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ENTITAT Compromís de persones,
          al servei de les persones“ “



Felipe Campos i Rubio
Director General

Molts dels que esteu llegint aquesta memòria 
ens coneixeu, segurament del barri, dels pro-
jectes socials i del nostre compromís perenne 
durant més de 4 dècades al servei dels veïns i 
veïnes de Collblanc La Torrassa de L’Hospitalet.

barri, però davant de tot això un grup de professionals 
i voluntaris, que tot i la por dels moments al mes de 
Març, no van dubtar, van sortir al carrer, van obrir 
l’entitat i es van posar a teixir complicitats veïnals, 
van generar respostes comunitàries, van cobrir 
necessitats bàsiques en alimentació i higiene, van 
generar xarxes de suport i escolta veïnal, van treballar 
per reduir la bretxa digital i van sobretot explicar i 
fer incidència en mitjans de comunicació sobre el 
que estàvem fent entre tots i totes al nostre barri.  

La por, el patiment, la desorientació, la manca 
de suport, el silenci de respostes per part dels 
serveis i la soledat, han estat present al nostre

Durant l’any 2020, no vam renunciar a res ni a ningú 
i vam fer que cada acció petita i gran de la nostra 
institució comptés a la vida de la gent, perquè no 
podríem permetre que ningú es quedés enrere 
i el més important, no podríem permetre que els 
nostre veïns i veïnes fossin privats i privades de 
les condicions de vida digna que la pandèmia i el  
Covid ens havia arravatat.

Molts de vosaltres segurament sou membres 
d’aquesta gran comunitat que hem construït 
amb determinació, lleialtat i rigor al llarg dels 
anys, però que sense cap mena de dubte s’ha 
posat a prova en aquest any 2020, de mane-
ra mundial però d’una forma sense precedents 
en l’àmbit local. 

Gràcies per creure que era possible tot i les  
dificultats, amb vosaltres la Utopia no està lluny. 
Seguim, jo estaré sempre al vostre costat!

La vida, és la suma de moments, els bonics i els no 
tan bonics, però sobretot els compartits i jo puc dir 
amb orgull que sento agraïment a tots i totes les 
persones que formen part de la comunitat d’Itaca, 
la seva força i el seu compromís és el millor que 
podeu sentir i llegir en aquesta memòria del 2020.

Santi Pérez Morros
President

Durant la pandèmia no hem deixat d’estar al 
costat de les persones que més ho necessitaven...

Un any més us presentem la memòria de la 
nostra entitat. Aquest any, una memòria més 
especial que mai.

Qui ens havia de dir que una pandèmia ens 
faria parar en sec, quedar-nos a casa i fer una 
pausa a les nostres vides. Sens dubte podem 
afirmar que aquest ha estat l’any més estrany 
i un dels més complicats, tant per la nostra 
entitat, com per a les nostres famílies, infants, 
joves, professionals, voluntàries i voluntaris.

M’agradaria aprofitar aquestes línies per 
recordar i felicitar la feina que tots plegats 
com a família Itaca hem dut a terme per 
donar suport a les persones que més 
ho han necessitat aquests dies difícils.  
Hem estat al costat del nostre barri amb la 

 
 

 xarxa social de suport, al costat dels nostres infants i 
joves amb les classes de reforç i les activitats de lleure 
en línia. 

Fent força per proveir tauletes i connexió a Internet 
a aquells que no havien tingut accés i garantint 
productes de primera necessitat a les famílies més 
desfavorides. Tot això sense ERTES, fent un gran esforç 
per tal que a poc a poc hàgim pogut veure l’arc de Sant 
Martí que tants balcons han penjat durant aquests 
dies de confinament.

Moltes gràcies a tots els professionals, voluntaris i 
voluntàries, institucions, empreses i entitats i també 
a les famílies que ens han ajudat a superar aquest 
any tan estrany i que ens han permès seguir estant, 
un cop més, al servei de les persones.

#compromís

#suport

 Memòria 2020 - Entitat Memòria 2020 - Entitat 
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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   
desde l’educació en el lleure i l’acció social. 

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

 MISSIÓ VISIÓ VALORS
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. 

- Compromís social:  

- Incidència social: 

- Igualtat d’oportunitats:

- Proximitat: 

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

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

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

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. 

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, perquè els infants, joves i 
les seves families siguin els veritables 
protagonistes. 

Solidaritat

Comunitat

Transformació

Denúncia

Implicació

Militància

Justícia Social
Participació

Mobilització

Consciència crítica

Empoderar

Acompanyar

Confiança

Canvi

Memòria 2020 - Entitat 
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Durant el 2020

Memòria 2020 - Entitat 

L’equip de l’Entitat 23% Homes

39
Professionals

77% Dones

Direcció General: Felipe Campos Rubio
Subdirecció: Lídia González Moreno
Direcció de projectes: Roger Caro Pérez

Direcció Coordinació

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 

Tècnica de Comunicació: Anna Salat
Secretaria i administració: Óscar Garcia i Santiago Pérez

Equip d’intervenció 
multidisciplinar
Psicòleg: Pere Muñoz
Logopèdia: Jennifer Montero

Centre Obert i 
Equip Educatiu

Referents familiars
Cicle Infantil: Vero Novel
Cicle Mitjà: Irene Triguero
Cicle Superior: Neus Prat

Pròxim
Proactiu

Acompanyant
Multidisciplinar

Espai Jove “La Claqueta”
Claudio Capellan
Jose Donate

Integrador

Comunitari

10 11

Aida Domingo
Anni Facchini
Andrea González
Azahara Hidalgo
Andrea Moya
Aldana Rodríguez
Alba Sala
Carmen Lagartos
Cristina López
Fani Jordán
Joel Basanta
Joana Millán
Jordi Ortega

