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QUÈ HA PASSAT AQUEST CURS?

1.595
- Els projectes i actuacions de La Gresca al barri són estables i de continuïtat. En
aquest sentit, seguim donant resposta als infants, joves i famílies de l'entitat en tot
allò que ens és possible
- Els i les joves de La Gresca han pogut iniciar el curs en un nou local a les pistes del
Parc Massot de Ripollet. Creiem que aquest fet millorarà el projecte i beneficiarà al
grup i a les seves activitats
- Hem iniciat una col·laboració amb l'oficina de La Caixa de Ripollet centre que ens ha
permès desenvolupar un projecte concret: APPTIVA'T. Un projecte d'ajuda a la gent
gran en relació a l'ús dels mòbils intel·ligents
- Hem inciat una experiència nova en relació al tema del voluntariat lingüístic i de
foment de la llengua catalana. Amb el projecte BLA BLA.CAT hem incidit en
l'aprenentatge del català com a llengua vehicular
- A la Gresca ens estem especialitzant amb les noves TICs: Programació amb
scratch, lego i robòtica… L'Espai Infantil està innovant en activitats lúdiques basades
en l'ús d'aquestes noves eines

infants i
joves

997
famílies

640
beques per
les activitats

90.392,03€
d'ajuts per
a activitats
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L'ESPLAI DE DISSABTES

41
infants i
joves

24
famílies

9

Apostem per un projecte basat en la
gestió des del voluntariat, compromès
amb el territori, amb les famílies i amb els
infants i els i les joves.

beques per
les activitats

Potenciem la realització de sortides, excursions,
colònies i rutes que apropin els i les participants
a l'entorn natural, moltes vegades, extraordinari
a les seves quotidianitats

520,00€
d'ajuts per
a activitats
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L'ESPLAI DIARI

100
infants

73
famílies

74
L'acció educativa de La Gresca està enfocada a
la prevenció de situacions de risc social, a la
promoció i la inserció personal i social dels
col·lectius d'infants i les seves famílies més
desfavorits, que presenten més dificultats
sociofamiliars i/o psicosocials. Intervenir en el
sí de la família és intervenir en un conjunt de
membres que estan en interacció, organitzats i
amb una història i un codi propis que els hi
atorguen singularitat.

beques per
les activitats

28.120,00€
d'ajuts per
a activitats
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CASAL JOVE

14
joves
1.000
infants
inscrits

11
famílies
1.000 infants
famílies
1.000
Adequar les activitats als
interessos dels i les joves
tenint present el procés
evolutiu en el que es troben és
una de les nostres principals
prioritats.
La dinamització de les pistes
del parc Massot ha estat una
de les nostres prioritats aquest
curs,
fomentant
espais
educatius i de relació entre els
i les joves (inscrits o no a les
activitats).

10

beques per
les activitats

1.000 beques
3.800,00€
1.000 infants
d'ajuts per
a activitats
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PROJECTE CONNECTA'T

80
usuàries/s
1.000 infants

47
inscripcions
a cursos
1.000 infants
famílies
1.000
El projecte Connecta't és un
projecte transversal i en el que
hi participa la resta d'usuàries i
usuaris de l'entitat (adults,
joves i infants) i de recolzament
a la resta d'entitats del barri.
Durant aquest curs 2015-2016
hem entrat a formar part,
novament, de la xarxa de
telecentres Red Conecta de
Fundación
Esplai
i
hem
realitzat
propostes
d'aprenentatge en eines i
dispositius mòbils

33

Apptiva't

114

1.000 beques
1.000
infants
infants
i
joves
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ACTIVITATS DE VACANCES

982
infants i
1.000
infants
joves

716
famílies
1.000 infants
famílies
1.000

495

Les activitats de vacances són puntals en
l'activitat de l'entitat. S'ha organitzat i
gestionat els casals d'estiu municipals a
Cerdanyola del Vallès en dues escoles
públiques i el casal de lleure adaptat per
a noies i nois més grans; tres casals
d'estiu al municpi de Ripollet per a infants
i la proposta de casals d'estiu per al grup
de joves. A banda, durant l'última
setmana de juliol, s'ha organitzat i
gestionat les colònies d'infants i els
campaments d'estiu per al grup de joves.

