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Tenim molt clar que els i les principals protagonistes són els més de 400 participants
diaris i més de 1.000 setmanals, que acudeixen i participen d’algun dels nostres projectes
socioeducatius i de lleure.

Des de la petita infància (amb 4 mesos d’edat), fins als 25 anys, amb el projecte d’Inserció
laboral, tot passant pels diferents infants i joves que participen dels projectes de tarda; el
Casal diari, el Servei Intervenció Socioeducativa (Model SIS o Centre Obert), el projecte
CLAU, el menjador per a joves, l’esplai de caps de setmana, entre molts d’altres.

Som una entitat que no descansa i està activa durant els 12 mesos de l’any. Així doncs,
també garantim la nostra activitat, sense tancar les portes als veïns i veïnes del barri, tots
els mesos d’estiu. 

Creiem en una societat més justa per a un món més just, per aquest motiu ens
agrada pensar que en aquesta petita illa que anomenem Itaca, situada al barri de
Collblanc La Torrassa, poden crear-se oportunitats úniques per a lluitar contra les
desigualtats i propiciar entorns més favorables i justos pels seus veïns i veïnes.

          Associació Educativa Itaca és una entitat sense ànim de lucre situada al barri de Collblanc-
La Torrassa (Hospitalet de Llobregat), declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. 

Des del 1977 dediquem la nostra tasca a l'educació en el lleure dels infants i joves del barri i és des
de aproximadament el 2004, que decidim profesionalitzar els nostres projectes d’entre setmana
amb una especial dedicació i atenció als projectes d’Acció Social. 

El nostre equip humà supera les 50 persones professionals, gairebé triplicant l'equip en època
estival, i més de 60 persones voluntàries, així com un gran gruix d’alumnes en pràctiques i
col·laboradors puntuals.

El nostre lev motif continua sent amb convicció:

“Compromís de persones al servei de les persones”

L'
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Felipe Campos

participen dels nostres projectes i que dipositen la confiança en nosaltres.

La pitjor part de la pandèmia ha quedat enrere, però aquest any han començat a arribar
les conseqüències socio-econòmiques esdevingudes en molts casos per la ineficaç o
inexistent gestió de tota la part social. Aquest 2021, ens ha tocat posar tota la nostra
energia en acompanyar als nostres infants, joves i famílies, que patien, de manera directa,
aquesta desafortunada gestió dels recursos. En cap moment hem dubtat que el pitjor
encara estava per arribar; per això hem fet de la planificació i l'anticipació el nostre full de
ruta.

Espero que haguem estat a l’alçada de les circumstàncies; sent conscients que les realitats
de moltes persones són molt dures i complexes, ens sentim amb l’encàrrec i la
responsabilitat d’anar sempre més enllà. Per aquest motiu vull donar les gràcies i em sento
molt afortunat de poder comptar amb tants companys i companyes de travessia, que
creuen en aquest projecte i en aquesta illa de somnis que és Itaca, enmig del barri de
Collblanc - la Torrassa, a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Gràcies i seguim, perquè la travessia continua.

Director general

Gràcies, un any més, per estar
al nostre costat.

Soc conscient de la importància de tot l’equip humà
que ens acompanya en aquesta travessia, soc
conscient de la gran sort que tenim de comptar amb
veïnes i veïns tan entregats i predisposats com els del
nostre barri, Collblanc - La Torrassa.

L’aventura d’Itaca no seria possible sense totes
aquestes persones i especialment les famílies que 
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Visió

Valors

Missió L’Entitat desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat,
amb la finalitat de generar igualtat d’oportunitats i acompanyar processos
de desenvolupament personal per empoderar a infants, joves i famílies,
amb especial sensibilitat per aquells/es que es troben en situació de
vulnerabilitat.

Aspirem a la garantia de drets i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de
la comunitat, amb especial atenció per la infancia i la joventut del barri i la
nostra ciutat.

