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“reivindiquem amb les nostres accions,
amb el nostre compromís, la igualtat 

d’oportunitats i la justícia social .”

Any 2019, un any de canvis en l’estructura i reptes on 
un grup de professionals i voluntaris apliquen el rigor, la 
professionalitat, el compromís i determinació per a la dig-
nitat dels nostres veïns i veïnes, famílies i als més petits 
de Collblanc - La Torrassa.

Aquest camí no el podem fer sols, aquí el meu agraïment 
a tots qui estan a primera línia, monitors/as, educadors/as, 
personal tècnic, a les coordinadores, l’equip de direcció, als 
voluntaris... tots ells, gràcies per no rendir-vos mai.
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També agrair al conjunt de les Administracions Públiques, a 
l’Ajuntament de L’ Hospitalet, principalment en l’Àrea de Jo-
ventut, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Assumptes Socials del Govern Estatal així com 
també a les empreses i institucions que gràcies a la seva aju-
da avui podem explicar el relat de vida de tants veïns i veïnes.

No renunciarem a res, reivindicarem la justícia social i la ga-
rantia de drets amb la determinació i la justícia en igualtat 
d’oportunitats.



Santiago Pérez i Morros
President 

Seguim un any més consolidant projectes i 
creant de nous que ens permeten arribar cada 
cop a gent d’edats i realitats més diverses. Tot 
seguint sempre el nostre ideari i posant les 
persones per davant de tot, com a objectiu 
principal de la nostra feina.

Volem destacar també la gran feina de tots i totes les 
professionals i voluntàries que participen del dia a 
dia de la entitat, homes i dones que estimen la seva 
feina, les persones amb les que treballen i es compro-
meten al cent per cent per una causa.

Seguim fem passos endavant per aconseguir una en-
titat completament inclusiva, equitativa i feminista, 
on tothom s’hi senti partícip i on la identitat de cada 
persona es respecti i es valori.

“Compromís de persones,“Compromís de persones,
al servei de les persones”.al servei de les persones”.
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“Seguim demostrant el nostre 
compromís amb el barri i amb la societat.”

Gràcies un any més a totes les empreses i entitats que 
heu col·laborat durant l’any amb nosaltres, així com 
també els organismes públics i a totes les persones. 
Heu ajudat a contribuir un any més (i ja en són més 
de 40) en el nostre viatge cap a Itaca.



La nostra Missió, 
Visió i Valors

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

L’Associació Educativa Itaca és una entitat sense afany 
de lucre declarada d’utilitat pública per la Generalitat 
de Catalunya que des de l’any 1977 treballa al barri 
de Collblanc la Torrassa de la ciutat de L’Hospitalet de 
Llobregat des de l’educació en el lleure i l’acció social. 

igualtat d’oportunitats
Garantir i dotar de recursos als infants, joves 
i les seves famílies, empoderant-los,  per tal 

d’evitar cronificar processos i trencar cercles 
d’exclusió social.

incidència social
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. Generar consciència critica 

vers a la vulneració de drets.

proximitat
Acompanyament als procesos socioeducatius 
dels nostres infants, joves i les seves famílies. 
Generant un clima de confiança i d’escolta ac-

tiva, (empoderar, acompanyar, confiança, 
escolta, canvi)
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Volem generar canvi, contra la injustícia social, 
erradicació de la pobresa i 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-
què els infants, joves i les seves families siguin els 
veritables protagonistes.

L’entitat desenvolupa projectes socioeducatius al servei de 
la comunitat, amb la finalitat de generar igualtat d’oportu-
nitats i acompanyar processos desenvolupament personal i 
empoderament   a  infants, joves i famílies, amb especial sen-
sibilitat aquells que es troben en situació de vulnerabilitat. 



