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PRESPECTIVA GENERAL DEL CURS 

L’impacte de la crisi ha produït un augment de la pobresa infantil. En un context com 

l’actual, la crisi està tenint una enorme empremta sobre la infància, cada cop són 

més els nens i nenes que viuen en risc de pobresa o exclusió social.  

La estabilitat dels nostres projectes ens permeten crear espais on la nostra acció 

educativa està enfocada, fonamentalment, a la prevenció de situacions de risc social 

i a la promoció, formació i inserció personal i social dels col·lectius infantils i juvenils 

més desfavorits, que presenten més dificultats sociofamiliars i/o psicosocials.  

Recordem que hi ha situacions que augmenten el risc de pobresa o exclusió social 

entre els nens i nenes, és per aquest motiu, que com entitat valorem que l’educació 

és l’eina més poderosa per trencar el cicle de transformació de la pobresa de pares a 

fills/es. Garantint l’éxit escolar dels infants en risc de pobresa o exclusió social és la 

millor estrategia per assegurar el seu desenvolupament. A més, treballem per 

sensibilitzar i educar en drets de la infància i introduïm en les nostres activitats 

accions de sensibilització contra la violència cap als menors.  

La crisis ha comportat noves cares de la pobresa, aquests nous rostres tenen cada 

vegada menys possibilitats  reals de sortir-se’n. Es tracta d’una pobresa emergent 

cada cop vinculada a la normalitat i no pas a l’exclusió social.  Cada cop més, ens 

trobem amb infants que no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques i viuen en 

una família on els ingressos no permeten arribar a final de mes, on els pares es 

troben a l’atur o bé en la precarietat laboral que impedeix dedicar el temps i els 

recursos adequats als seus fills/es. Aquesta situació es decisiva a l’hora de reproduir 

el cicle viciós de la pobresa. 

Per aquestes raons, durant aquest curs hem prioritzat poder donar resposta a les 

necessitats que les famílies, els infants i els joves de la nostra entitat ens han fet 

arribar; aportant les eines i els recursos que hem tingut a l’abast per tal d’ajudar a 

pal·liar les conseqüències de situacions com les descrites. I això, ho hem fet 

col·laborant i treballant conjuntament i amb xarxa amb la resta d’agents socials 

presents al nostre territori. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPLAI DE DISSABTES 

Com entitat aquest nou curs vam redefinir aquest projecte amb el nostre equip de 

voluntaris, es va decidir organitzar activitats molt concretes i molt engrescadores per 

donar la oportunitat als nostres infants i joves de compartir espais i activitats que, 

donada la situació econòmica i el seu context familiar, no podien realitzar.  És  per 

aquest motiu que es va realitzar: 

• Tallers a l’esplai: vam realitzar tallers destinats a organitzar carnaval, la 

festa del Tio i aquells que més els hi agrada als infants com els talles de 

cuina. En general han tingut una bona participació. 

   

• Hem realitzat sortides com: la castanyada, sortida a la Neu, al cinema. Totes 

elles han tingut molta participació per part dels nens i nenes. A la neu van 

participar 56 infants, al cinema 38 infants i a la castanyada van participar 25 

infants.  

 

• S’han realitzat activitats amb famílies com el Taller de cuina, el dinar de 

germanor, tallers de Sant Jordi amb famílies i festa Esplai. S’ha treballat per 

introduir a les famílies en la vida quotidiana dels seus fills i filles 

 

 

 

 



 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

• Tió i dinar de germanor: per motius externs a l’entitat aquest any vam 

canviar la ubicació de l’activitat, vam realitzar la festa a la rambla de 

Ripollet. Això va fer que moltes més persones participessin de l’actuació del 

Mag. El dinar va ser molt familiar i vam fer cagar el Tio amb les famílies de la 

nostra entitat 

 

 

 

• Carnestoltes: Aquest any, com cada any, vam participar a la rua de Ripollet. 

Sota el lema “Decora la teva vida” vam organitzar una rua amb les emocions 

com a protagonista  

 

• Festa d’Aniversari de l’Esplai: aquest any vam decidir fer el nostre aniversari 

un divendres per la tarda fent activitats obertes al parc amb els nostres 

nens/es d’esplai diari. Va ser una tarda plena de tallers i activitats on van 

participar molts nens i nenes del barri. 

 



 
 

 

• Sant Jordi: El dia de Sant Jordi el vam celebrar internament a l’esplai, amb 

els més petits, vam realitzar tallers i visites a les paradetes de Cerdanyola del 

Vallès. Amb els més grans, vam vendre llibre i roses al barri 

 

• DUDI: Per commemorar el 25é aniversari de la Convenció dels drets del 

Infants vam organitzar una festa entre tres entitats de Ripollet i la regidoria 

de Joventut. Va ser un treball molt enriquidor i amb molt d’èxit  

 

 

 

 

 

PROJECTE ESPLAI DIARI 

El projecte d’Esplai Diari continua sent una oferta d’activitats que garanteix la 

protecció als infants a través de proporcionar oportunitats educatives diferents i 

complementàries a l’escola.  