Volem generar canvis contra la injustícia social i volem la erradicació de la
pobresa i de la exclusió en totes les seva formes, posicionant en l’agenda
política i social la situació de la infància.

Volem i treballem amb la nostra comunitat, per a què els infants, joves i les seves
families siguin els veritables protagonistes.

Compromís social:

La nostra militància recau sobre la nostra comunitat entenent-la com a
nucli de la nostra intervenció, per això ens impliquem en aquesta, per
aconseguir major justícia social a partir de la seva transformació.

Incidència Social:

Garantir i dotar de recursos als infants, joves i les seves
famílies, empoderat-lxs, per evitar cronificar processos i
trencar cercles d’exclusió social.

Igualtat d'oportunitats:

Donar veu a infants, joves i les seves famílies, generant
espais de participació i mobilitzant i implicant a la
comunitat en els processos d’empoderament. Treballem en
generar consciència critica vers la vulneració de drets.

Proximitat:

Entenem la proximitat com un acompanyament als procesos
socioeducatius dels nostres infants, joves i les seves famílies,
tot generant un clima de confiança i d’escolta activa.

5



Joventut: Lorena Tamayo
Coordinadora Caixa Proinfància i Oficina de
Drets Socials: Neus Prat
Coordinació Intervenció Comunitària i Relacions
amb la Comunitat: Jose Donate
Inserció Laboral: Laura Candelario

Equip humà 48
professionals 75% dones

25% homes

Caps d'àrea

Referents familiars

Petita Infancia: Yamila Alberola 
Infància: Natalia Bernardo

Infantil: Gemma Andreu
Primària, Cicle Mitjà: Vero Novel
Primària, Cicle Superior: Maria Lanzarote

Equip d'intervenció
multidisciplinar

Psicòleg: Pere Muñoz
Logopèdia: Mireia Casares
Responsable de Comunicació: Anna Salat
Secretaria i Administració: Óscar Garcia i Santi Pérez

Tècniques procès 
comunitari

Responsable Intervenció Comunitària:
Laura Álvarez i Alba Sala 

+80 a l'estiu
un total de 128 professionals anuals

Junta directiva
Presidència: Santi Pérez
Vicepresidència: Lídia González
Secretaria: Felipe Campos
Tesoreria: Verónica Sandra 
Vocalia: Jennifer Montero 
Vocalia: Lara Masip
Vocalia: Mohamed El Amrani
Vocalia: Pere Muñoz

Direcció de Processos i Recursos Humans:
Roger Garcías / Arantxa Lozano
Directora Relacions Externes i Programes
Educatius: Laura Candelario
Directora Innovació, Planificació i Qualitat:
Joana Millan / Diana Calderón

Consell de direcció
Direcció General: Felipe Campos Rubio
Subdirecció: Lídia González Moreno
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Equip educatiu
Espai Familiar
Educadora: Dury Nayab
Monitor/a: Valeria Macias

Menudes
Referent: Marta Moreno
Monitor/a: Aurora Vila

Petites
Referent: Valeria Macías
Monitor/a: Irene Zapater, Laura Martín, Sergi
González

Franja 1r i 2n
Referent: Aida Domingo
Monitor/a: Oscar Garcia, Txabi López, Emily
Moral

Franja 3r i 4rt
Referent: Andrea Moya
Monitor/a: Joel Basanta, Roger Fusté, Paula
Carmona

Franja 5è i 6è
Referent: Azahara Hidalgo
Monitor/a: Marisol Mikue, Patricia Guitierrez,
Maria Delis, Mateo Belil

Franja Joves
Referent: Claudia Pujantell
Monitor/a: Mar Mañé, Nadia Prieto, Álvaro
Gallarde

Comissions
Comissió de gènere: Enguany per primera vegada hem
incorporat la primera alumna en pràctiques del Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Igualtat i Gènere. 

Comissió d'Ètica: Promoció de l’ètica, la formació dels seus
treballadors i treballadores en aquests aspectes i l’establiment
d’estratègies per a incorporar la perspectiva ètica en la
intervenció diària.