Direcció General: Felipe Campos Rubio
Subdirecció: Lídia González Moreno

Direcció de projectes: Roger Caro Perez

Petita infancia: Yamila Alberola Vizcaino
Infancia, adolescencia i famílies: Natalia Bernardo

Programa CaixaProinfància i técnica de finançament: Diana Calderon
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI): Roberta Vassallo

Inserció laboral: Laura Candelario

Menudes:
R: Verònica Novel
E: Aldana Garcia

Técnica de Comunicació: Anna Salat
Secretaria i administració: Oscar Garcia /Santiago Pérez

Referents familiars
Infantil: Laura Garcia

Primària: Irene Triguero
Secundària: Neus Prat 

Equip intervenció multidisciplinar
Logopèdia: Jennifer Montero

Psicòleg: Pedro Muñoz

Equip educatiu Espai Familiar: 
Verònica Novel/Dury Nayab

Petites: 
R: Patricia Satorras

E: Andrea Moya, Valeria Macias, 
Azahara Idalgo

Franja 1r i 2n:
R: Dury Nayab

E: Oscar Garcia, 
Sergi González,

Susana Mora

Franja 3r i 4rt A:
R: Laura Cerón
E: Joel Basanta

Franja 3r i 4rt B:
R: Estefania Jordan

E: Cristina López, Soufiane Zahir

Franja 5è i 6è A:
R: Lorena Tamayo

E: Roger Fusté

Franja 5è i 6è B:
R: Ricard Bouzou
E: Aida Domingo

Franja Joves:
R: Ruben Navarro

E: Carmen Lagartos, 
Anni Facchini

COORDINACIÓ

Educador Inserjove:
Jose Donate
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L’equip de l’Entitat

Aula Oberta:
R: Maria Valle

E: Andrea González

Menjador Joves:
Ricard Bouzou, 
Santiago Pérez

Espai Jove La Claqueta: 
Jose Donate/Claudio Capellan

Oci al Barri:
Alba Sala/Jordi Ortega

 Projecte ICI 
(Intervenció Comunitària intercultural):

Tècnica Salut comunitaria: Júlia Ventura
Tècnic Educació: Javier Traba

Dones
36

Homes
16

EQUIP HUMÀ

REFERENTS CENTRE OBERT I EQUIP EDUCATIU



PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT

- Centre d’Estudis Americans
- CEIR Arco Villaroel
- Centre d’estudis Sant Francesc
- Escola Educa
- Escola de Monitors
- Fundesplai
- Institut Can Vilumara
- Institut Margarida Xirgu
- Institut Severo Ochoa
- Fundació Paco Puerto
- Fundació Pere Tarrés
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
- Universitat Ramón Llull

Durant el 2019 hem tingut la oportunitat d’acollir a més de 90 persones que han participat de jor-
nades puntuals de voluntariat. 
Moltes entitats privades aposten per un voluntariat corportatiu (RSC) i creiem que són espais in-
teressants per sensibilitzar i consenciar sobre altres realitats de la pròpia societat. 
Les persones que hi han participat formaven part del Projecte Aps, d’Adecco i La Caixa. 

L’Espai Familiar és un espai de criança dotat de professionals que 
ofereixen acompanyament tot promovent l’apoderament famil-
iar i el suport en aspectes de cura i educació dels infants. 

El desenvolupament integral dels infants i generar aprenentatge 
a través del joc esdevenen elements claus del projecte. 
Els principis fonamentals són l’educació inclusiva, activa, 
respectuosa i coeducadora.

Activitats Extraodinàries

Contacontes BiblioEspai amb temàtiques de criança i tertúlies 
familiars: 1 sessió/mes de 17.30h a 18.30h durant tot el curs. 
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Monitor/a de Lleure
Direcció de Lleure
Animació Sociocultural
Mediació Comunitària

Integració Social
Educació Social

Treball Social
Màster en Intervenció Psicosocial

Les escoles i universitats derivants de les persones en 
pràctiques i voluntàries han estat:

Famílies

S’ofereixen tres serveis diferents:
les sessions familiars, l’espai respir i l’espai de joc psicomotriu. 

Activitats Intergeneracionals:  
trobades a la residència d’avis i àvies. 

Espais de xerrades professionals de diverses disciplines: 
infermera, psicòleg, educadors, etc.

Casal d’Estiu en Família: 
activitats, piscina, sortides, psicomotricitat...etc.