Espai Familiar
Dury Nayaab
Cristina López

Inserjove
Laura Candelario
Jose Donate

Projecte d’Intervenció 
Comunitaria Intercural
Javi Traba i Júlia Ventura

Jordi Ortega
Laura Martín
Lorena Tamayo
Mar Mañé
Marta Moralo
Marta Moreno
Óscar García
Ricard Bouzou
Roger Fusté
Rubén Navarro
Sergi González
Susana Mora
Valeria Macías ▶ Contingut▶ Contingut
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Projectes Socioeducatius
ÀREES 

L’objectiu del projecte és promoure 

el     desenvolupament integral dels in-

fants i generar aprenentatges viven-

cials a través del joc i espais de trobada en-

tre les famílies amb infants dels 0 als 3 anys. 

Destaquem significativament la Festa del Tió al 

mes de desembre, en la qual amb el suport de 

treballadors i treballadores de Generali, vam oferir 

una joguina a cada nen i nena de l’Espai Familiar. 

A més, vam poder gaudir de diverses dinàmiques 

i una xocolatada conjunta.

Treball en xarxa: Àrea Bàsica de Serveis Socials, 

llars d’infants del territori i escoles (període de pre-

inscripció i acompanyament a les famílies), EAIA, 

CDIAP, Fundació ABD.

Projecte adreçat a la petita infància 
que ofereix acompanyament davant la criança.

ESPAI 
FAMILIAR

Professionals
Pràctiques

Aquest any vam participar de col·labora-

cions i jornades amb Generali The Human  
Safety Net. Vam generar diverses trobades entre  

personal de l’empresa i les famílies participants.  

Tot promovent així el coneixement de la realitat 

atesa i la interacció en primera línia del projecte.

Memòria 2020 - Àrea Petita Infància

62
Infants

80%
Mares

20%
Pares

62
Famílies

13▶ Contingut



El curs 19-20 els infants i famílies del Casal Dia-

ri van participar del projecte FIVALÍN (Fitness,  
Value and Healthy Lifestyles) per a la prevenció 

de  l’obesitat infantil, iniciativa que forma part de 

les accions de promoció d’hàbits saludables de la  

Gasol Foundation.

CASAL DIARI
Projecte Clau, Centre Obert

El Casal diari és un Projecte destinat a  
oferir cada tarda de dilluns a divendres un espai 

d’acompanyament i de lleure socioeducatiu a  
infants i joves entre 3 i 17 anys. 

És 
un espai inclusiu en qual es troben 
integrats els projectes de Centre 

Obert i Clau, reconeguts dins la cartera de 
serveis socials i la Xarxa Municipal d’Atenció 
a la Infància de L’Hospitalet de Llobregat. 
 

L’ Oficina de drets és un projecte adreçat  
a cobrir les necessitats bàsiques de 
famílies i persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat.

Suport a famílies
Oficina de drets, Tallers familiars

Té per objecte oferir acompanyament a les famílies  

així com ajudes econòmiques que permetin 

cobrir les necessitats d’alimentació i 

higiene personal amb la voluntat de  

promoure la millora o la preservació de la salut. 

Aquest any hem gestionat les ajudes a través 

de convenis de col·laboració amb comerços 

del barri afavorint així el comerç de proximitat. 

“Aprendre junts, créixer en família” és un projecte 
destinat a famílies. La seva finalitat és contribuir al 
benestar familiar a través de l’afecte, la comprensió i 
la comunicació.  

Durant el confinament s’ha adaptat la intervenció de 

forma telemàtica.

Treball en xarxa: 

Projecte d’Intervenció Comunitari Intercultural (ICI)

Xarxa 0-12 d’educació

Escola Sant Jaume

Memòria 2020 - Àrea d’InfànciaMemòria 2020 - Àrea d’Infància

De la participació en el programa Masia 

Solidària del Futbol Club Barcelona, unes 

jornades d’intercanvi que tenen com a 

objectiu formar a persones a través de  

l’esport, compartint activitats i dinàmiques dels 

infants i joves.

403
Infants

298 Casal diari

40
Clau

65Centre Obert

Equip
educatiu

Professionals

Pràctiques

27 11

11

Voluntariat

49

Tallers familiars  

14 15▶ Contingut▶ Contingut



L’Esplai Grup Itaca - Els Vents és el  
projecte missional de l’entitat que du 
a terme activitats de lleure els caps de  

setmana per a infants i joves 

Esplai
Grup Itaca els Vents

Cada dissabte assisteixen a l’esplai una  

mitjana de 60 infants que participen de les  

activitats proposades i formen part de 

la comunitat parroquial i del barri de  

Des de l’educació en valors, que compartim amb  
altres esplais de Catalunya, participem del procés de 

creixement dels infants i els acompanyem en un procés 
de coneixement personal, que per a nosaltres és un  
“llarg viatge, ple d’aventures i ple de coneixences”. 

Activitats extraodinàries: 

Sortides: SpaiTaca, una trobada amb infants i 

joves d’un esplai del barri de la Marina de Barcelo-

na (Spai-T) i sortida per la carretera de les Aigües 

amb infants, joves i famílies del Grup Itaca - Els 

Vents

43é aniversari d’Itaca amb una setmana contin-

uada de reptes online

Participació en el Festival Benèfic de la Par-

ròquia Mare de Déu dels Desemparats

Finalistes als premis Innovact organitzada del 

MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians 

Catalans)

Collblanc - La Torrassa.

