haya gente sin nada y sólo demos 
ayuda material, no hay espacios para cuidarnos como personas o relacionarnos” 

En els darrers anys ha canviat el perfil de famílies que són ateses per recursos sòcio-assistencials: a les famílies 
que tradicionalment se’ls ha facilitat ajuda, es sumen d’altres que, com a conseqüència de l’actual crisis socioe-
conòmica, es troben en situacions complexes i amb serioses dificultats econòmiques. L’augment de l’atur i de 
les feines realitzades en l’economia submergida deixa un escenari d’aïllament social i precarietat que afecta de 
manera especial a les persones de més edat amb perfils de difícil inserció laboral.

Els professionals que treballen en els recursos esmentats mostren la seva preocupació sobre els efectes que la 
manca dels referents adults té en els infants (manca de límits, inseguretat, etc.) alhora que alerten dels riscos als 
que pot abocar als/les adolescents. Les famílies formades per mares que eduquen i fan créixer soles als seus fills/
es augmenten les seves dificultats.

Amb tot, són cada vegada més freqüents els problemes de salut mental i és freqüent l’aparició de conflictes en 
el marc de la convivència a les comunitats de veïns/es.

Al voltant dels conflictes es formulen diverses idees. Per una banda, hi ha qui creu que el seu origen es situa en la 
manca de comunicació i relació entre les persones de diferents cultures. Hi ha, però, l’acord general que el diàleg 
i una millor comunicació afavoriria la convivència. Aquest es basa en la idea que quan els ciutadans es coneixen 
i estableixen algun tipus de vincle, les relacions són més solidàries. Cal continuar treballant en aquesta línia.
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“veig una família i no veig l’origen, veig que són del barri”

“Falta disponibilitat per a dialogar amb els altres, o hi ha hagut diàlegs 
fallits que han augmentat la distància i els prejudicis” 

D’altra banda, moltes famílies assenyalen les dificultats en la convivència derivades de la manca d’espais oberts 
i la densificació dels pocs espais públics que existeixen143. Lligat amb això, es troben a faltar espais per fer activi-
tats en família. Sovint, els veïns/es que busquen una oferta d’activitats per a fer amb els infants marxen a altres 
barris de la ciutat o a Barcelona perquè senten que al Districte II aquesta oferta és molt minsa. 

“Faltan espacios para los niños, necesitamos más actividades, abrir 
los centros culturales, poder ayudarles en los deberes”

“Caldria que tothom estigués informat de tot el que es fa, 
dels recursos que hi ha al barri” 

 

143 Per més informació veure l’apartat 4.1. El territori.
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6.4. GENT GRAN

El principal problema que afecta als col·lectiu de la gent gran és la soledat. Moltes de les persones grans veïnes 
dels barris de Collblanc i la Torrassa viuen sense cap familiar com a conseqüència de la marxa dels seus fills/es i 
nets/es a altres municipis. Com a conseqüència, la població autòctona del districte és cada cop més gran. Així, 
la rotació de la població del districte afecta de manera especial a la gent gran que ha passat de conèixer als seus 
veïns/es, a viure en edificis en els que a més del desconeixement es suma la diversitat de costums, horaris, etc.

“La soledat de moltes persones grans només fa que agreujar els trastorns mentals” 

“Qui s’ho pot permetre, acaba marxant del barri per viure a un altre barri més tranquil”

“Habría que acompañar al inquilino a conocer a los vecinos. (jove d’origen estranger)”

“La finca es una familia, si pasa algo estamos para ayudarnos. Yo veo una vecina 
mayor con bolsas y le ayudo a subir a hasta su casa. (adult d’origen estranger)”

“Pels de fora també ha de ser difícil, poden també tenir por. 
Seria bo escoltar com ho viuen”

 
La soledat augmenta la sensació d’inseguretat i por davant dels robatoris i moltes persones grans veïnes del 
barri afirmen tenir por i sentir que el barri no és un lloc segur per passejar. Aprofundint una mica més, acaben 
assenyalant la presència de determinats bars en alguns carrers del districte com l’origen d’aquesta sensació.

“Els carrers del barri estan poc il·luminats i, en els que no veus a ningú, fa por passejar-hi” 

“Tenim por i per això tanco la porta. Al barri no ens coneixem, veus moltes cares que poder són 
gent bona però no ens coneixem. La gent gran som un cebo per tot i ens pot passar algo”

Els habitatges són, sovint, petits i en molts casos sense ascensor, la qual cosa dificulta que les persones grans, 
especialment aquelles que tenen la mobilitat reduïda, puguin sortir al carrer i mantenir les seves relacions. 
Com a conseqüència, moltes d’elles queden en una situació d’aïllament. Aquesta situació, pot acabar derivant 
en problemes de salut mental, de manera que cada vegada és major la percepció entre els professionals que 
aquests problemes tenen especial rellevància entre la gent gran.