Sortides en Família: zoo, granja, mercat, hort...

Noves col·laboracions a través d’activitats d’APS: 
pràctica d’alumnes de diverses formacions.

A l’Associació creiem que totes les persones que par-
ticipen de la nostra activitat són part important de l’en-
titat. És per això que pensem que hem de facilitar un 
espai per a l’experiència i l’aprenentatge de les per-
sones en pràctiques i voluntàries.

Petita Infància

36

4
3
3

3 2 1
14

24

Voluntariat

100

108 Infants

ESPAI FAMILIAR



El Casal Dari és un projecte que ofereix un es-
pai de lleure educatiu, d’inclusió i integració a in-
fants d’entre 3 i 17 anys en el que estàn integrats 
els projectes de Centre Obert i Clau i els infants 
que hi participen dels mateixos.

Es tracta d’un espai socioeducatiu i l’activitat de 
lleure desde l’acció social i que treballa amb uns 
objectius adaptats a l’etapa evolutiva dels in-
fants, centrant la mirada en el seu present i poder 
generar millors oportunitats de futur.

AULA OBERTA

Es tracta d’un espai destinat integrament al re-
forç educatiu del qual gaudeixen infants d’en-
tre 8 i 12 anys, en el qual, mitjançant diversos 
recursos pedagògics, reben un acompanya-
ment educatiu de manera diària.

El projecte fomenta la lectura, l’aplicació de re-
cursos matemàtics i es reforcen les competèn-
cies bàsiques desde una perspectiva lúdica.

ATENCIÓ LOGOPÈDICA

Al servei de logopèdia s’atén de forma indi-
vidual infants que formen part del projecte de 
Casal Diari. 

També s’orienten als monitors dotant-los 
eines relacionades am la millora de l’adquisició 
del llenguatge i la parla, la família (implicant-la 
i donant-li pautes de treball) i escola (amb co-
ordinacions).

El servei també ofereix sessions grupals amb 
infants de P4 i P5 setmanalment per tal de 
prevenir possibles alteracions lingüístiques

El servei realitza una atenció i tractament 
psicoterapèutic a 7 infants de l’entitat, valorats 
per tot l’equip educatiu a inici de curs. 

La teràpia es desenvolupa en una primera 
fase diagnòstica, la intervenció psicològica en 
funció dels objectius proposats i una darrera 
fase de tancament de la intervenció. 

El servei es realitza en coordinació amb tot 
l’equip educatiu i professionals externs (es-
coles, serveis socials, CSMIJ, EAIA...).

En el treball terapèutic s’intenta implicar a la 
família com agent clau en el desenvolupament 
bio-psico-social de l’infant. 
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Infància
INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINAR

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA 
INDIVIDUALITZADA

El nostre model de Centre Obert està integrat 
dins el Casal Diari amb la voluntat d’oferir un es-
pai integrador e inclusiu. 

Els 60 infants que participen del servei gaudeixen 
del lleure educatiu i a més a més la seva família 
rep acompanyament i seguiment per part de les 
persones educadores del Centre en coordinació 
amb Serveis Socials i altres agents educatius i so-
cials que s’escaigui.

60 65

53271

Centre 
Obert

CLAU

Aula
Oberta

Casal
diari

CASAL DIARI, CENTRE OBERT, PROJECTE CLAU



El Casal de Joves és un recurs socioeducatiu que 
està destinat a joves del barri d’edats compreses 
entre 12 i 16 anys.  és un recurs diari, de dilluns a 
divendres, en horari de tardes. 

S’hi realitzen activitats i tallers enfocats a treballar 
qüestions de gènere, educació emocional i la con-
sciència mediambiental. 

Activitats Extraodinàries

El gruo de Casakl de Joves va comptar amb un taller d’ APS entorn l’Economia Social Solidària or-
ganitzat pel projecte ICI i la Coordinadora d’AMPA’s Endavant i dinamitzat per l’Assemblea de Co-
operació per la Pau (ACPP). D’aquesta manera el jovent s’apropa al valor del comerç de proximitat.

MENJADOR JOVES - RAI ESO Dinem Junts!