54
Infants

14 pertànyen a altres projectes de l’entitat

36 porten més de 2 anys a l’esplai

Imatge d’arxiu cecida per cortesía de l’Esplai Grup Itaca els Vents

Àrea de Joventut

CASAL DE JOVES

Casal de Joves és el projecte de tardes,  
que es realitza a la sortida de l’escola, 
el qual de dilluns a divendres els i les 

joves d’entre 12 i 16 anys de l’entitat tenen un 
espai de relació. 

Mitjançant un equip interdisciplinari es 

planteja una programació variada d’acord 

amb necessitats del grup de joves, treballant 

diferents àmbits com el suport acadèmic, 

l’educació emocional i l’oci alternatiu. 

Durant l’any 2019-2020 el Casal de Joves ha 

col·laborat amb Versembrant.

De forma telemàtica a causa de la Covid19 

han seguit treballant la perspectiva de 

gènere mitjançant la cultura Hip Hop.  

Treball en xarxa: Ajuntament de L’H - Oficina 

Jove, Àrea Bàsica de Serveis Socials, Instituts del 

barri, EAIA i CSMIJ.

Generem equitat d’oportunitats per a que els  
i les joves puguin assolir les seves perspectives de 

futur i per  a que puguin viure un present digne, 
que sovint es veu envoltat de situacions de  
desorientació, de soledat i de falta d’espais  

propis e íntims que afecten  
al seu creixement.

4 Professionals
1 Pràctiques

Memòria 2020 - Àrea de JoventutMemòria 2020 - Àrea d’Infància 

Equip 
educatiu

16
Voluntariat14

2
Pràctiques

Condueixen aquest projecte un grup de 4 

monitors i monitores d’entre 18 i 26 anys de 

forma voluntària. 

Aquesta col·laboració neix fruit de la 

intenció de mantenir una dinàmica propera 

i de qualitat, treballant sempre d’acord 

amb els objectius transversals del projecte. 

49
Joves

Homes
Dones

65,3%
34,7%

16 17▶ Contingut▶ Contingut



Generem equitat d’oportunitats per a que els  
i les joves puguin assolir les seves perspectives de 

futur i per  a que puguin viure un present digne, 
que sovint es veu envoltat de situacions de  
desorientació, de soledat i de falta d’espais  

propis e íntims que afecten  
al seu creixement.

INSERJOVE

Projecte d’inserció sociolaboral enfocat 
a joves d’entre 16 i 30 anys. 
 

Durant el confinament s’ha realitzat tant un se-

guiment individualitzat, detectant necessitats i 

orientant als i les joves en la cerca de recursos. 

Així mateix també s’ha dut a terme un acompa-

nyament psicosocial mitjançant sessions grupals. 

Treball en xarxa: Serveis socials, Ajuntament L’H: 

Oficina Jove

2 Professionals
3 Pràctiques

Inserjove treballa basant-se en dos 

pilars fonamentals, per una banda 

les competències bàsiques per a  

l’adquisició d’eines relacionades amb la  

inserció laboral i acadèmica, i per una  

altra, les competències transversals, 

on se segueix treballant la capacitació  

Troben feina

Inicien una formació reglada

Inicien una formació no reglada

59%

27%

14%

MENJADOR JOVES
RAI ESO “Dinem junts i juntes!”

El projecte Menjador RAI-ESO de  
Probitas té l’objectiu de promoure 
una alimentació i hàbits 

saludables per a joves que es troben a 
l’etapa d’institut i assisteixen al Casal Jove  
d’Itaca.

A més de garantir un àpat saludable al 

dia, el projecte té un fort component  

pedagògic, i es complementa amb la  

realització d’activitats educatives i esportives, 

per tal de proporcionar un espai de desenvo-

lupament saludable integral per als i les joves. 

L’aspecte innovador aquest any ha estat la  

realització de tallers i activitats dissenyades,  

planificades i dirigides pel mateix grup jove,  

proporcionant i desenvolupant així competèn-

cies personals com la confiança i l’apoderament. 

Treball en xarxa: Institut Margarida Xirgu

2 Professionals

Memòria 2020 - Àrea de JoventutMemòria 2020 - Àrea de Joventut

33
Participants

Homes
Dones

66,7%
33,3%

23
Participants

Noies
Nois

26,1%
73,9%

18 19▶ Contingut▶ Contingut



Aquest projecte representa un espai 
segur pel jovent d’entre 14 i 22 anys.  
El projecte té un caràcter assembleari 

i d’aquesta manera, els i les joves són qui 

participen activament en la creació i dinamització 

d’activitats. 

En base a les propostes per part dels i 

les joves que participen de l’espai i mit-

jançant la col·laboració amb l’Ajuntament, 

es crea un taller d’Iniciació al dibuix manga.  

 

Es realitzen diverses sessions inicials al més de 

gener, després del seu èxit respecte a la partici-

pació i el funcionament, el taller s’amplia fins al 

mes de març

Treball en xarxa:  
Oficina Jove d’Emancipació, Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat

És treballa des de la construcció col·lectiva 
per tal d’oferir una proposta de qualitat cen-

trada en l’oci alternatiu.

LA CLAQUETA
Espai Obert

Àrea de Joventut

APS
Servei Comunitari

Projecte destinat a la participació i ca-
pacitació juvenil dels i les joves del barri 
de Collblanc i La Torrassa. 

El 2019 ha estat el primer any d’aplicació del 

Servei Comunitari amb la col·laboració de l’Institut  

Eugeni d’Ors. 

Treball en xarxa: Institut Margarida Xirgu

El projecte es basa en dues fases d’intervenció: 

primer, una part teòrica, on els i les joves tre-

ballen i aprenen a través d’una temàtica concre-

ta d’interès com la interculturalitat, el racisme, 

les relacions interpersonals, etc.; per a després, 

una segona fase centrada en la pràctica, on els 

grups de joves apliquen els conceptes adquirits 

per tal d’interioritzar-los d’una manera dinàmica 

i des d’un rol actiu com a protagonistes i motor 

de l’acció.