Comissió de Qualitat: Vetllament pel correcte funcionament
dels aspectes relacionats amb els processos de qualitat i
benestar de l'associació. Treballem arrel dels procediments de la
metodologia ISO9001:2015

Comissió Salut:

Creació del Protocol Covid del Casal Diari i seguiment del
mateix en coordinació amb els CAPS del districte, el servei
epidemiològic de la Generalitat de Catalunya, les escoles i
les famílies.

Recuperació de la presencialitat al 100% amb el seguiment
del protocol Covid complint amb les mesures d’higiene, salut i
mitjans de confinament per tal de poder continuar donant
servei en coordinació amb les escoles i els professionals de
salut del territori.

Comissió d'Emocions: La comissió elabora un espai d'
observació i reflexió interna sobre l'estat emocional o sobre allò
que ens desperten un seguit d'imatges i conceptes, relacionats.
Es tracta d'un espai interactiu on professionals, famílies, infants i
joves poden compartir tot allò que sentin en gaudir de la galeria
emocional.

Comissió ASI: Qüestionari que va realitzar l’equip educatiu al
voltant de les violències que es detecten en la intervenció
socioeducativa per tal d’explorar sobre la realitat que es
presenta davant nostre

Comissió Mediambient: L'objectiu és reflexionar sobre la
importància de tenir cura del medi ambient, neix de la necessitat
de fer pràctiques sostenibles i respectuoses amb aquest.

Noves Comissions

Aquest any hem sumat les comissions d’educació emocional,
educació mediambiental i d’ASI (Abús Sexual Infantil) i violències amb
l’objectiu de continuar treballant i incorporant la mirada i el bon
tracte cap a la infància.
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L'acció més rellevant que hem dut a terme ha estat la
implementació del Pla Igualtat que varem elaborar
acompanyades de la Cooperativa Esberla.

Destaquem també altres accions dutes a terme pel 25 de
novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere i
les activitats del 8 de març; on es van editar breus vídeos amb
dones com a protagonistes, que relataven la seva vivència al
barri des d’una mirada diversa i plural.
Una càpsula formativa de reflexió i mirada entorn al gènere i la
interseccionalitat impartida a l’equip educatiu del centre.



Servei d'atenció que ofereix suport a la criança i educació dels
fills i les filles a través de sessions amb les diferents franges
d’edat de 0 a 3 anys amb la presència de les famílies.

Les sessions es divideixen per franges d’edat, de 0 a 1, d’1 a 2 i
de 2 a 3 anys, on s’ofereixen activitats sensorials mitjançant
materials diversos, dinàmiques vivencials, introducció del joc
pre-simbòlic i nous continguts ampliant significats.

A l'Espai Familiar també es realitzen les tertúlies familiars,
adreçades a tractar, amb les famílies, temes relacionats amb
la criança. A més s’ofereixen diferents xerrades formatives al
voltant de la salut de l'infant, el massatge infantil, la cura, etc,
en les quals es convida a professionals externs pertinents a la
Xarxa d’Educació o Salut del districte II (com ara infermeres,
personal de la biblioteca, odontòlogues, etc).
 
Les sessions familiars es complementen amb 
tres serveis:

Espai Familiar

Projectes
Socioeducatius

Àrea Petita Infància

Atenció familiar
S’ofereix un acompanyament global a les
mares, pares o famílies participants en relació
amb diversos temes relacionats amb la vida
quotidiana. A banda del suport en aspectes de
criança i habilitats marentals i parentals
existeix un seguiment lligat a les seves
necessitats quotidianes diverses, tals com
suport en la realització de certs tràmits, oferir
informació sobre tallers o cursos adients al seu
perfil, etc

Espai de Joc Psicomotriu

Obert a famílies amb infants de 0 a 3 anys i
els seus germans i germanes. Un espai on
poden trobar material psicomotriu i jocs.