El projecte té com a objectiu oferir un àpat nutritiu al dia a 
joves al dia a joves d’entre 12 i 16 anys que estudien en els 
Instituts Margarida Xirgu i Eugeni d’Ors. És un espai de pro-
tecció on es realitzen activitats socioeducatives, esportives 
i de reforç escolar.

Una de les principals problemàtiques és la mala alimentació 
i la manca de beques públiques i servei de menjador a la se-
cundària. És per això que el projecte posa molta èmfasi a la 
promoció d’hàbits saludables.

Joves

40 Joves

Taller de teatre plàudite: El grup de Joves del Casal diari van presentar una mostra de teatre a l’au-
ditori de la Torrassa.

El Consell d’esplai de L’Hospitalet va organitzar la 1era Trobada Jove a Calafell. Un cap de setmana 
plena d’activitats per als/les Joves de la ciutat.

Com reaccionaries si et despertessis i no tinguessis aigua? Aquesta és la pregunta que van formular 
el grup de Joves, per donar resposta col·lectiva realitzant una investigació a la ciutadania de Coll-
blanc- la Torrassa gràcies a Agbar i Open Systems de la Universitat de Barcelona.

Com reaccionaries si et despertessis i no tinguessis aigua? Aquesta és la pregunta que van formular 
el grup de Joves, per donar resposta col·lectiva realitzant una investigació a la ciutadania de Coll-
blanc- la Torrassa gràcies a Agbar i Open Systems de la Universitat de Barcelona.

30 Joves

CASAL DE JOVES
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L’espai representa un punt de trobada per a joves amb una 
gran diversitat cultural, facilitant la socialització i l’establi-
ment de lligams, tant entre els usuaris, com amb l’entorn que 
el caracteritza. 

Així mateix, la participació de projecte no exigeix un com-
promís a nivell d’assistència, exceptuant els taller. Els i les 
joves entren i surten amb total llibertat de l’espai, per la qual 
cosa quantificar la participació resulta una tasca complexa, 
però aquest tret característic permet que les persones 
col·laborin des de la voluntarietat i que la participació activa 
sigui real. 

Dins de l’espai sempre està present un equip educatiu, for-
mat per un educador social i un treballador social, encarre-
gats d’oferir un acompanyament als joves que hi participen 
en el projecte.
Aquest any a l’Espai hem realitzat dos tallers: 
Taller de Teatre amb perspectiva de gènere i Taller de Ball 
Hip Hop. 

Hem presentat les nostres actuacions a diferents festivals i 
teatres de la ciutat. 

El projecte pretén configurar-se com un recurs socioeducatiu 
per als joves del barri que es troben en un moment de canvi en 
la seva transició al món laboral i proposa, un acompanyament 
individualitzat davant de tot aquest procés, oferint un procés 
d’ensenyament i aprenentatge destinat a les competències 
transversals i competències bàsiques en termes d’ocupabilitat 
i formació.

Aquest any hem articipat al projecte d’APs (Aprenentatge i 
Sevei) que es desenvolupa durant el tercer sector, el qual va 
ser dirigit i enfocat a les necessitats i interessos dels i les joves 
participants.

L’objectiu principal és donar resposta a les necessitats espe-
cífiques dels i les participants del projecte a través del procés 
d’acompanyament i empoderament d’ells mateixos; per això, 
treballem l’orientació, fomentem l’autonomia i l’autorrespons-
abilitat i la presa de decisions i perseguim que ells si elles acon-
segueixin jugar un paper actiu dins del projecte i en conse-
qüència, en societat. 

El projecte destaca per la individualització dels processos de 
desenvolupament personal, possibilitant l’accés a noves oportu-
nitats dels i les joves, incidint en la importància de la formació 
com eina d’inserció potent. 

El projecte La Claqueta és un punt de dinamització juvenil 
orientat a l’oci dels joves que es troben entre els 13 i 30 
anys. Aquest projecte té un caràcter assembleari i promou 
la participació activa dins l’espai i en la comunitat. 