D’aquesta manera a través de la metodología 

pròpia de l’APS que impulsa l’entitat, s’ha articu-

lat un projecte de participació juvenil durant tot 

l’any escolar (d’octubre a juny) on els joves d’últim 

curs, han participat d’aquest sota el paraigües i 

la temàtica de la interculturalitat i el civisme dins 

dels barris.

Memòria 2020 - Àrea de JoventutMemòria 2020 - Àrea de Joventut

Telemàticament

Participants

135
Febrer

108
Març

28
Abril 90

Participants Homes
Dones

52%
38%

2 Professionals

20 21▶ Contingut▶ Contingut



Àrea Comunitària

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural

El projecte contribueix a la millora de la 
convivència i la cohesió social de Collblanc 
- la Torrassa.  A través de la participació 

de tota la comunitat el projecte fomenta un procés 

comunitari que avança donant respostes als reptes 

col·lectius. 

Amb la crisi sòciosanitaria el procés comunitari 

de Collblanc - la Torrassa no s’ha aturat. Algunes 

de les principals actuacions més destacables han 

estat: l’elaboració d’un diagnòstic comunitari que 

identifica situacions de vulnerabilitat i problemàtiques 

compartides. 

Des del 2014, el projecte es desenvolupa gràcies a 

l’impuls de l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Educativa Itaca 

i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya 

i la Diputació de Barcelona. 

Treball en xarxa: 16 Àrees/Departaments de diferents administra-

cions, 83 recursos i/o serveis del territori, 20 associacions ciutadanes.

Promovem les relacions i l’enfortiment comunitari, contribueix a la igualtat i al 
benestar de les persones que formen part de la comunitat i facilita que aquestes 
esdevinguin les protagonistes dels canvis i les millores en la convivència i cohesió 
social al territori. 

També s’han generat eines i canals de comunicació per 

informar a la comunitat. Finalment, s’han desenvolupat 

diferents accions que han promogut el vincle i la 

interacció veïnal, l’ajuda mútua i han permès seguir 

millorant la nostra salut biopsicosocial.

PROFESSIONALS

PRÀCTIQUES

Demogràfic Territorial del districte II, barri de Collblanc-La Torrrassa, L’Hospitalet de Llobregat

Activitats 
Realitzades

103

Participacions
2.782

Diversitat Cultural
en les activitats

39,10%

Espais
20

de 0-18 anys

Participants

Dones
Homes

+de 18 anys

Dones
Homes

48%
52%

85%
15%

791

Memòria 2020 - Àrea Comunitària
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Comissions

Seguiment quinzenal telefònic a 209 famílies.  
Suport en la gestió de petició d’ajudes 

econòmiques a 47 famílies.

Anàlisi de l’estat de 176 famílies participants 

del casal diari amb l’objectiu de detectar 

necessitats i poder marcar línies d’acció.

Seguiment setmanal de les necessitats Socials: 

40% No podien pagar subministraments. 

50% No podien fer front a lloguers i hipoteca. 

70% Famílies monoparentals tenien més dificultats. 

Suport i tramitació d’ajudes de lloguer 

Ajornaments de subministraments 

Ajudes econòmiques 

Suport a autònoms i ERTE’s

Programació digital del tercer trimestre 

oferint activitats, tertúlies en format 

Podcast, rebent així continuïtat i suport a 

la criança. 

SEGUIMENT A FAMÍLIES

 »Casal diari  »Espai Familiar

Acompanyament a 50 famílies del 

projecte mitjançant trucades i missatges. 

Suport enfocat a les dificultats i tràmits 

econòmics.

Llistes de reproducció

 »Xarxa Veïnal

Es van crear 6 infografies adaptades al vocabulari BOE amb documents explicatius sobre:

L’habitatge, drets laborals, padró, pròrroga dels ERTE’s, tramitació de lloguer de la 

Generalitat i renovació de documentació.
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Informacions i Tràmits Covid19
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https://www.youtube.com/c/Associaci%C3%B3EducativaItaca/playlists
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 » Comissió d’Activitats Educatives Telemàtiques de 0 a 18 anys

Vam realitzar acompanyament i suport educatiu escolar a 120 infants 

aproximadament participants de l’entitat per mitjà de videotrucades. 

En aquest sentit, la coordinació amb les escoles, els docents i els 

professionals d’Itaca va ser essencial per dur a terme una intervenció 

educativa òptima i adequada a les necessitats educatives dels infants.

L’objectiu era continuar oferint activitats lúdiques i educatives per mit-

jà de la plataforma digital Youtube.

Les activitats s’organitzaven en calendaris setmanals, els quals fèiem 

arribar a les famílies a través de l’aplicació Whatsapp i les xarxes socials 

de l’entitat (Instagram, Facebook.)

Així mateix, dins del Casal de Joves s’han dut a terme trobades virtuals i 

s’ha aconseguit una dinàmica molt més propera permeten que infants, 

els i les joves del casal, hagin tingut  un espai segur per parlar, debatre 

i posar en rellevància les seves necessitats en situació de confinament.

El projecte Menjador RAI-ESO també ha mantingut la seva perspectiva 

pedagògica respecte als hàbits saludables, fent arribar a les persones 

que hi participen, diferents consells per a mantenir hàbits d’esport a 

casa i receptes per seguir amb una bona alimentació.

 » Comissió de Reforç Escolar

SEGUIMENT EDUCATIU
Comissions

Al llarg de la situació de pandèmia moltes famílies han tingut dificultats per a cobrir una necessitat bàsica com és l’alimentació. 