Espai Respir
Servei educatiu per a la petita infància per donar
un temps personal de descans o respir a la mare o
pare que en té cura, per tal de poder dur a terme
activitats puntuals o no previstes durant un temps
determinat. Tot  això mentre els infants poden
gaudir d'un espai preparat per jugar, on es fan
diferents propostes d'activitats amb intencionalitat
educativa.

#Prevenció #Criança #Diversitat

67 20 40 28 

 3 professionals 
 6 persones en pràctiques

(noies)

mares paresnenesnens
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Participació en el projecte PresafalinParticipació en el projecte Presafalin

Establir una intervenció a llarg termini per a contribuir a
l’empoderament de les comunitats amb situació de més
vulnerabilitat i a la reducció de les desigualtats en salut
des de la primera infància.
Fomentar un adequat desenvolupament físic, psicològic i
social durant la petita infància a través de la promoció
d’hàbits de saludables i habilitats per a la vida, donant
importància a l’alimentació saludable i a la generació de
les preferències alimentàries adequades.
Generar una xarxa de centres socioeducatius promotors
de la salut i l’alimentació saludables, implicant famílies i
educadors/es.

Per primera vegada, aquest any es va participar de la
iniciativa Presafalin, projecte adreçat a la petita infància de
la Fundació Gasol.

Aquesta iniciativa forma part de les accions de promoció
d’hàbits saludables de la Gasol Foundation i té tres objectius:

BiblioEspai a la Biblioteca Tecla SalaBiblioEspai a la Biblioteca Tecla Sala

 les famílies poden utilitzar per treballar aquesta temàtica i altres recomanacions. Les temàtiques van des
de l'afecte, els límits, l'alimentació, la descoberta de l'entorn, entre altres.

Aquest curs es van poder reprendre les sessions de biblioespai, que havien quedat aturades per la
pandèmia.   També es van reprendre les sortides trimestrals a la biblioteca Josep Janés amb els diferents
grups de famílies.

Per cada contacontes es prepara un tríptic informatiu
sobre la temàtica que es treballarà, mostrant alguns
contes que 

Espai Familliar d'EstiuEspai Familliar d'Estiu

Aquest estiu també es va poder reprendre
el Casal d’Estiu en Família, que s’havia
anul·lat l’estiu anterior. Es va poder oferir
a les famílies una programació variada i
recuperant sortides i dies de piscina
conjunts, seguint les mesures establertes
de seguretat.

I, a més a més...

Al llarg d'aquest curs, s’han pogut reprendre les
diverses xerrades impartides per professionals que
han assistit a les sessions familiars. 

I també s'ha rebut la visita d’una nutricionista i una
pediatra per tal de tractar temes com: l’alimentació
saludable, primers auxilis i cures als nadons, criança
positiva, etc.

Activitat oberta a tothom que vulgui participar de la
sessió. Es programen cicles de contacontes trimestrals,
en els quals s'organitzen diferents contes a explicar als
infants amb les famílies, que s'articulen al voltant de
temàtiques concretes. 

Hem estat un total de 20 famílies!

Hem estat un total de 90 famílies!

Aquest estiu hem estat 30 famílies!
(50 menors i 40 adults)
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El Casal Diari és un espai inclusiu i integrador, en el
qual es troben integrats el projecte Clau i el Servei
d’Intervenció Socioeducativa (model SIS), tots dos
reconeguts dins de la Cartera de Serveis Socials i de
la Xarxa Municipal d'atenció a la infància i a 

Casal DiariCasal Diari

ÀREA D'INFÀNCIA

CAMPANYA DE NADAL
Gràcies a les col·laboracions de Caixa
Proinfància, Generali The Human Safety Net,
Adecco, Bankinter, Il·lusions Solidàries,
Cooperación Internacional, Fundació Pere
Tarrès, Catalonia Hoteles, St. Peter’s School i
Rotary Club, més de 350 infants i joves
participants dels projectes socioeducatius de
l’entitat van rebre un regal en aquestes dates
tan assenyalades. 