INSERJOVE PUNT DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 
LA CLAQUETA

Inserjove és un projecte d’inserció sociolaboral destinat a joves de 16 a 30 anys. 

30
Participants

800
Participants
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El projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) es 
tracta d’una metodologia socioeducativa, la 
qual des de l’Associació Educativa Itaca portem 
uns quants anys desenvolupant. 

Aquest 2019 el projecte ha incorporat un 
altre centre d’estudis en la intervenció de 
la metodologia ApS.
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JULIOL I AGOST

Els Casals es desenvolupen des de les 8.00h 
del matí fins les 16.30h de la tarda, de Dilluns a 
Divendres, amb edats compreses entre els 3 i els 
16 anys. Els objectus principals dels Casal d’estiu 
són:

Oferir un espai d’acollida, segur i de confi-
ança a l’infant durant els mesos d’estiu.

Promoure accions socioeducatives amb els 
infants i joves del barri Collblanc i La Tor-
rassa, treballant per la seva educació i for-
mació integral en el seu temps lliure.

Reforçar el projecte comunitari d’acció 
socioeducativa que estem portant a terme 
les entitats del barri, facilitant la inserció i 
la participació dels infants.

Espai dedicat a Joves entre 13 i 17 anys, que 
amb l’ajuda i supervisió d’un professional, per-
met aprofundir aspectes amb més dificultats 
als estudis així com potenciar l’autonomia en 
l’aprenentatge de/la Jove.

Aquest projecte té una visió educativa i acció 
social, generant així espais de participació i im-
plicació amb repercussió d’intervenció.

Per als alumnes, projectes ApS es conformen 
com una alternativa educativa i innovadora da-
vant els continguts curriculars clàssics, a més 
posicionar-se a l’altre banda com a persones 
emissores de la informació i no tan sols recep-
tores, provoca un canvi d’actitud en relació la 
seva autoestima i apoderament.

El projecte d’ApS de l ‘Entitat amb més 
força és “Joves pel Barri”. 

Es tracta d’un projecte que proporciona 
als joves l’aprenentatge de dur a terme un 
projecte/activitat per després realitzar el 
servei a les nostres instal·lacions i els nos-
tres infants del Casal Diari.

Es compon de dues fases: 

Centres educatius que participen al projecte:

El Casal d’estiu es realitza a 3 espais:

- Antic Cine Romero
- Escola Màrius Torres
- Escola Santiago Ramón i Cajal Institut Bisbe berenguer, Institut Santa Eu-

làlia, Institut LLobregat, Institut Margardia 
Xirgu.

PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI (ApS)

Aprenentatge: els alumnes i/o partici-
pants del projecte reben una formació 
específica d’un tema. 
L’acció: l’acció del tema, entesa aquesta 
com a servei en la comunitat.

Aquesta metodologia la vam començar a im-
plementar amb l’institut Margarida Xirgu, i ac-
tualment estem impartint projectes d’aquest 
caire a 4 instituts de l’Hospitalet de Llobregat: 
el Margaria Xirgu, l’Eugeni d’Ors, el Sant Jaume 
de la Fep i el Santa Eulàlia.

Casals d’Estiu

Taller d’Estudi Asistit (TEA)120
Participants

650

Participants

Juliol

300 Agost



Es tracta d’un servei d’ atenció i suport a les 
famílies amb la finalitat d’acompanyar-les en 
la millora del seu benestar, garantint l’accés a 
recursos que els permetin cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques i els seus drets.

L’Objectiu principal ha estat potenciar el desen-
volupament de les capacitats dels pares, mares 
o referents adults per la criança i educació dels 
seus fills/es, acompanyar-los en la seva tasca i 
oferir consell.

Contribuir al benestar familiar a través de 
l’afecte, la comprensió i la comunicació, han 
estat les finalitats principals del projecte.

Aquesta tasca s’ha dut a terme a través del tre-
ball dels diferents mòduls i sessions setmanals 
en famíia. 