beques per
les activitats

1.000 beques
55.077,03€
1.000 infants
d'ajuts per
a activitats
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FAMÍLIES I COMUNITAT

Intervenció
psicològica
1.000 infants

grups de
pares i mares
1.000
1.000famílies
infants
La Gresca es caracteritza per ser una
alternativa que incideix tant en les causes
com en les situacions concretes i que
possibilita
processos
d'inclusió
i
socialització,
especialment
en
les
situacions de risc social. Tenim com a
objectiu oferir informació, assessorament,
formació, recursos, serveis i activitats a les
famílies per a capacitar-les i prevenir
situacions de risc i de vulnerabilitat social
dins la comunitat. A partir de les accions i
les activitats amb participació de les
famílies es pretén prevenir i millorar les
situacions de risc dels joves i dels infants
del nostre barri.

servei de suport
i orientació
psicològica

1.000 educatiu
beques
Lleure
1.000 infants
En família
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SERVEIS EDUCATIUS. L'espai Infantil

192
infants

1.000 infants

138
famílies
1.000 infants
famílies
1.000
L’Espai Infantil és un recurs
socioeducatiu per a infants i les seves
famílies que es planteja i es
construeix a partir de la necessitat del
municipi al maig del 2014 a
Cerdanyola del Vallès, en el qual es
treballa per incidir en la millora de la
qualitat de vida dels infants i de les
seves famílies des de la perspectiva
de l’educació en el lleure. Es centra
en un model per excel·lència inclusiu i
a partir del joc i joguina com a
element motivador i fil conductor de
les activitats diàries.

19

beques per
les activitats

1.000
beques
2.875,00€
1.000 infants
d'ajuts per
a activitats
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SERVEIS EDUCATIUS. Kftí de Ripollet

38
joves

1.000 infants

35
famílies
1.000 infants
famílies
1.000
El Kftí, activitats per a joves de
Ripollet és un servei públic que
l'entitat gestiona des de l'any
2012. Han estat anys de dedicació
plena a fer créixer el projecte, a
maximitzar-ne els recursos amb
els que compta per tal d'arribar al
major nombre de joves i famílies.
Cal valorar aquest servei com a
projecte propi, perquè aquest ha
estat el sentit i el sentiment que se
li ha donat durant tot aquest
temps.

33

beques per
les activitats

Atenció a joves
+18
de beques
Ripollet
1.000
i informació
1.000
infants
descentralitzada als
IES
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SERVEIS EDUCATIUS. Acollides i extraescolars

148
infants

1.000 infants

2
serveis d'acollida
matinal
1.000 infants
famílies
1.000
Posar al servei de les
escoles, ampa o altres
institucions
“la
nostra
manera de fer” i aconseguir
dotar l'entitat de fonts de
finançament pròpies són les
raons que fan que l'entitat
lideri serveis fora dels
projectes pel propi barri. Són
iniciatives consolidades però
que caldrà reformular per tal
de donar-hi una major
coherència pedagògica.

3

serveis
d'extraescolars

1.000 beques
dinamització
del
1.000 infants
Molí d'en Rata
de Ripollet
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L'equip

137
persones
remunerades
1.000
infants

13
persones
voluntàries
1.000 famílies
Per a La Gresca, les
persones són el seu
major
capital.
Entendre
que
treballem amb i per
les
persones,
significa
entendre
els equips de treball
com un dels nostres
principals valors. La
Gresca la fem les
persones que en
formem part.

9
persones
en pràctiques
educatives

3

persones
1.000
beques
1.000
infants
en pràctiques
administració i
informàtica
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TANCAMENT ECONÒMIC EXERCICI 2016

130.607,35€
1.000
subvencions
infants

103.679,23€
quotes famílies
1.000 infants
famílies
1.000
504.184,26€
sous i salaris

-19.221,02€
1.000
beques
1.000 de
infants
balanç
negatiu