Així mateix, amb les famílies i infants de Espai
Familiar i dels grups de Menudes i Petites del
Casal Diari vam gaudir d’una festa amb
animació, xocolatada i regals de la mà de
Generali amb el projecte The Human Safety Net.
Amb els infants dels grups de primària i Joves
vam gaudir d’una tarda de xocolatada al Casal
Diari de la mà d’Addeco

Projecte ClauProjecte Clau
Compta amb un total de 65 places, provinents de la
derivació de serveis socials. Amb aquest projecte es
pretén facilitar la conciliació familiar de famílies que
no poden anar a buscar als seus fills i filles a la
sortida de l’escola, normalment perquè estan
treballant i no compten amb una xarxa de suport.

El Servei d’IntervencióEl Servei d’Intervenció
Socioeducativa (model SIS)Socioeducativa (model SIS)

Contempla 40 places destinades a infants i
adolescents, derivats per l’àrea bàsica de
serveis socials del districte, amb una
situació familiar en situació de risc social.

Té l’objectiu de donar suport, estimular i
potenciar l'estructuració i desenvolupament
de la personalitat, la socialització,
l'adquisició d'aprenentatges bàsics
mitjançant el lleure socioeducatiu i el
treball individualitzat, en grup, amb família,
comunitari i en xarxa amb els diferents
agents que intervenen en el
desenvolupament d’ infants i adolescents.

#Acompanyament #Inclusió #Prevenció

124107 

622

Nenes Nens

Dones Homes

Participants

Professionals

l'adolescència de L’Hospitalet del Llobregat. 

Aquest espai està destinat a infants i famílies d’entre
els 3 i els 11 anys en el qual, de manera diària de
dilluns a divendres desde la sortida de l'escola
s'ofereixen activitats de lleure socioeducatiu.
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Casal Diari
Psicoteràpia
Logopèdia
Espai Familiar
Tallers educatius familiars
Colònies Grup Itaca Els Vents
Casal d’Estiu

Presents als serveis de:

EN TOTAL HAN ESTAT 166 FAMÍLIES  I 440 INFANTS
PARTICIPANTS EN DIFERENTS SERVEIS D'ITACA

65 Famílies participants 
32 Targetes moneder
6 Xecs de roba 
6 Tauletes cedides
14 Lots d’aliments entregats
48 Famílies participants al
2n Mercat  Nadalenc
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Projecte basat en la intervenció directa de joves d’entre 12 i 16 anys i a les seves respectives famílies. Té
l’objectiu de garantir un espai socioeducatiu enriquidor basat en l’acompanyament del procés de
construcció de la seva identitat personal i en la prevenció de conductes de risc i abandonament escolar. El
projecte ofereix acompanyament a 40 joves de la ESO, cada tarda en horari extraescolar.

El Casal de Joves també és Servei d’Intervenció Socioeducativa (model SIS) i, per tant, alguna de les seves
places formen part d’aquest servei de la cartera de Serveis Socials.

Casal JovesCasal Joves  

Programa impulsat amb l’objectiu principal de
garantir un àpat al dia, fomentant en una
alimentació i hàbits saludables als i les joves que
cursen Educació Secundària Obligàtoria (ESO).
Els/es participants que assisteixen son 30 joves
entre 12 i 16 anys de tres instituts públics de
Collblanc-La Torrassa en situació de vulnerabilitat
social. 

Es pretén aconseguir un suport alimentari i
socioeducatiu, mitjançant l’acompanyament dels i
les joves en el dinar i una sèrie d’activitats
educatives i esportives basades en treballar els
hàbits saludables, les relacions e interaccions
socials i la prevenció de trastorns psicològics i
personals. 