 

Després de molts anys portant a terme el nostre projecte, hem aconseguit crear 

convenis amb els departaments de serveis socials d’ambdós municipis, això ens ha 

aportat, per una banda, el reconeixement a la nostra feina feta i, per l’altra, 

l’estabilitat al nostre projecte. A més, un dels nostres principals èxits recau en la 

nostra capacitat i flexibilitat per a treballar en xarxa amb tots aquells agents 

implicats en la formació de l’Infant i jove (serveis socials, escoles, Caritas, EAIA, ...) 

 

Basem la nostra metodologia en el joc ja que som conscients que estimula els sentis, 

enriqueix la creativitat i la imaginació. El joc clau per l’aprenentatge i el 

desenvolupament; dóna als infants coneixements i experiències a la vegada que els 



ajuda a desenvolupar la curiositat; també la capacitat verbal, de pensament, de 

plantejament i d’organització.  

 

Gràcies als convenis de col·laboració que tenim amb les administracions locals i 

l’aportació de la DGAIA podem donar resposta a un determinat nombre de nens i 

nenes on lluitem per garantir la igualtat d’oportunitats  

 

Les activitats estan dividides en 4 grups en funció de  

 

Gràfic amb: 

- Nombre total de nens i nenes 

- Derivacions de Cerdanyola i Ripollet 

- Escoles  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAL JOVE LA GRESCA 



El grup de joves és un grup molt cohesionat amb molta capacitat de treballar en 

equip. La vinculació que tenen amb l’esplai és molt important gràcies en gran part, 

per la relació que tenen amb els monitors del grup.  

Les activitats de grup van dirigides a fomentar l’esperit crític dels joves, la seva 

autonomia i el compromís per fomentar una societat amb igualtat d’oportunitats. A 

través de les assemblees, les dinàmiques de grup i el treball individualitzat es 

fomenten tots els nostres objectius. Les activitats es complementen amb activitats 

de cap de setmana com sortides, refugi, carnestoltes, ... 

 

 

 

 

 

 

CONNECT@´T 

Al llarg del curs hem facilitat l’accés al coneixement a partir de les tecnologies de la 

informació aportant eines, recursos i formació a gent gran, col·lectius amb risc 

d’exclusió social, entitats i persones interessades en algun tipus d’activitat. 

A nivell formatiu: hem continuat donant cursos de formació: 

 
• BECAMOS: 10 formacions per les certificacions MOS (Microsoft Office 

Specialist)  
o 4 Microsoft Office Word 2010 



o 3 Microsoft Office Excel 2010 

o 3 Microsoft Offcice Power Point 2010 
 

(http://einclusion.fundacionesplai.org/beca-mos/entidades/) 
 

• Suport a la recerca de feina:  

 
En els horaris de connexió lliure les persones que volen buscar feina a 

través de la xarxa , poden fer-ho , fent ús dels ordinadors. El nombre de 
persones que fan servir aquestes eines son 60 persones. 
D'altra banda s'imprimeix cada setmana una borsa d'ofertes de treball 

dels municipis veïns . 
Aquesta borsa de treball s’envia setmanalment a una llista de distribució 

de l'associació d'aturats Cerdanyola Ripollet que té un abast d'unes 250 
persones. 

 

• Aula oberta : 30 persones, el fet que cada cop tinguem més cursos de 
formació fa que quedin menys hores d ‘aula oberta.  

• Actic:  18 persones 
• Red conecta: durant aquest curs hem desenvolupat 8 cursos per adults, 

7 de nivell bàsic i 1 de nivel mitjà i 5 cursos per a infants i joves.  
 

Curs nombre participants 

Nivel bàsic 6 Lucia con conecta 

Nivel avançat 1 Lucia con conecta 
Curs específic 4 8 

Infants (3-12anys) 4 Lucia esplai diari 
Joves 2 Lucia esplai diari 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

           
 

• Suport a entitats donem suport a entitats del barri com: 

 
o Comissió De Festes de la Tardor :  

(https://ca-es.facebook.com/festesdelatardor/) 
o Associació d’Aturats Cerdanyola- Ripollet 

(https://es-es.facebook.com/aturatsripolletcerdanyola) 
 

 

ACTIVITAT DE VACANCES  

Hem realitzat Colònies de Setmana Santa, Casals d’Estiu d’ambdós Municipi i colònies 

d’estiu. L’alternativa de colònies a les vacances de Setmana Santa i refugi pels i les 

joves continua tenint una bona resposta ja que te molt bona participació.  