En moltes ocasions, aquestes malalties mentals són l’origen de conflictes en les comunitats de veïns/es. Una altra 
tipologia de conflictes que expressen les persones grans són els relacionats amb la convivència a les escales de 
veïns/es: les diferències en els horaris, els sorolls, la manca de coneixement, etc. entre els veïns/es.

“Hi ha persones soles amb problemàtica de salut mental  
i sense xarxa social que, a més, tenen problemes amb els veïns/es” 
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“En ocasions, certes malalties mentals relacionades amb deliris provoquen dificultats 
de convivència en les comunitats de veïns. La falta de comprensió per part del veïnat 

de determinats comportaments, porten, fins i tot, a denúncies entre veïns/es”

El col·lectiu de persones grans és el grup de població entre qui circula un major nombre de rumors respecte a la 
població immigrada. Aquests es transmeten a gran velocitat i són repetits per diferents grups de persones grans 
i en diferents contextos.

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

La majoria dels rumors o dels prejudicis estan relacionats amb:

• La manca de controls i la facilitat dels tràmits en l’arribada de les persones procedents d’altres països. En  
 aquest argumentari, l’existència de màfies que porten a una bona part de les persones estrangeres que viuen  
 al nostre país és molt present.

• El significat de quedar en situació administrativa irregular (existeixen molts mites al voltant de la cobertura  
 social de les persones, tot i estar en aquesta situació).

• La creença de que tenen més drets en la obtenció d’ajudes socials.

• La percepció de que les lleis son més favorables a les persones que provenen d’altres països.

• La convicció de que, en situacions d’impagament, existeix la voluntat expressa de no fer-ho sense que  
 existeixin causes que ho puguin explicar.

 
En aquest sentit, els col·loquis fets amb gent gran posen en evidència que les informacions que ofereixen els 
mitjans de comunicació solen ajudar a reafirmar aquests rumors o prejudicis, més que a la seva eradicació. Com 
a resultat, moltes persones grans creuen que és impossible trencar la incomunicació entre col·lectius i, per tant, 
senten que existeixen grans dificultats per a la convivència.

“¡Ahora han dicho en la tele que algunos van entrar con visa de turista! ¡Pues así ya se quedan!
¡Es que parece que las fronteras estén abiertas para que venga el que quiera!”

En tot cas, conèixer el funcionament real del procés de nacionalització ajuda a trencar amb aquestes idees 
preconcebudes, i facilita que es donin situacions d’empatia entre els veïns i veïnes. 

“Me pone los pelos de punta que para conseguir la nacionalidad haya 
que pagar 280€ y pasar un examen de 300 preguntas. ¡Es fatal!
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Finalment, el trencament en les expectatives de jubilació és quelcom que preocupa a la gent gran. En els darrers 
anys han anat canviant les estructures familiars, de manera que sovint els nuclis familiars aglutinen a diverses 
generacions i els avis i àvies assumeixen rol de sostenir el conjunt de la familiar. La pensió de jubilació, en cas 
d’existir, és en molts nuclis familiars l’única font d’ingressos i la gent gran ha d’assumir la responsabilitat de 
mantenir la seva família. 

“Estan canviant els rols familiars: Els avis cuiden els infants i de vegades sostenen 
la família econòmicament, i poden desdibuixar les figures parentals”

“Hi ha gent gran que assumeix rols i càrregues econòmiques que no els toquen, i no poden 
viure la seva vellesa. Tampoc no se’ls valora, i els manca una xarxa social de suport”
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L’arxiu del Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEL’H) conserva un gran volum de documents sobre Collblanc i la 
Torrassa, el llistat dels quals es pot consultar a la base de dades Babel’h144. A més, publiquen des de 1987 els 
“Quaderns d’Estudi”, reculls d’articles sobre la ciutat de l’Hospitalet. En el llistat següent, en cas que l’estudi estigui 
disponible en aquest arxiu ho assenyala al costat de la cita. Si és via web, hi figura el lloc on s’hi pot accedir.
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PrOCÉS COMUNiTAri

Procés de transformació d’un context social determinat i de les seves institucions, que avança donant respostes 
col·lectives als reptes que proposen les necessitats i els interessos de les persones que conformen la comunitat.

El procés comunitari promou la convivència i el desenvolupament social, contribueix a la igualtat de les persones 
que formen part de la comunitat i facilita que aquestes participin tot esdevenint les protagonistes dels canvis i 
les millores en la comunitat. 

