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L’any 2020, quedarà gravat en els nostres records com l’any on una pandèmia va canviar les nostres vides agreujant i fent
més evident les situacions de vulnerabilitat social del nostre entorn. Com sempre estar al costat dels infants, adolescents,
joves i famílies es va convertir en el nostre principal objectiu. Els valors de proximitat i confiança van ser clau en com vam
enfocar la nostra intervenció en els moments més complicats. El telèfon i les pantalles, ens van ajudar a estar connectats en
tot moment i descobrir d’altres formes que contribuïen a sentir-nos a prop uns dels altres. Sense passar per alt que la distància s’ha fet més gran quan no s’ha tingut pantalla o connectivitat.
El vincle comunitari, els espais col.lectius i de socialització han estat els més afectats en l’aplicació de les normatives, mesures
i restriccions prevenció i seguretat. Les grans dosis de CREATIVITAT I RESILIÈNCIA han permès articular els mecanismes
adients per poder lluitar contra les grans conseqüències de la COVID-19 i no perdre aquests grans objectius.
I, malgrat totes les dificultats, ens sentim contentes per la feina
feta i els resultats assolits. Hem mantingut i adaptat les activitats i
els projectes; hem compartit alegries, angoixes, dificultats i grups
confinats amb els agents socio-educatius del nostres barris i hem
celebrat conjuntament poder tenir les portes obertes.
A les vostres mans teniu la feina realitzada durant aquest 2020.
No podem concloure sense fer un agraïment molt especial a les
famílies, per la seva actitud sempre tan comprensiva i de gratitud;
als infants, adolescents i joves per ser valents, resistir i com
sempre per tots els aprenentatges que ens han transmès durant
aquest any.
I un agraïment molt especial a l’equip d’educadors i educadores
per lluitar i convertir les necessitats detectades en nous projectes.
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

2367

Durant el 2020 hem treballat per dur a terme accions que
donessin respostes a les necessitats actuals.

PERSONES ATESES
Infància, Adolescència
i Família
Projectes Comunitàris

Serveis Educatius

EQUIP:

716
529
1367

Persones Contractades

Persones Voluntàries

L

Persones en Pràctiques

33
36
11

Les dades COVID-19

En el confinament domiciliari vam prioritzar el VINCLE i la PROXIMITAT. Vam desplegar noves eines
i repensar la nostra acció contribuint així a la millora del benestar dels infants, adolescents, joves i
famílies .

SUPORT ALS INFANTS,
ADOLESCENTS, JOVES
I FAMÍLIES
Trucades seguiment

Suport alimentació

Suport a
la digitalització

150
setmanals

37
famílies

63
5

infants
adolescents

COORDINACIÓ I
TREBALL EN XARXA

150

Accions de coordinació
i seguiment de les famílies

DINAMITZACIÓ ACTIVITATS
SOCIOEDUCATIVES

39
32
103

Activitats infantils dinamitzades
Youtube - Instagram
Activitats juvenils dinamitzades
Youtube - Instagram
Activitats dinamitzades
al Projecte òmnia i llengües

La nostra intervenció

Durant el 2020, la intervenció amb infants, adolescents, joves i famílies ha centrat els nostres esforços
per recuperar poc a poc els espais de socialització, les xarxes relacionals i de suport i apaivagar els
efectes post-pandèmia acompanyant a les tasques escolars i el benestar psicoemocional dels infants,
adolescents i joves. Les activitats de vacances i la seva organització van ser un gran repte. Els grups
bombolles, els rentats de mans i els protocols de prevenció no van impedir un Estiu ple d’experiències
i aprenentatges.

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

EN RUTA:

PETITA INFÀNCIA
LLAÇOS:

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

42

infants

37

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

Projecte juvenil
preventiu centrat en
l’orientació i la inclusió

ESTADES A L’EMPRESA :

250

112

CAMPANYA DONACIÓ JOGUINES :
Projecte de distribució
de joguines a infants
en situació de vulnerabilitat.