Menjador Joves: RAI ESOMenjador Joves: RAI ESO  
“Dinem junts i juntes”“Dinem junts i juntes”

27 16
Participants 

Noies Nois

ÀREA JOVE #Acompanyament #inserció #prevenció
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InserjoveInserjove Projecte d’inserció sociolaboral per a joves de 16 a 30 anys. Espai
creat amb l'objectiu d'acompanyar i impulsar als i les joves en el seu
projecte vital a nivell formatiu i laboral, per tal d’aconseguir un
benestar personal i social que els permeti desenvolupar-se sense que
la seva situació econòmica o social sigui un impediment. S’indica
especial atenció personalitzada a aquelles persones que es troben
en situació administrativa irregular i vulnerabilitat i que sovint tenen
dificultats per poder accedir a l’educació i al món laboral. 

El desenvolupament de les seves competències bàsiques
d’inserció sociolaboral. 
La potenciació de les seves habilitats i competències personals. 
L’introducció a la llengua catalana. 

Les accions que es duen a terme es divideixen en tres àmbits: 

Per tal de generar una equitat d’oportunitats als i les joves
vulnerables que participen del projecte, s'ofereixen beques amb la
col·laboració de Nou Cims dins del programa ZING perquè puguin
assolir els seus objectius vitals i els seus reptes de futur en relació a
la seva formació i inserció laboral. 

 

Participants 

Nois

13 18
Noies

Nois: 33%
Noies: 23%

Percentatge d'èxit
laboral:

Nois: 39%
Noies: 38%

Percentatge d'accés acadèmic:
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Projecte dirigit a la reobertura de l’antic espai La Claqueta per
possibilitar, de nou, un conjunt d’activitats de qualitat en relació al
lleure i l’oci educatiu, així com un espai adequat per atendre
motivacions i interessos dels joves. Es tracta d’un espai obert, per oferir
un oci alternatiu no consumista, fomentant la participació i l’autogestió. 

L’espai té obertura en caps de setmana i va dirigit a un públic d’entre 12
i 20 anys.

Espai ObertEspai Obert

Servei Comunitari APSServei Comunitari APS
(Aprenentatge i Servei)(Aprenentatge i Servei)

Projecte destinat a fomentar la participació i
capacitació dels i les joves del barri de
Collblanc-La Torrassa. Mitjançant la metodologia
APS, s’ha impulsat un projecte de participació
juvenil on els i les joves de l’últim curs de
l’educació secundària obligatòria han participat
sota la temàtica de salut emocional amb altres
joves del barri Collblanc-La Torrassa.

Aquest curs, després de les
mesures de la situació COVID,
s’ha aconseguit reobrir l’antic
Espai Jove-La Claqueta, actual
Espai Obert en format
quinzenal, els dissabtes. 

Es va realitzar un taller de
serigrafia amb l’obertura i s’han
realitzat també  diversos
tornejos (entre d'altres).

Participants 

Noies Nois

14 16

Hem estat 150 participants en total!

Participants 

Noies Nois

71 79
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#Interculturalitat #comunitat #inclusió

PARTICIPANTS

El projecte pretén impulsar diferents accions
emmarcades dins l’àmbit comunitari, per tal d’intervenir
sobre les relacions amb la comunitat del barri.

El Procés Comunitari Intercultural treballa per fomentar
la cohesió social del territori, coordinant una xarxa
comunitària que inclou professionals, recursos i societat
civil organitzada. La xarxa comprèn diferents àmbits:
educació, salut i comunicació, on mitjançant la
detecció de necessitats específiques i la valoració dels
recursos disponibles, es creen diferents comissions que
vetllen pel disseny, la implementació i l’avaluació
d’accions intersectorials. 

L’objectiu d’aquestes accions és fomentar la cohesió
social i la convivència intercultural de la comunitat del
Districte II de L’Hospitalet de Llobregat.

749 986

Agafant el relleu de l’antic projecte ICI,
durant aquest 2021 s’ha consolidat el 
Procés Comunitari Intercultural com a
projecte principal dins l’àreacomunitària de l’entitat. 

