2021

Memòria

Benvinguda
El 2021 ha estat un any marcat encara per l’excepcionalitat provocada per la
COVID-19. Hem anat surfejant entre les planificacions i el desig de poder tornar
a una certa normalitat, entre el funcionament diari i les diferents restriccions
segons els episodis de contagi. Malgrat aquesta situació, estem satisfets/es
amb la feina realitzada ja que s’ha pogut portar a terme quasi la totalitat dels
projectes i situar-nos novament en un escenari similar al del 2019.
Ha estat un període de grans aprenentatges, on hem aprés que ens trobem en
un moment molt vulnerable: crisis sanitàries, conflictes bèl·lics, la crisi climàtica,..
I un moment de grans preocupacions, entre elles, el gran impacte que tenen
aquestes circumstàncies en les persones més vulnerables i de major fragilitat.
És per això que enfrontem en els propers cursos, el repte de continuar reinventant-nos per aconseguir una societat més justa, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.
El tancament d’aquesta memòria sempre coincideix amb el moment de major
activitat de la nostra entitat que són les activitats de vacances. No hi ha res més
gratificant a la feina diària que sentir el soroll i la melodia que generen els
infants, adolescents i joves quan estan rient, jugant i aprenent. És per això, que
a tots i totes els volem agrair la confiança que ens depositen cada dia, tots els
aprenentatges que deixen en les seves petjades. I, sobretot per empènyer-nos
a millorar dia a dia la nostra tasca.
Defensem el treball col.laboratiu com a la millor forma d’avançar “ Ningú pot
xiular una sinfonia. Es necessita una orquestra complerta per tocar-la”. Mostra
d’això són els resultats recollits en aquestes pàgines. Aquests no serien possible
sense el gran equip humà d’educadors/es, el treball en xarxa i coordinat amb
els diferents agents socioeducatius, les entitats compromeses amb el territori, i
el suport de l’administració.

A tots i totes, MOLTES GRÀCIES.

Qui som:
Ens definim com una entitat socioeducativa d’utilitat pública que
desenvolupa els seus projectes amb infants, joves i famílies.

MISSIÓ
Educar en valors a infants, joves
i famílies en el seu temps lliure i
esdevenir un espai de formació
i participació comunitària amb
voluntat de transformació i
inclusió social.

VISIÓ

VALORS

Volem ser un referent en la intervenció
socioeducativa amb infants, joves i
famílies en situació de risc social a
L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat,
amb el compromís de treballar per la
millora de la seva qualitat de vida,
defensant els seus drets i oportunitats i
contribuint a una societat més justa i
solidària

Proximitat i confiança
Transparència
Compromís social
Igualtat d’oportunitats
Incidència Social

Les grans dades
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Durant el 2021 hem dut a terme accions que donen respotes a
necessitats actuals.

PERSONES ATESES
Infància, Adolescència
i Família
Projectes Comunitàris

Serveis Educatius

EQUIP:

980
1952
980

Persones Contractades

Persones Voluntàries

L

Persones en Pràctiques

44
36
14

La nostra intervenció

La situació emocional dels infants, adolescents i joves ha estat en el centre de la nostra intervenció, intensificant
l’acompanyament per aconseguir un major benestar emocional de les persones participants. En aquest sentit,
agrair el treball de les entitats i les persones col·laboradores que ens han fet suport per pal·liar aquesta situació
i acompanyar a les persones que més l’han necessitat.
Les accions adreçades a les famílies s’han anat recuperant poc a poc. La recuperació dels espais de socialització,
els espais formatius i els espais compartits en família són de gran importància per aconseguir un major vincle i
proximitat, i generen xarxes relacionals i de suport entre les persones participants.