Des de l’entitat hem desenvolupat diferents accions per a paliar els efectes de crisi i garantir l’accés a aliments frescos i saludables 

així com productes de primera necessitat.

Iniciativa desenvolupada per La Caixa Proinfancia amb l’objectiu de garantir l’accés a una 

alimentació de qualitat, equilibrada i saludable evitant l’estigmatització de les persones 

beneficiàries gràcies a l’apoderament d’aquestes a l’hora d’escollir l’adquisició de productes 

de la seva preferència en establiments normalitzats.

Targetes Moneder

Hem atès a 143 famílies gràcies a la gestió i distribució de targetes moneder precarregades. 

Això ha ha estat possible gràcies a les donacions rebudes, als convenis establerts amb 

diferents entitats i a les subvencions rebudes per les administracions.

ALIMENTACIÓ

DISPOSITIUS 
ELECTRÒNICS
Gràcies a les donacions de la Fundació Princesa de Girona, Fundació Pere Tarrés i Caixaproinfancia, 

hem pogut oferir a les famílies de Collblanc - la Torrassa 70 dispositius electrònics (tablets).  

 

En col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, concretament amb l’Àrea d’Educació, Esports i 

Joventut i Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans hem dotat de connectivitat a internet 

aquests dispositius. Ambdues accions han permès fer front a la bretxa digital i garantir el dret a 

l’educació, així mateix les famílies de Collblanc - la Torrassa han tingut accés a l’educació en format 

online.

Memòria 2020 - Any CovidMemòria 2020 - Any Covid

5 Sessions setmanals

5 Educadores

• + de 400
Trobades Virtuals

4 Mesos

• + de 200 vídeos
YouTube

97 Primària

66 infantil

31 Secundària

7,9 mil visualitzacions
119 Subscriptors

67,9 mil impressions

+de 150 comparticions

+de 400 m’agrada
35 comentaris

4 Comunitaris

+Extres
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Comissions
 » Iniciativa Comerços AMPA’s Endavant  » Gasol Foundation, 

Durant el mes de juny vam aconseguir participar del 

Projecte d’Alimentació Saludable que van impulsar Gasol 

Fundation i World Central Kitchen amb l’Ajuntament 

de l’Hospitalet i el Consell de l’Esplai de l’Hospitalet - 

Xarxa de Centres de Lleure Educatiu i d’Acció Social.  

Menús per a famílies impulsat per la Fundació Gasol i World Central Kitchen amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

Aquest projecte va propiciar que més de 40 famílies de la nostra 

entitat poguessin comptar amb un menjar saludable i calent per 

a tota la seva unitat familiar, complementant altres ajudes de tipus alimentari que rebien 

d’altres serveis externs. Aquesta acció va durar tres setmanes i hi van participar 171 persones 

cada dia de la nostra entitat respecte un total de 387 que accedir al projecte a tota la ciutat 

d’Hospitalet del Llobregat.

Comissions
 » Projecte d’Intervenció Comunitaria Intercultural

Activiats Salut en línia

El IV Cicle d’activitats del “Gaudir millora la salut” impulsat 

per la Taula de Salut Comunitària de Collblanc - la Torrassa 

va continuar actiu en format digital. 

Cada setmana s’organitzaven activitats que permetien 

la relació entre veïns/es i l’adquisició d’eines per a la 

millora de la salut: el curs d’activitat física per a dones, 

el taller d’alimentació saludables per a famílies i el taller 

intergeneracional “Instants de vida”.

Padlets

Durant el confinament es van sumar esforços per tal de 

pensar i generar d’eines i canals de comunicació que fossin 

útils i accessibles per informar a la comunitat. Es destaca 

la creació dels 2 Padlets comunitaris, que han permès 

recollir informació oficial, números útils, recomanacions 

en diversos idiomes, etc. 

També, han recopilat recursos i propostes que realitzaven 

els serveis i recursos del barri per enriquir amb cultura 

i activitats l’estada a casa. Des de finals de març es van 

arribar a publicar + de 300 informacions i notícies.

Diagnòstic Comunitari

Més de 50 persones (professionals i veïnat vinculats al 

procés comunitari) van contribuir a l’elaboració d’un 

informe de necessitats que identificava situacions de 

vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de 

l’emergència socio-sanitària i les seves conseqüències. 

Arrel d’aquest diagnòstic es van definir els 

reptes comunitaris per treballar al curs 2020/21:  

Afavorir el benestar psicosocial, l’acompanyament 

emocional i la capacitació de la comunitat i millorar la 

comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

Iftar popular

El Fòrum LH, espai interreligiós de la ciutat de L’Hospitalet, 

va seguir construint camins de confiança entre les diferents 

opcions de consciència, pensament o religió a la ciutat. 

Es destaca la celebració del diàleg virtual “El Ramadà a 

L’Hospitalet, una celebració ciutadana” que va comptar 

amb la participació de representants de diferents confes-

sions religioses i el testimoni de la tradició musulmana. 