30

TALLERS COL.LABORATIUS:
Projecte d’apropament
a la participació i l’acció
comunitària

Participants

Participants

DINAMITZACIÓ JUVENIL :
Projectes de formació i
foment de la participació
i l’autogestió juvenil

Projectes de formació i
acompanyament laboral

34

Participants

8

Participants

Participants

92

Participants

103

Participants

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

FAMÍLIES

250

Participants

160

infants beneficiats

2

sessions

22

Participants

9

XERRADES FORMATIVES:
Projecte de formació
adreçat a les famílies

sessions

70

Participants

3
135

BERENARS SALUDABLES:
Projecte de foment
d’hàbits saludables

sessions

Participants

EIXAM:
Projecte de foment
de la parentalitat
positiva
FEM DEURES AMB FAMÍLIES:
Projecte desuport
educatiu i a
companyament a la família
FIVALIN GASOL FOUNDATION:
Projecte familiar per a la
prevenció de l’obesitat infantil
promogut per la Gasol Foundation .

7

sessions

70

Participants

5

sessions

35

Participants

41
2
46

sessions virtuals
sessions
presencials
Participants

Projectes comunitaris

La intervenció comunitària, la promoció de la cohesió social i l’enfortiment de les xarxes veïnals s’han vist molt afectades per
les restriccions i les mesures de prevenció i seguretat. Treballar per la salut comunitària i la reducció de la bretxa digital han
estat aspectes claus durant aquests mesos en el nostre treball a Cornellà i L'Hospitalet. La coordinació i el treball en xarxa
han permès 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

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

4

Activitats
obertes al barri

Accions realitzades

220

Tallers Realitzats

Participants

PARLEM:

Projecte d’acollida
i coneixement de
la llengua

6

Grups

360

Hores lectives totals

ESPAI LÚDIC
A LES ESCOLES

12

Visites

4

Centres educatius

Serveis educatius
Els serveis educatius es van veure afectats pel tancament durant el confinament
domiciliari i per l’aturada completa o parcial de l’activitat durant un període de
temps prolongat. A finals del 2020 s’han recuperat els Tallers d’Estudi Assistit
que han garantit l’acompanyament i el reforç en tasques curriculars que han
ajudat als infants i adolescents a millorar les seves competències.

MATINS DE JOC

Ludoteca Municipal EL Dau
Servei Municipal educatiu i
lúdic adreçat a les escoles

1041

Participants

13

Escoles

149

MENJADOR ESCOLAR

Participants

L’Hospitalet de Llobregat

14664

Escola Pablo Neruda

Menús distribuits

EDUCA’T SALUDABLEMENT
RAI ESO
Institut Ma. Aurèlia Capmany
Cornellà de Llobregat

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

35

Participants

TALLERS D’ESTUDI
ASSISTIT

Pla Educatiu Entorn L’Hospitalet
de Llobregat

TALLER NOVA ACOLLIDA

Institut Neus Català
Cornellà de Llobregat

39

Participants

2

Escoles

20

Participants

Els nostres comptes

Altres

Donacions i altres

31.294 €

28.302 €

4%

4%
Realització d’activitats

€
Subvencions
422.865 €

193.914 €

25%

€€

41%

55%

INGRESSOS

Serveis

316.126 €

DESPESES

Comptes auditats per Salvador Montés Carné & Associats, S.L

71%
Personal

561.995 €

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
· Comissió de festes Barri sant Ildefons
· Consell Municipal de Serveis Socials, L’Hospitalet
· Consell de ciutat L’Hospitalet
· Xarxa de criança 0-12 anys, L’Hospitalet
· Consell Comunitari de la infància i l’adolescència, Cornellà l
· Taula d’infància i l’adolescència, Cornellà
· Centre de informació i Recursos de les Dones, Cornellà
· Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, Cornellà
· Pla Educatiu Entorn, Cornellà
· Observatori de la infància de l’Hospitalet
· Espai de Ciutadania L’Hospitalet
· Fundació Orienta
· Fundació Cassià Just
· Centres d’educació primària i secundària L’Hospitalet- Cornellà
· Equips bàsics d’atenció primària L’Hospitalet-Cornellà
· Equip d’Atenció psicopedagògica Cornellà
· Ajuda en acció
· Drecera
· ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)
· Eduvic
· Càritas
· Taula d’ Entitats de lleure de Cornellà
· CRAJ (Centre de recursos juvenils)
· Els Alps (Centre residencial d’estada limitada)
· Associació Anàdromes
· Adecco
· Meditempus
· FOTO-VIVA
· Arxiu Municipal de L’Hospitalet
· Oficina de Treball – L’Hospitalet - La Farga
· Xarxa Òmnia
· Bloglhosfera
· Banc de Roba, Fundació AEMA
· Gasol Foundation
· Col.legi de Metges de Barcelona
· Associació de Dones Sant Josep
· Bitibebe,sl
· Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

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