De la mà amb la implementació del
PLACI*, el projecte ha incorporat, de
manera transversal, la perspectiva
d’inclusió.

Arran de les necessitats augmentades i
generades per la crisi sociosanitària
que deriva de la Covid-19, s'hanimplementat accions enl’acompanyament a infants, joves i

famílies.

Procés Comunitari Intercultural

Hem comptat amb un 39,20 % de diversitat cultural a les activitats i 12 espais impulsats
pel PCI*, destinats a l’estratègia comunitària i la participació tècnica i ciutadana

Dones Homes

De 0 a 18
 

De 18 a 65

229 99
Dones Homes

PROFESSIONALS

2 1

Dones Homes

A més a més...A més a més...
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*PCI: Procès Comunitari Intercultural

*PLACI: Pla d'Acció Comunitària
Inclussiva



PARTICIPANTS

L'activitat destacada ha estat el casal de
Setmana Santa que s'ha realitzat enguany. La
motivació darrere d'aquest casal ha estat
continuar proporcionant un espai educatiu durant
els dies de vacances i s'ha mantingut l'estructura
d'activitats conjuntes per fomentar la interacció
tant amb els iguals com amb la resta d'infants i
joves del Grup Itaca, respectant la normativa
vigent del moment. 

Un altre aspecte a destacar ha estat el constant
canvi de la normativa davant la pandèmia i
l'adaptació que ha pres aquest espai com a
conseqüència. El curs va haver-se d'iniciar amb
ràtios molt baixes i sense interacció dels grups i,
pocs caps de setmana després, va haver-se de
tornar al format online. 

No obstant això, hem pogut acabar el curs
recuperant la normalitat d'anys enrere!

L'Esplai Grup Itaca - Els Vents és l'esplai que du a
terme activitats els caps de setmana i colònies.
L'esplai és un lloc on s’educa en valors i es gaudeix
d’un espai on compartir moments, aventures i
coneixences. L’equip de monitors i monitores
participa de manera voluntària en aquest projecte a
partir de comissions i responsabilitats que assumeix
cadascú. 

Les edats dels infants participants són dels 6 als 17
anys, i estan dividits per franges evolutives en grups
que reben el nom de diferents vents i de temàtica
marina: Migjorn, Llevant, Ponent, Garbí, Xaloc,
Tramuntana, Alborada, Solc, Onada, Velam i Xarxa.

Enguany, s'ha realitzat un casal en lloc de colònies a
Setmana Santa, ja que amb la pandèmia era
impossi pernoctar. Aquest casal ha tingut una
durada de quatre dies d'activitat diurna i s'ha
intentat recuperar el format presencial de les
colònies. En canvi, a l'estiu s'han realitzat colònies
amb activitats individuals on cada grup ha tingut el
seu Centre d’Interès específic. 

Grup Itaca - Els Vents #Creixement #valors #comunitat

32 23

Noies Nois

9 4
Dones Homes

PROFESSIONALS

16



Mirada integradora i inclusiva, garantint i fomentant la participació activa de qualsevol persona a les
diferents activitats dutes a terme als patis oberts. Això vol dir que l’equip educatiu tindrà present les
diversitats funcionals i intel·lectuals de les possibles persones que puguin apropar-se.

Perspectiva de gènere, integrant la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i incorporant una mirada
que rebutgi qualsevol mena de discriminació per raó de sexe, de gènere, o d'orientació sexual.

El projecte Espais Oberts per un Estiu Enriquit s’emmarca i vol donar resposta als objectius marcats pel Pla de
Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) en el marc del PEE 2020-2021. Es tracta de respondre a la mesura 19
del pla, que dona cabuda a les oportunitats educatives més enllà de l’escola i s’emmarca dins de l'àmbit
d’actuació número 4; acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l’escola. 