Infància, adolescència i famílies
ADOLESCENTS I JOVES
CASAL DE JOVES :
Projectes de lleure
socioeducatiu i
dinamització juvenil

PETITA INFÀNCIA
LLAÇOS:

Projecte d’intervenció
integral a la petita infància
i les seves famílies

42

infants

39

famílies

INFÀNCIA
CLUB INFANTIL:
Projectes de lleure
Socioeducatiu

SERVEI SOCIOEDUCATIU
D’ATENCIÓ DIÜRNA :
Servei socioeducatiu de
prevenció, d’acompanyament,
de suport i de socialització
d’infants en situació de risc.

EL PETIT SI:

Projectes de lleure
socioeducatiu

256

Participants

EN RUTA:

Projecte juvenil
preventiu centrat en
l’orientació i la inclusió

103

130

Participants

Participants

26

Participants

Projectes de formació i
foment de la participació
i l’autogestió juvenil

ESTADES A L’EMPRESA :

T’ESCOLTEM :

Projecte que fomenta el
benestar i la salut
emocional del col.lectiu jove.

ACTIVITATS DE VACANCES :
Projectes de lleure
socioeducatiu que
es realitzen durant
les vacances escolars.

34

Participants

Projecte d’apropament
a la participació i l’acció
comunitària

XERRADES FORMATIVES:
Projecte de formació
adreçat a les famílies

4

Participants

21

Participants

310

Participants

6732
Estades

FAMÍLIES
ACCIONS COL.LABORATIVES
I COMUNITÀRIES

DINAMITZACIÓ JUVENIL :

Projectes de formació i
acompanyament laboral
Participants

79

ACTIVITATS DE VACANCES

4

activitats

40

Participants

4

sessions

45

Participants

ACTIVITATS I TALLERS
FAMILIARS:
Projecte de foment
d’hàbits saludables

FIVALIN GASOL FOUNDATION:
Projecte familiar per a la
prevenció de l’obesitat infantil
promogut per la Gasol Foundation .

3

sessions

80

Participants

19
51

sessions
Participants

Projectes comunitaris
Poc a poc, hem anat recuperant la nostra presència a l’espai públic descobrint la importància i el gran valor que
tenen aquestes accions en fer comunitat i en la cohesió social. Projectes com XI-Barri, Ens trobem a les places són
una gran mostra.
Continuem centrant els esforços en la millora de la salut comunitària. Articulant espais de suport i aprenentatge que contribueixin a reduir la “bretxa
digital”, en especial de les persones més grans.
Durant aquest temps, hem reforçat el concepte i la importància del treball
col.laboratiu com la única forma de poder avançar en la definició de noves
respostes a les necessitats emergents.
ÒMNIA
Projecte transversal
d’aprenentatge i
apropament a les TIC.

ACTIC
CITES PRÈVIES

35
Participants
40

Participants

92

Participants

22

Tallers Realitzats

PROJECTES
D’APRENENTATGE
I SERVEI
Projectes educatius
que combinen
aprenentatge i servei

83

Participants

11

FEM BARRI
Projectes d’enfortiment
de la cohesió social i
la convivència

ENS TROBEM
A LES PLACES
Projecte de dinamització
de l’espai públic.

100

PARLEM:

Projecte d’acollida
i coneixement de
la llengua

6

Grups

360

Hores lectives totals

4

Activitats
obertes al barri

1250

Participants

25

Activitats

5

Places
dinamitzades

Accions realitzades

Participants

150

Participants

220

ESPAI LÚDIC
A LES ESCOLES

Participants

12

Visites

4

Centres educatius

Serveis educatius
Destaquem els serveis oferts als centres educatius de primària i
secundària entorn als Tallers d’Estudi Assistit. Treballant per millorar
les desigualtats educatives i realitzant un acompanyament i suport a
les tasques escolars i a la lectoescriptura. La nostra intervenció ha
estat present en un total de 12 centres educatius.
MENJADOR ESCOLAR
Escola Pablo Neruda