En relació als casals d’estiu aquest any hem realitzat el casal a tres escoles 

distribuïdes pel municipi de Ripollet, el Casal de Joves la Gresca i tres escoles de 

Cerdanyola del Vallès 

S’ha continuat fent un treball molt exhaustiu amb serveis socials d’ambdós 

municipis, ja que el fet que la nostra fundació oferís un gran número de beques ens 

ha fet treballar molt coordinadament. Tot i que la situació econòmica de les famílies 

és molt delicada gràcies a les aportacions econòmiques de la Fundació Catalana de 

l’esplai i dels serveis socials, un any més, cap infant s’ha quedat sense casals d’estiu.  

 



 

PUNT DE TROBADA: UN PROJECTE DE FAMÍLIES  

Intervenció psicològica 

S’ha treballat per donar recolçament psicològic i terapèutic als pares i mares dels 

nostres infants i joves amb la finalitat de poder garantir un benestar emocional. El 

treball terapéutic que es fa a l’entitat es basa en donar recursos a les persones per 

gestionar les seves situacions problemàtiques amb la finalitat que ells/es es sentin 

els responsables dels seus propis canvis. 

Escola de pares i mares 

Hem realitzat un parell de xerrades amb la finalitat de capacitar i proporcionar a les 

famílies les eines necessàries per densenvolupar i millorar les seves funcions 

parentals. 

Servei de suport i orientació psicològica 
Continuem sent un punt de referència al barri, cada cop són més les persones que 

venen a la nostra entitat a preguntar i resoldre els dubtes i dificultats que tenen en 

el seu dia a dia. Al llarg de l’any són moltes les persones que ens utilitzen com a 

servei de suport i orientació per obtenir resposta a les seves dificultats.  

 

Lleure educatiu en família 
Al llarg del curs les activitats que realitzem amb famílies tenen un bon resultat. El 

carnestoltes, el dinar de germanor, festa esplai han tingut una bona participació per 

part de les famílies. S’ha gaudit de les activitats fomentant el compromís per 

l’entitat i la convivència entre els diferents  membres que formem l’entitat 

(monitors/es, famílies, infants i joves), 



 

 

Activitats comunitàries 
Fomentar la participació de les famílies en la vida comunitària del barri, crear xarxes 

de relació i de veinatge i afavorir la cohesió i la vertebració del barri. No és possible 

contabilitzar un nombre exacte de persones en aquestes activitats perquè són 

obertes. 

 

 

 

 

SERVEIS EDUCATIUS 



L’entitat continua tenint com a prioritat aconseguir fonts econòmiques propies a 

través de fonts privades i serveis per obtenir un pressupost equilibrat. Els serveis 

educatius que s’han portat a terme aquest any han estat els següents: 

 

Acollida matinal: Hem dut a terme durant tot el curs escolar les acollides a l'escola 

Xarau de Cerdanyola del Vallès i l'escola Escursell de Ripollet. El servei s'ha dut a 

terme amb la contractació de 4 monitors i monitores  

A l’escola Xarau també s’ha realitzat l’acollida de tarda i a l’escola Tiana s’han fet 

acollides per les reunions de mestres.  

 

Serveis d’Extraescolars: Hem continuat realitzant activitats extraescolars en escoles 

d’ambdós Municipis, per una banda, a Ripollet hem realitzat tallers d’anglés i a 

Cerdanyola hem realitzat taller d’art i circ    

Molí d’en Rata: Hem continuat realitzant les visites pedagógoques del centre 

d’interpretació històric de Ripollet a escoles del municipi i entitats que han visitat 

aquest centre durant el curs. 

Kftí: Continuem realitzant el servei d’atenció a joves amb la finalitat de potenciar el 

desenvolupament integral dels i les joves, tant des de la perspectiva individual com 

col·lectiva, per tal de regenerar i potenciar el seu entorn més proper, promovent 

processos de participació social. 

Espai Infantil de Cerdanyola del Vallès: Un servei pensat per a treballar formalment 

l’educació d’infants en el temps lliure, tenint en compte el joc com un element 

motivador essencial per a l’infant i el seu desenvolupament. Un espai on l’infant per 

mitjà del joc i la joguina desenvolupa habilitats i competències socials i experimenta 

noves relacions, vivències i actituds que el faran créixer.   

 

LA GESTIÓ  

És una part molt important per a la nostra entitat ja que considerem que gestionar bé 

els recursos amb eficiència i transparència és una de les nostres línies prioritàries. Per 

realitzar la nostra feina amb qualitat des del 2005 conjuntament amb la Fundació 

Catalana de l’Esplai a través de l’empresa Bové Monteros y Asociados s’ocupa de 

realitzar-nos les auditories externes dels nostres comptes.  

El compromís de la nostra entitat és seguir vetllant per tenir un pressupost equilibrat i 

poder aconseguir una estabilitat econòmica que ens faciliti la nostra feina. 

Després de alguns anys treballant per mantenir un pressupost equilibrat aquest nou 

curs, hem aconseguit recuperar el nostres fons social negatiu i finalitzar l’any amb un 

tancament econòmic en positiu.  

 

 

 



 

 