 

Per sisè any consecutiu, vam poder posar en valor la prin-

cipal festa religiosa de molts veïns/es de la ciutat.
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L’entitat va participar en la xarxa veïnal oferint suport telefònic 

en tasques adiministratives i entregues de 47 lots de productes 

d’alimentació i higiene per a 149 persones. 
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DIARI DE L’HOSPITALET, 25 de Maig del 2020

Es distribueixen 500 menús saludables entre famílies de L’Hospitaletdel 2020

www.padlets.com

Informe Activitats

El Ramadà a L’Hospitalet
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https://procescomunitarilh.org/news/ca/2020/07/23/0001/diagnostic-expres-davant-l-emergencia-sociosanitaria
https://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=0f1f6599-a386-4293-863f-96e0712f26c5&groupId=10919
https://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=0f1f6599-a386-4293-863f-96e0712f26c5&groupId=10919
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/14910374
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/14910374
https://padlet.com/sherrasti/o4re72rua1fl
https://padlet.com/sherrasti/o4re72rua1fl
https://procescomunitarilh.org/news/ca/2020/07/23/0001/diagnostic-expres-davant-l-emergencia-sociosanitaria
https://procescomunitarilh.org/news/ca/2020/07/23/0001/diagnostic-expres-davant-l-emergencia-sociosanitaria
https://www.projecteicilh.cat/news/tags/ca/gaudir%20millora%20la%20salut
https://www.projecteicilh.cat/news/tags/ca/gaudir%20millora%20la%20salut
http://www.forumlhospitalet.cat/?p=63647
http://www.forumlhospitalet.cat/?p=63647


L’arribada de la pandèmia i el confinament va obligar a l’esplai a reformular la seva 

activitat al mode on-line, totalment diferent tant per a famílies com per a infants i 

monitors/es. 

 » Esplai Grup Itaca els Vents

Aquesta setmana va ser tota una experiència que va requerir un gran esforç per 

part de totes i tots i que es va tancar amb una participació de més del 50% dels 

participants habituals de l’Esplai!

El grup de joves, anomenat ASO, va cele-

brar tres trobades online amb diferents ac-

tivitats per reprendre el contacte i explicar 

com estaven vivint aquesta situació tan ex-

cepcional. 

Per a la resta de grups, que comptaven amb 

més dificultats de connexió, es van preparar 

uns vídeos d’activitats a casa. 

Per celebrar el 43é aniversari de l’Associació Educativa Itaca (mitjans de maig), es 

va preparar una setmana non stop de reptes per a infants i joves que es va seguir 

per Instagram i es van penjar les felicitacions i vídeos que exmonitors i exmonitores 

van fer arribar a l’equip educatiu. 

INCIDÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

31 de Març, Planta Baixa  
“Estudiar Online quan no tens els recursos”

Més de 55.000 famílies que viuen la crisi i estan en situació de 

vulnerabilitat, es troben sense connexió o amb una connexió 

precària que afecta a aquells infants que puguin seguir amb el 

curs acadèmic.

1 d’abril, Telenotícies TV3  
“Situació precària de les famílies  
més vulnerables durant el confinament”

La Xarxa ciutadana de Collblanc - La Torrassa fa una crida per 

repartir la por i que sigui més soportable.

1.500 famílies de 8 centres escolars de l’Hospitalet de Llobregat 

no teníen internet, ni ordinador per per seguir el trimestre.

8 de maig Planta Baixa  
“Vuit de cada 10 alumnes sense recursos, sense 
classes”

11 de maig Planta Baixa  
“Les entitats veuen les mesures complicades de 
cumplir”
Colònies i Casals a la nova “normalitat”: necessitem planificació 

sanitària, econòmica per al desenvolupament de les activitats 

d’estiu.

17 de Juliol Matins de TV3  
“Casals oberts a l’Hospitalet de Llobregat”

Poca incidència de baixes als Casals perque es fan proves de 

control setmalmanet a uns 400 infants entre 3 i 7 anys, repartits 

en 5 centres de Collblanc - La Torrassa.  

Les famílies celebren que el servei es mantingui obert al barri.

23 de setembre Planta Baixa 
“Els més vulnerables davant la crisi”

Les conseqüències són molt radicals davant la situació de les 

famílies més vulnerables.  

És necesseràri, més que mai, projectes de cura que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats i els mateixos drets davant la crisi de la 

pandèmia. 

28 d’octubre  
Onda Cero “La Ciutat” per Mónica Günther 
Com ens afecta la situació de la crisi de la Covid dins les 

mesures i restriccions sanitàries, al barri de Collblanc - La 

Torrrassa de L’Hospitalet?
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Imatge d’arxiu cecida per cortesía de l’Esplai Grup Itaca els Vents

Activitat/Instagram
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https://www.facebook.com/watch/?v=787451195114907
https://www.instagram.com/p/B-bx2PahLsG/
https://www.instagram.com/p/B-bx2PahLsG/
https://www.instagram.com/p/B_7AwccoVYk/
https://www.instagram.com/p/B_7AwccoVYk/
https://www.instagram.com/p/CAC9sTcIlHr/
https://www.instagram.com/p/CAC9sTcIlHr/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/casals-oberts-a-lhospitalet-del-llobregat/video/6052664/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/felipe-campos-vivim-en-una-epoca-de-tempesta-cruel-i-desigual/video/6060662/
https://www.youtube.com/watch?v=Qa5gaAyLa8I&t=9s
https://www.instagram.com/p/CAMv-h_oTEW/
https://www.instagram.com/p/CAMv-h_oTEW/
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ESTIU, FORMACIONS I ACCIONS

 » Casals d’estiu

Aquest any i degut a la pandèmia, el Casal d’estiu s’ha organitzat a cinc centres diferents al mes 

de juliol i dos centres a l’agost, tot així repartint i evitant l’increment de casos en la detecció. 

Els grups s’han establert segons el protocol vigent de la Generalitat a través de Salut, amb 

1 Professional/10 participants i mantenint sempre el mateix grup de convivència durant la 

jornada d’activitats. 

 » Espai Familiar: Casal d’estiu en família

Tanmateix i degut la situació, l’Espai Familiar ha optat per 

a la realització de les activitats d’estiu familiars de forma 

telemàtica a través del canal de YouTube de l’entitat i les 

Xarxes Socials.