L’Hospitalet de Llobregat

210

Participants

18251

Menús distribuits

97

Participants

TALLERS D’ESTUDI
ASSISTIT

Centres educatius de
L’Hospitalet de Llobregat

3

Centres Educatius
Primària

1

Centres Educatius
Seundària

163

TALLERS D’ESTUDI
ASSISTIT
Centres educatius de
Cornellà de Llobregat

EDUCA’T SALUDABLEMENT
RAI ESO

Centres Educatius
Primària

1

Centres Educatius
Seundària

Participants

Projecte de millora d’hàbits saludables
dels joves en situació de vulnerabilitat s
ocial i cursen l’ESO

TALLER DE MEDIACIÓ
ESCOLAR ALS CENTRES
EDUCATIUS DE SECUNDARIA

Participants

2

25

Institut Ma. Aurèlia Capmany
Cornellà de Llobregat

XALEM

Projecte de suport al lleure
educatiu de l’espai de migdia

16

Participants

323

Participants

5

Centres Educatius
Primària

Els nostres comptes

Altres

Donacions i altres

23.175 €

22.239 €

2%

2%
Serveis

287.810 €

€
Subvencions
485.998 €

25%

€€

41%

55%

INGRESSOS

Serveis

430.444 €

Comptes auditats per Salvador Montés Carné

DESPESES

71%
Personal

623.226 €

Treball en xarxa
El nostre treball s’enforteix amb el treball en xarxa, és la suma de tots i totes que
produeix resultats més satisfactoris
TREBALLEM CONJUNTAMENT AMB
· Xarxa Socioeducativa del Barri Sanfeliu
· Consell Districte 1er., L’Hospitalet
· Associació de veïns Barri Sanfeliu
· Comissió de festes Barri Sanfeliu
· Consell Municipal de Serveis Socials, L’Hospitalet
· Consell de Ciutat L’Hospitalet
· Observatori de la Infància de l’Hospitalet
· Espai de Ciutadania L’Hospitalet
· Taula Sectorial d’Infància i Adolescència, Hospitalet de Llobregat
· CAID, Centre d’atenció i informació a les Dones , L’Hospitalet de Llobregat
· Comissió de festes Barri Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat
· Consell de Ciutat, Cornellà de Llobregat
· Consell Comunitari de la infància i l’adolescència, Cornellà de Llobregat
· Taula d’infància i l’adolescència, Cornellà de Llobregat
· Centre de informació i Recursos de les Dones, Cornellà de Llobregat
· Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, Cornellà de Llobregat
· Pla Educatiu Entorn, Cornellà de Llobregat
· Grup de Protocols, coordinació i Treball en Xarxa de Cornellà de Llobregat
· Taula d’ Entitats de lleure de Cornellà de Llobregat
· CRAJ ( Centre de Recursos Juvenils) de Cornellà de Llobregat
· Centres d’educació primària i secundària de L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat
· Equips bàsics d’atenció primària de L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat
· Equip d’Atenció psicopedagògica de L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat
· Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de L’Hospitalet i Cornellà de Llobregat
· Fundació Orienta
· Fundació Cassià Just
· Formació i Treball
· CAPI ( Centre d’Atenció Psicopedagògica i Psicològica )
· Gasol Foundation
· Educo
· Fundació Probitas
· Drecera
· ABD( Associació Benestar i Desenvolupament)
· Eduvic
· Càritas
· Els Alps ( Centre residencial d’estada limitada ) de L’Hospitalet de Llobregat
· Oficina de Treball – L’Hospitalet - La Farga
· Xarxa omnia
· Banc de Roba, Fundació AEMA
· Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
· Fundació La Carena

INSTITUCIONS COL.LABORADORES

FEDERATS

C/ Emigrant, 25 baixos. 08906 l’Hospitalet de Llobregat
Av/ Sant Ildefons, 6 baixos. 08940 Cornellà de Llobregat

club@sanfeliu-santildefons.org
Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons
@clubsanfeliu_si

www.sanfeliu-santildefons.org