AJUTS A FAMÍLIESTALLERS FAMILIARS
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Oficina de Drets Socials

Famílies Comunitat      

És un projecte d’intervenció comunitària intercultural que es dóna a terme a 36 territoris d’Espan-
ya. A Collblanc - la Torrassa es desenvolupa des del 2014 per impuls de l’Obra Social “la Caixa”, 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Educativa Itaca amb el suport de la Gener-
alitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

Activitats Extraodinàries

Reunions dels espais de relació i participació i 
trobades comunitàries.

Un món d’accions saludables i educatives - Ci-
cle Gaudir millora la salut i Tallers de Criança/
es - per adquirir hàbits positius i generar xarxes 
de relacions entre veïns i veïnes. 

L’Avaluació Comunitària: un procés participa-
tiu realitzat a través de col·loquis i enquestes 
amb 142 persones implicades. Així s’han pogut 
identificar els resultats i impactes del procés 
comunitari i projectar els reptes de futur. 

El projecte, a través de la participació dels protago-
nistes de la comunitat - referents institucionals, pro-
fessionals i ciutadania - promou la convivència inter-
cultural i la cohesió social.

IMPULSORS/RES

Taula de Salut Comunitària de 
Collblanc-la Torrassa

Xarxa de Criança/es i Educació 

Coordinadora AMPA’s
 Endavant

ACTIVITATS REALITZADES 123

PARTICIPACIONS 4430

DIVERSITAT CULTURAL EN LES 
ACTIVITATS

51,70%

Nº ESPAIS 17

“Aprendre junts, crèixer en família” és un pro-
grama de la “Obra Social La Caixa”.

10 Famílies

Al llarg de l’any 2019, des del servei, hem pogut 
oferir recursos per cobrir necessitats bàsiques 
com l’alimentació i la higiene. 

Ens hem coordinat amb entitats del territori 
per atendre demandes de roba i per oferir ma-
terials que permetin l’accés a l’educació garan-
tint la igualtat d’oportunitats.

74 Famílies

Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural



Campanyes i Accions
CAMPANYA DE NADAL

8 de març del 2019

Cada desembre l’acabem amb la campanya de Na-
dal, una de les campanyes amb més volum de feina 
per l’equip humà, però amb uns resultats de satis-
facció alts. 

Una campanya que s’inicia amb els diferents con-
tactes ja fidels i que es culmina el vespre del dia 5, 
quan es realitza la festa al carrer amb animació i 
xocolatada, mentre els infants esperen per entrar 
als locals de l’Associació de veïns/es del barri per 
rebre de la mà del rei mag, les joguines merescu-
des.

Manifest 
8 de març del 2019

Esplai de cap de setmana que de forma voluntària 
lideren joves que viuen al barri o han tingut con-
tacte amb l’experiència del voluntariat a Itaca. 

Sóm la part missional de l’entitat i realitzem acti-
vitats dins el temps lliure dels infants del barri a 
partir dels valors cristians, fent especial referèn-
cia al respecte entre iguals, l’amistat, la família i 
l’amor cap a les coses que fem.

Hem augmentat el nombre d’infants de forma 
general i el grup de premonitors/es s’ha format 
per a entrar com a monitors/es de ple dret l’any 
2019-2020. 

Hem augmentat la família!

Activitats Extraodinàries

Esplai Grup Itaca Els Vents
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Fita 2019
Trobada d’infants 2019
Trobada de monitors/es 2019 Vilanova i la Geltrú 
Trocajove 2019 Riudoms
Camí de Ronda (premonitors/es) durant 7 dies
Carnaval del barri.

81
Participants

“Una joguina, un somriure”

Santa Jordina 2019

Llibre de
Contes

+200
beneficiaris
entre els 0 i els 16 anys 
i les seves famílies



“Molta gent petita, 
en llocs petits, 
fent coses petites, 
poden canviar el món” 
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Eduardo Galeano



PÚBLICS

COL·LABORADORS

PRIVATS

FEDERATS A

26                                                                                                                                                                                                                                                                                         27

Aliats



C/Montseny 22, C/Montseny 22, 
L’Hospitalet de LlobregatL’Hospitalet de Llobregat

www.itacaelsvents.orgwww.itacaelsvents.org