CONvivèNCiA

Parlem de convivència quan les relacions entre les persones de comunitats ètniques i culturals diverses són 
actives i basades en vincles sòlids i respectuosos. Amb coneixement i consciència de la diversitat de valors, 
aquests són viscuts com a elements positius i enriquidors i, en cas d’aparèixer un conflicte, aquest és abordat de 
manera dialogada i pacífica. 

La vida comunitària és compartida pel conjunt de la població. Alhora, l’esplai públic és compartit per persones 
diverses i aquesta diferència és entesa com un actiu positiu del territori.

COExiSTèNCiA

La coexistència es dóna en aquelles situacions en què les persones viuen de forma separada en un mateix terri-
tori. Malgrat que no existeixen uns valors compartits, es respecten els valors dels altres membres de la comu-
nitat. Aquest respecte, però, s’apropa més al “deixar fer” sense que existeixi interès per l’altre. En aparèixer els 
conflictes, aquests no s’aborden. 

El sentiment de pertinença comú és dèbil, ja que predomina la identificació al propi grup.

Es cohabita ens els espais públics, sense que hi hagi relacions o interaccions entre els col·lectius, i existeix una 
actitud neutra, ni positiva ni negativa, cap a la diversitat. 

HOSTiLiTAT

Les relacions socials d’hostilitat és basen en la desconfiança i la competició. Qui és diferent és percebut com 
una amenaça. No existeixen vincles entre les persones que són culturalment diverses i és usual que els diferents 
grups convisquin en espais separats i existeixin zones marginades i culturalment diferenciades, existint així tracte 
discriminatori vers alguns col·lectius.

Existeix la percepció que les normes i valors vàlids són els que pertanyen a alguns col·lectius concrets, sent la 
resta de col·lectius els qui s’hi han d’adaptar. No es treballa per incloure a les minories, i existeix un clar rebuig 
cap a la diversitat. La manca de comunicació i el conflicte entre parts genera un ambient de tensió i confrontació 
entre els membres de la comunitat. 
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iNTErCULTUrALiTAT

Relació dialogada i basada en el coneixement i reconeixement mutu dels valors i formes de vida de les cultures 
diverses que formen part d’una comunitat. Posa en valor la riquesa de la diversitat sociocultural. Les diferències 
entre cultures són font de riquesa per a la comunitat i aquesta és construïda incloent les especificats de cada 
cultura que en forma part. 

El model intercultural és característic en les relacions de convivència.

MULTiCULTUrALiTAT

Promoció de les relacions entre les cultures que existeixen a una mateixa comunitat. Malgrat tot, aquesta relació 
no assegura l’intercanvi i l’enriquiment entre cultures. El model multicultural és característic en les relacions de 
coexistència.
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a.vv.:  Associació de Veïns/es

aBS:  Àrea Bàsica de Salut

aBSS:  Àrea Bàsica de Serveis Socials

ampa:  Associació de Mares i Pares d’Alumnes

apS:  Aprenentatge Servei

aSpcaT:  Agència de Salut Pública de Catalunya

caD:  Centre Atenció a Persones  
 amb Discapacitat 

cap:  Centre d’Atenció Primària

caSD:  Centre d’Atenció i Seguiment  
 a les Drogodependències

cDiap:  Centre de Desenvolupament  
 Infantil i Atenció Precoç

cnl:  Centre de Normalització Lingüística

cSi:  Consorci Sanitari Integral

cSma:  Centre de Salut Mental d’Adults

cSmiJ:  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

cro:  Centre de Recursos Ocupacionals

cSo:  Centre Social Okupat

eap:  Equip d’Atenció Primària

emca:  Escola de Música i Centre de les Arts

eSDe:  Espai Social de Debat Educatiu

eSo:  Educació Secundària Obligatòria

Fai:  Federació Anarquista Ibèrica

GeS:  Graduat en Educació Secundària

ici:  Intervenció Comunitària Intercultural

icS:  Institut Català de la Salut

iDeScaT: Institut d’Estadística de Catalunya

oGi:  Oficina de Gestió d’Incidències

paeF:  Programa d’Acompanyament  
 Educatiu a Famílies

paH:  Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

paSSir:  Programa d’Atenció a la  
 Salut Sexual i Reproductiva

pec:  Projecte Educatiu de Ciutat

pee:  Pla Educatiu d’Entorn

pnc:  Pensió no Contributiva

poa:  Programa d’Orientació i Acompanyament

rmi:  Renda Mínima d’Inserció

Sap:  Servei d’Atenció Primària

TiS:  Tècnic/a d’Inserció Social

TmG:  Trastorn Mental Greu

uec:  Unitat d’Escolarització Compartida

uTc:  Unitat de Tractament del Conflicte
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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 • 

11. LLISTAT DE PARTICIPANTS
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