La finalitat d’aquests vídeos han estat per vetllar la 

continuïtat del projecte durant d’estiu, així com mantenir 

un seguiment de les famílies participants del projecte.

Sant Joan de Déu amb l’estudi

ESTIU

Contingut dels vídeos: 

Llista de reproducció
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Escola Santiago Ramón i Cajal*

Escola Màrius Torres

Escola Ernest Lluch

Escola Pep Ventura

Associació Edcuativa Itaca
555 

Participants
Juliol i Agost

5 espais

kids Corona

L’estudi va fer un seguiment a 158 infants del Casal d’estiu amb l’objectiu d’investigar 

setmanalment l’incidiència i la detecció de la Covid19. 

Tallers 

Tertúlies Familiars 

Podcast informatius

27 
Vídeos

Infantil

Primària i Secundària

Primària i Secundària

Infantil i Primària

Primària i Secundària

*Juliol i agost
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https://www.youtube.com/watch?v=xFsY0JyYhgw&list=PLzp0K-Rlh0Ys0a9wEtV0DJxfDn2_HZYI_


FORMACIONS

Cartografia de Coneixements

Formació a distància de Prevenció i 
abordatge de l’abús sexual infantil 
en l’àmbit de l’educació en el lleure

Formació impartida per la Fundació Vicky i Bernadette que 

ha permés conceptualitzar l’Abús Sexual Infantil (ASI) i el 

maltractament infantil, aportant recursos per a prevenir-lo, 

detecar-lo i actuar davant d’un abús o de la revelació d’un 

abús.

Formació de responsables en 
prevenció i higiene

L’ Agència de Salut Pública de Catalunya i la Direcció General de 

Joventut va oferir uns cursos de formació, protecció i seguretat 

davant la Covid-19 amb l’objectiu d’aquirir coneixements   

necessaris per desenvolupar correctament la funció de  

responsable de prevenció i higiene.

26 Educadores i Coordinadores de  
Petita infància, Infància i Juventut

ACCIONS

25 de Novembre

El 25 de novembre, en motiu del dia contra la violència vers la 

dona, tots els projectes de l’entitat vam reivindicar els drets 

de totes les dones amb una marxa pacífica pel barri en la 

que van participar infants, joves i famílies.

Va tenir origen a la seu de l’entitat, l’edifici Antic Cinema 

Romero, per finalitzar a la plaça del Mercat de Collblanc a 

on un conjunt de dones participants dels diferents projectes 

van llegir un manifest.

Violència de Gènere: 
Una de les conseqüències de la 
No Educació Afectiva-Sexual?

Vídeo de l’acte

En motiu del 25 de Novembre, l’entitat va acollir la Jornada 

de debat entorn a la violència de gènere, vinculada a l’estudi 

de Jóvenes e Inclusión, del qual si va participar prèviament.  

Es van exaurir totes les més de 100 places disponibles.  

 

Aquest espai es va emmarcar dins la setmana de la solidaritat 

de la ciutat de L’Hospitalet.
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Cartografia de Coneixements és una iniciativa que es 

va desenvolupar el curs 2018/2019 al barri de Collblanc 

- la Torrassa des del projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural (ICI). Aquest any i fruit del projecte en conjunt, 

ens van oferir una formació a professionals per incorporar 

eines davant la perspectiva intercultural en relació amb la 

comunitat dominicana, transmetent així el coneixement i 

reflexió conjunta a les comunitats interculturals.

Sessions amb
professionals del territori10
Participacions de 45 20recursos diferents del territori
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https://www.youtube.com/watch?v=MhCYPMgw9hQ


L’equip educatiu de l’entitat va 

voler mostrar desde la distància 

el seu rebuig cap a qualsevol 

pràctica racista i xenòfoba arreu 

del món. 

 

En la situació d’emergència 

sanitària provocada per la 

Covid-19,  no afecta a tota 

la ciutadania de la mateix 

amanera, i som conscients, 

que entre els col·lectius 

més afectats, un d’ells, és el 

de la població racialitzada 

que per molts motius, es 

veuen i es veuran molt més 

afectades i atravessades 

per les conseqüències 

Sta. Jordina8 de Març Dia de la dona

En el marc del Dia Internacional de la Dona, des de l’Associació 

Educativa Itaca vam voler elaborar una petita publicació 

amb diferents informacions relacionades amb el 8 de març.  

Magazín

En aquesta ocasió hem volgut 

posar de manifest algunes de les 

dones referents de l’ecofeminisme, 

entrellaçant així dos dels objectius 

principals que treballa l’entitat: la 
igualtat i el medi ambient.

Elles són les que ens obren els ulls per 

afrontar la lluita contra l’emergència 

climàtica i en conseqüència ens 

alerten que les nostres dinàmiques 

de consum han de canviar de manera 

immediata.

“Volem construir societats lliures de 
violències masclistes i institucionals” 
 
“Volem trencar amb l’heteropatriarcat” 
 
“Volem entorns lliures de racismes, de 
LGTBIfòbia... i volem fer-ho començant per 
la nostra petita entitat, convençudes que 
l’educació és l’eina per fer-ho possible, 
i essent conscients que ens pertoca fer 
denúncia i ser valentes, com a acte de 
coresponsabilitat, davant la vulneració de 
qualsevol dels aspectes manifestats...”

Lectura Manifest

Aquesta Santa Jordina el vam viure d’una forma molt 

especial perquè ens trobàvem enmig del confinament.  

 

Entre totes el vam celebrar desde casa explicant el 

conte de la Santa Jordina de Lyona i David Fernández.  

21 de Març,  
Dia Mundial contra el Racisme

Campanya de Nadal 2019

Gràcies a les col·laboracions de Caixa Proinfància,  

Generali The Human Safety Net,  Futbol Club Barcelona, 

Etnia Barcelona, Educo, Fundació AEMA, Adecco,  

Bankinter, Il·lusions Solidàries, NH Hoteles,  

i Tezenis, més de 200 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 The Human Safety Net i amb els infants dels grups 

de Mitjans 1, Mitjans 2, Mitjans 3 i Joves vam gaudir d’una 

tarda de xocolatada al Casal Diari de la mà d’Addeco

Celebració del Nadal Interreligiós 
Projecte d’Intervenció Comunitaria 
Intercultural

El dimecres 18 de desembre el Fòrum l’Hospitalet va 

convocar a veïns/es de diferents conviccions i confessions de 

l’Hospitalet de Llobregat per celebrar i posar en valor l’acollida 

a l’altre, missatge tan present durant les festes del Nadal.  

 

La trobada es va desenvolupar a Collblanc – La Torrassa 

a l’equipament municipal de lleure “Antic Cine Romero” i 

va comptar amb la participació del voltant de 60 veïns/es. 

Carnestoltes, Febrer del 2020

Dissabte 22 de febrer vam celebrar el carnaval tot 

participant en la Rua del Barri de Collblanc-Torrassa.  

 

La temàtica de disfresses de l’Associació Educativa Itaca 

va ser el mar i els diferents grups que van participar a la 

rua recreaven animals marins com pops, peixos pallasos, 

estrelles de mar, taurons, tritons i sirenes, entre d’altres.  

 

Va ser una festa plena de joia i alegria que va culminar amb 

la lectura tradicional del Pregó 2020 a càrrec de l’Esplai Grup 

Itaca-Els Vents
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Vídeo Manifest

Vídeo del conte

Vídeo “Una joguina,  un somriure!”
Vídeo #HazQueCuente
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http://www.itacaelsvents.org/news/ca_ES/2020/03/06/0001/manifest-8-de-marc-2020
https://youtu.be/9qEjhalyVv0
https://youtu.be/bI42eLnSnRc
https://youtu.be/bI42eLnSnRc
https://www.youtube.com/watch?v=AozR0Nuq8Gs
https://youtu.be/bI42eLnSnRc
https://www.youtube.com/watch?v=BQyEYXHaefs


Lídia González Moreno
Subdirectora

Parlar del 2020 és parlar d’un any que sabem 
ocuparà les pàgines dels llibres d’història, per 
parlar d’aquest any, crec sincerament que s’ha 
de fer un exercici de molta responsabilitat alho-
ra d’escollir les paraules i fer valoracions rotun-
des sobre tot allò que ens ha aportat (aportat?), 
o ens ha robat aquest any.

No és gens curiós que una situació que a priori ha 
afectat de manera internacional, a totes les persones 
del planeta, hagi estat viscuda i patida de tantes 
maneres diferents les diferències socials, que ja 
existien i s’han accentuat de manera exponencial, i 
per contra i a la vegada, inversament proporcional 
aquestes mateixes diferències socials, s’han silenciat, 
invisibilitzat i gairebé sepultat més que mai. 

#nodesistim

 Memòria 2020 -Conclusions

Totes les accions resumides en aquesta 
memòria no haguessin estat possibles sen-
se aquest gran equip, sense el seu compromís, 
i no haguessin estat possibles tampoc sense 
entitats, empreses i societat civil que segueix 
confiant en la nostra feina, la feina d’un equip 
de persones en un barri molt concret, ple de 
vida i ple de lluita.

Per desgràcia això no acaba aquí,, no podem 
perdre de vista les conseqüències que estan a punt 
d’arribar i que ja comencen a emergir; famílies en 
situacions laborals (encara més) precàries, situacions 
d’habitatge molt preocupants, atenció al dol, 
famílies endeutades, situacions de violències que 
han emergit, i situacions de salut mental agreujades, 
sobretot en el col·lectiu jove…  les dades comencen 
a pujar a ritme imparable per un llistat llarg de 
situacions bulnerables.

Amb aquest escenari que se’ns presenta i després 
d’haver llegit aquestes pàgines, vull donar les gràcies 
a les famílies, per no desistir i ensenyar-nos la gran 
capacitat de crear xarxes de suport comunitàries 
davant les adversitats.

M’agradaria transmetre unes sinceres disculpes al 
col·lectiu infantil i juvenil, perquè crec sincerament, 
que com a societat els hem apartat de totes les 
agendes  i ens hem oblidat de manera reiterada de 
la seva presència.

Però també vull agrair d’una manera molt especial, 
la gran feina que ha fet tot l’equip durant aquests 
mesos, mai havíem estat tan distanciats físicament 
i a la vegada mai havíem estat tan units en la missió 
de l’entitat.

L’equip, ha exprimit, sense cap mena de dubte, 
el millor d’ell mateix, demostrant una capacitat 
d’adaptació increïble i una predisposició i vocació 
cap a les diferents accions realitzades admirable, 
per poder estar al costat dels i les més petites i les 
seves famílies.

Aquesta memòria parla de tot un seguit d’accions 
que un equip de professionals ha dut a terme 
durant aquest any, segurament l’any més 
complexe i estrany que mai haguem gestionat. 

El mar segueix remogut, però les nostres veles 

segueixen alçades...
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PÚBLICS COL·LABORADORS

PRIVATS

FEDERATS A

ALIATS

“Eduardo Galeano

No hem de dubtar mai 
de que un petit grup de persones 
conscients i compromeses,
poden canviar el món.

“
“Margaret Mead

Background “La Fuerza de toda una Comunidad”
42 ▶ Contingut

https://www.youtube.com/watch?v=-CYiOT24Q-U
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