Es tracta doncs d’un projecte de dinamització de l'espai públic a cinc patis d'escoles de la ciutat de
L'Hospitalet de Llobregat i una instal·lació esportiva del municipi. Es pretén proporcionar un espai on els i les
participants puguin gaudir de manera autònoma i autogestionada de l'ús de les instal·lacions i també puguin
trobar activitats socioeducatives organitzades. Els espais han estat adaptats perquè hi assisteixin perfils
d'edats diverses, tenint present que el col·lectiu jove és el que més el freqüenta.

El projecte s’ha realitzat des del 21 de Juny de 2021 fins el 31 d’ Agost de 2021, en 6 localitzacions:
Escola Santiago Ramón i Cajal, Escola Paco Candel, Escola Josep Maria Folch i Torres, Escola La Marina,
Escola Estel Can-Bori i Espai Obert Cruyff Court.

L'objectiu general transversal és oferir una proposta d’activitats extraescolars de qualitat, diversa i equitativa,
per tal de facilitar espais d'oci segur als infants i els joves de la ciutat.

La metodologia del projecte es reflecteix en una mirada que contempli els següents valors:

Gràcies a la col·laboració de Fundació Orienta, s’ha pogut comptar amb la figura d’una professional que pugui
acompanyar, guiar i detectar possibles casos amb dificultats de salut mental, poder oferir una atenció
preventiva i/on d’actuació segons els casos, per tal de després realitzar una derivació a CSMIJ o d'altres
serveis. 

ESPAIS OBERTS PER UN ESTIU ENRIQUITESPAIS OBERTS PER UN ESTIU ENRIQUIT

L’horari realitzat ha estat de dilluns a divendres de 16:30h a 21:30h, tenint d’intervenció directa i
espai dedicat a infants i joves de 17h a 21h; i els caps de setmana de 10:30h a 14h i de 16:30h a
21:30h, sent també l’horari d’atenció directa de 11h a 13:30h i 17h a 21h

Els educadors i educadores han estat les figures de dinamització i de referència dins de cada
espai, tot apostant per una parella educativa i en la majoria de casos, de gènere fluid.

Durant les 10 setmanes de
realització del projecte, han passat

pels diferents espais, un total
aproximat de 15 mil persones, tenint
en compte que la majoria han estat
en la franja d’edat de 12 - 16 anys -

tot i que les dades recollides oscil·len
dels 0 fins als 16 anys,

aproximadament. 17



Finançadors 

Col·laboradors

Públics

Privats

Rotary Cub Pedralbes

Gasol Fundation

Institut Margarida Xirgu

Catalonia Hotels Resorts

Bankinter

Adecco

Biblioteca Josep Jane

Bibioteca Tecla Sala

AEC (Associació Esportiva Collblanc)

Il·lusions Solidàries

NH Hoteles

FPT Powertrain Tchnologies

Centres de Pràctiques

CEIR Arco

Escola Monitors de Barcelona

Institut Vilumara

Universitat de Barcelona

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Ramon Llull

Universitat Rovira i Virgili

Obra de la
Visitació de
Nostra Senyora
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Membres de

Acord Ciutadà Area Metropolitana de Barcelona

Acord per al Tercer Sector de la Ciutat de l'Hospitalet

Comissió de festes del barri de Collblanc La Torrassa

Consell de Ciutat de l'Hospitalet de LLobregat

Consell de Districte II ciutat de l'Hospitalet de LLobregat

Espai de Ciutadania de la ciutat de l'Hospitalet de LLobregat

#LaInfanciaEnElCentro - Moviment d'Educo

Taula Sectorial d'Emergència Climàtica de l' Ajuntament de l'Hospitalet

Taula Sectorial Joventut Ajuntament de l'Hospitalet

Xacs -MCECC-FPT

Federats a

Consell de l'Esplai de l'Hospitalet

FEDAIA

Jóvenes e Inclusión

Red Oikia
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@AEITACA INFO@AEITACA.ORG 653 682 522 / 934 036 997

www.itacaelsvents.org

C/ Montseny 22, L'Hospitalet de Llobregat

TAMBÉ POTS TROBAR-NOS A:


