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Introducció: Visió històrica de l’entitat 
 
El Centre d’Esplai Xixell és una entitat arrelada al barri Centre des de la primavera de 1980, a partir de la 
iniciativa d’un grup de joves que pertanyia a una comunitat cristiana, amb inquietuds comunes i ganes 
d’oferir-se com a servei al seu barri, treballant en l’educació infantil i juvenil. 
 
Actualment, el Centre d’Esplai Xixell, és una entitat sense afany de lucre i amb la voluntat de servei públic, 
amb uns estatuts reconeguts per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques des del 1987, amb el 
número 8.908, i registrada també a la Secretaria General de Joventut amb el número 00-005-00778. 
 
L’Associació Centre d’Esplai Xixell és una entitat d’educació en el temps de lleure dels infants, joves i les 
seves famílies que prenem l’acció socioeducativa com a eina de transformació social, treballem per la 
inclusió social, la formació de ciutadans, potenciem els projectes comunitaris i fomentem les relacions 
intergeneracionals.  
 
L’Associació realitza les seves activitats bàsiques a l’Hospitalet de Llobregat, i més concretament al barri 
del Centre i Sant Josep. 
 
L’Associació no té cap tipus de vinculació política, ni religiosa, i tampoc professa ni promou cap activitat 
referent a aquests aspectes. 
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1. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 
1.1. PERSPECTIVA GENERAL DEL CURS  
Comencem el curs molt il·lusionats amb la perspectiva d’inici de les obres i de la presentació dels plànols 
dels nous locals de la Remunta a les nostres famílies. Presentació que ens fa treballar per la concreció 
dels nous projectes que volem desenvolupar i que volem plasmar en el PLA ESTRATÈGIC dels propers 4 
anys. Pla que faci recull dels nous projectes, del canvi de local i de la recerca de recursos per al mobiliari, 
materials, etc. També marcat per l’acollida de l’escola Patufet Sant Jordi de les nostres activitats diàries 
i de dissabtes com a moment de transició del nou emplaçament. 
 
A més de la consolidació de projectes que ens fan créixer als dos barri (Centre i Sant Josep) i al districte: 
Espai Familiar a Sant Josep, l’ampliació d’activitat a l’estiu per a petits i mitjans, els projectes de Joves 
pel Barri i els projectes d’Aps a l’estiu com a Casal Jove. O les campanyes de solidaritat i de mobilitat 
comunitària de  la Botifarrada Solidaria.  
 
I la perspectiva de creixement de l’estructura de recursos humans per a poder fer front al creixement 
d’activitat de l’entitat. 
 
Els grans objectius d’aquest curs són: 
 
 Realitzar el seguiment de les obres d’adequació dels locals al Parc de la Remunta conjuntament amb 

l’Ajuntament. I negociar el tipus de cessió dels equipaments a l’esplai. 
 Elaborar el Pla Estràtegic de l’associació pels propers 4 anys. 
 Adequar els Estatuts i Projecte Educatiu d’Entitat a la realitat del moment en que es troba l’associació. 
 Consolidar un nou projecte de solidaritat comunitària i de treball amb les famílies per mitjà d’una 

botifarrada solidària al parc de la Remunta.  
 Iniciar nou el projecte d’Espai Familiar per a mares adolescents a Sant Josep. 
 Enfortir l’entitat mitjançant el creixement de participants autònoms de l’entitat a totes les activitats 

que oferint i oferint els nostres serveis a altres entitats educatives, AMPAs, etc. per consolidar un 
finançament propi. 

 Treballar per la plena integració i adaptació de tot l’equip de treball  i de tot l’equip de voluntariat que 
conformen els monitors i monitores del curs, sobretot per les noves incorporacions de pre-
monitors/es. 
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 Continuar treballant per a la formació de l’equip de monitors/es i mantenir el nombre de titulacions 
mitjançant el Pla de Formació.   

 Consolidar la nova oferta de casals d’estiu per a petits i mitjans que es va iniciar l’any anterior, 
ampliant els dies de casals al juliol i modificant els horaris i transport de les activitats. 

 Ampliar l’oferta de Projecte d’APS a l’estiu com a alternativa per a joves. 
 Implementar el projecte de trajectòria evolutiva de les activitats de colònies i campaments  
 Donar continuïtat i mantenir el treball en xarxa a través del Projecte Clau del Centre i a Sant Josep. 
 Potenciar l’activitat del Pessebre Vivent Solidari com una activitat tradicional del barri i mantenir el 

caire solidari amb la recollida de productes de necessitat (aliments, joguines, productes d’higiene,...). 
I ampliar els patrocinadors per a poder desenvolupar i créixer el projecte. 

 Potenciar el projecte Eurobeca com a fons de finançament de beques per a infants i adolescents amb 
dificultats socioeconòmiques mitjançant la plataforma Teaming de micromassenatge.  

 Potenciar i mantenir la relació amb els CEIPS i IES que es troben en el barri centre i Sant Josep 
mitjançant reunions de coordinació amb l’equip directiu i potenciar el treball conjunt amb les AMPAs 
mitjançant activitats i/o accions comunitàries.  

 Mantenir les bones relacions establertes amb Serveis Socials - Districte I i seguir treballant en plena 
coordinació pel desenvolupament del seguiment dels infants i les seves famílies i potenciar l’inici de 
nous projectes.  

 Visibilitzar la feina i activitats que fem com entitat a través de la web, de les xarxes socials. 
 Mantenir el bon funcionament, pla de comunicació i gestió de l’entitat, respecte exigències del 

Programa Proinfància de La Caixa reflectit als bons resultats de les auditories. 
 Mantenir i actualitzar amb rigor el sistema i metodologia establert per la llei de Protecció de dades, 

mitjançant l’assessorament i auditories per part de Conversia. 
 Potenciar la recerca de nous recursos dels que se’n poden beneficiar les nostres famílies amb algun 

tipus de dificultat socioeconòmica, com ara: la campanya de joguines de la Creu Roja, la revisió ocular 
i assignació d’ulleres de la Fundació Invia, El reforç educatiu, l’Acolliment de joves del departament 
de justícia, etc.  

 Implantar el projecte “Cap nen sense berenar” a l’activitat diària. 
 Adequar-nos i implantar els requeriments de la nova llei d’activitats amb menors de 18 anys de 

joventut i l’actualització de la llei de protecció de menors. 
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1.2. OBJECTIUS REFERENTS ALS INFANTS I JOVES  
 
1.2.1  Nombre de socis: 
 Enguany fer èmfasi en la recaptació d’infants de la Secció de Petits i tenir especial cura en el seu tracte.  
 Mantenir i augmentar el nombre de socis/es participants a totes les activitats que organitzem, 

sobretot en les activitats diàries i, especialment, els dissabtes.  
 Augmentar la participació dels socis/es del curs a les activitats de vacances, i també al revés, que els 

socis/es d’activitats de vacances participin en les activitats del curs. 
 Mantenir el contacte i el diàleg diari amb les famílies, realitzar les entrevistes personals en els casos 

necessaris i amb aquelles famílies que ens ho demanin.  
 Potenciar el contacte amb les famílies dins la secció de joves ja sigui a nivell telefònic, informàtic, 

xarxes socials o mitjançant una entrevista.  
 Potenciar les relacions amb aquelles famílies amb situacions complexes per tal de poder oferir un 

assessorament adient, establint un vincles d’accessibilitat i suport.  
 Ésser innovadors en la planificació i  elaboració de les reunions de pares i mares per a que siguin més 

motivadores, participatives, amb més assistència i enriquidores per a educadors i familiars. 
 
1.2.2. Tipus de socis: 
A l’esplai acceptem tot tipus de socis/es, però en el cas dels infants amb alguna necessitat educativa 
especial, es va prendre la decisió de marcar sempre un període de prova per comprovar si es pot o no 
adaptar a la dinàmica general de l’entitat. S’oferirà tot el suport necessari a l’equip de monitors/es i en el 
cas que es valori que no es pot adaptar es buscarà algun recurs per la família (telèfon d’entitats 
especialitzades, altres esplais en la mateixa situació, o esplais amb seccions o grups de discapacitats …). 
S’intentarà oferir recursos públics de suport a l’entitat de manera que a la família li suposes un servei 
gratuït, com per exemple: els educadors/es de carrers o dirigint-se a entitats especialitzades. 
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1.2.3.  Organització dels socis:  
Els  usuaris estaran organitzats de la següent manera els curs 2016-2017: 
SECCIÓNS NOM DELS GRUPS EDATS 
PETITA INFÀNCIA ESPAI FAMILIAR Nascuts els anys 2014, 2015 i 2016 
SECCIÓ  A:  Petits PUCES 

TRAPELLES  
Nascuts els anys 2011 , 2012 I 2013 
Nascuts els anys 2009 i 2010  

SECCIÓ  B: Mitjans BARRUFETS  
DOFINS 

Nascuts els anys 2007 i 2008  
Nascuts els anys 2005 i 2006 

SECCIÓ  C:  Joves ESTELS 
TALAIOTS 
LLAMPECS 

Nascuts els anys 2003 i 2004 
Nascuts els anys 2001 i 2002 
Nascuts els anys 1999 i 2000 
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1.3. OBJECTIUS REFERENTS A LES ACTIVITATS  
1.3.1. Objectius generals de les activitats de  diari, Espai Familiar i dissabtes: 
 Enguany hem consolidat les activitats diàries amb els tallers específics i adaptats als grups d’edat com:  

Cuina, multimèdia, multi esport / psicomotricitat, plàstica o teatre / l’hora del conte i hort urbà. El 
repte d’enguany és implantar el mateix sistema als espais de Sant Josep. 

 Consolidar la metodologia de treball que comporta la implementació dels Projectes Educatius 
Individualitzats per aquells infants o joves amb risc social. 

 Continuar potenciant la relació i/o complicitat entre monitors/es i pares/mares, com a eina 
imprescindible per a l’òptim progrés educatiu de l’ infant en l’entitat, tot motivant la participació 
d’aquest a les activitats generals, a les reunions i a les entrevistes individuals. Fent incidència en els 
grups de joves. 

 Augmentar el número d’assistents a les activitats que oferim, tot procurant el màxim de constància 
per part dels socis.  

 Restaurar el seguiment individualitzat, tot emprenent reunions trimestrals de valoració entre l’equip 
de monitors/es, i amb les famílies amb un mínim de dues reunions de pares a l’any en el cas dels grups 
de dissabtes.  

 Pel que fa a l’activitat diària, mantenir el seguiment dels infants conjuntament amb Serveis Socials i 
de les famílies que ens ho demanin. 

 Elaborar activitats conjuntes entre els grups que conformen cada secció, amb el propòsit d’incentivar 
la relació entre ambdues edats. 

 Potenciar les activitats conjuntes amb pares i mares com a mitjà per enfortir la relació entre 
mares/pares- infants-monitors. 

 Potenciar la comunicació i el bon enteniment entre els membres monitors/es dels grups de la secció, 
a fi d’establir un clima favorable per a una cooperació educativa conjunta. 

 Potenciar la metodologia del projecte i de l’APS per als grups de mitjans i joves, esdevenint en 
projectes transversals i d’implicació de la resta de grups com ara: el Projecte de Reciclatge. 

 Vetllar per la cura i neteja de la sala i l’esplai en general. I treballar l’endreça de la sala després de 
cada activitat tant per part dels monitors/es com dels infants/joves. 

 Vetllar per la neteja i l’endreça dels espais comuns així com de la sala de monitors/es i la secretaria. 
 
Cada grup i secció disposarà del seu dossier de programacions, amb els objectius, el mitjans i com es 
realitzarà cada una de les activitats. També en el mateix dossier hi haurà de constar les dades de tots els 
participants i el seguiment que se’n fa de cada un d’ells. Així com la valoració de cada una de les activitats 
que es realitzen.  
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1.3.2. Objectius generals de les activitats generals i extraordinàries: 
Treballarem al llarg de tot el curs totes les tradicions de l’any com la Castanyada, el Nadal,  Carnestoltes, 
el Dia internacional del Dret dels Infants o el dia de Sant Jordi. L’objectiu serà fer-ho de la manera més 
original possible ja que tots els infant viuen algunes d’ aquestes tradicions a l’escola, i no pretenem que 
se’ls faci repetitiu o avorrit.  
 
Es formarà una petita comissió per organitzar les diverses activitats extraordinàries i generals de l’Esplai. 
Aquesta comissió haurà de treballar amb dinamisme i agilitat, motivant la participació de la resta de 
l’equip. Per a coordinar aquests equips es designarà una persona responsable (diferent a cada comissió) 
dins de la comissió en funció del que s’hagi de programar. També es comptarà amb el suport de la comissió 
de pares i mares per la realització del Pessebre Vivent Solidari, la Botifarrada  Solidaria, el Carnestoltes i  
el Sopar de Carrers. 
 
 Continuar fent totes les activitats amb projecció a l’exterior amb la finalitat que tothom del barri ens 

conegui.  
 Participar i col·laborar en les activitats que s’organitzen al nostre barri, implicant en la participació a 

la majoria dels monitors/es de l’entitat. Com ara: la Tabalada Castanyera de Folcat, la Castanyada de 
La Talaia, les Festes Majors del Centre i Sant Josep, etc. 

 Potenciar la implicació de l’entitat a la vida del barri de Sant Josep per incrementar la nostra 
presència i coneixença del veïnat. 

 Potenciar la implicació i participació de les famílies en la preparació i realització d’aquestes activitats 
extraordinàries. 

 Potenciar i millorar el Projecte del Pessebre Vivent Solidari, convidant-hi a la participació a altres 
entitats del barri i mantenint la col·laboració d’aquelles entitats que ja hi participen. 

 Aconseguir que tots els infants, joves i monitors/es del nostre esplai treballin en un projecte comú. 
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1.3.1. Objectius generals de les activitats de vacances: 
 Elaborar el Projecte de trajectòria de les activitats d’estiu en funció de les etapes evolutives dels 

infants. 
 Augmentar, el nombre de participants a les activitats en un 5%. 
 Potenciar el coneixement del recurs “Anem preparats” per a la preparació i prevenció de les activitats 

de vacances i de la normativa de Protecció de Dades. 
 Consolidar els Casals Joves d’Aprenentatge i Servei a l’Estiu. 
 Continuar sent tant rigorosos en les titulacions per a totes les activitats de vacances, i augmentar en 

prevenció i seguretat. 
 Treballar la importància dins l’equip de l’entitat del discurs pedagògic de l’educació en valors i la 

qualitat del lleure educatiu en les activitats de l’esplai. 
 

Oferirem les següents activitats: 
 L’oferta dels Casals de Nadal serà la mateixa que en els cursos anteriors. Es farà l’oferta a les famílies 

d’activitats per a tots els dies laborables de les vacances escolars. Els socis/es s’hi podran apuntar per 
dies puntuals o bé tots els dies. L’oferta serà el més variada possible. 

 A la primavera es tornaran a fer les colònies de cinc dies, treballant com a eix principal la relació entre 
tots els grups d’edats, per aquest motiu tots els grups marxarem a la mateixa casa de colònies, 
establint espais d’interrelació infats-joves-monitors/es. Tornarem a anar a la casa de colònies de Mas 
Suro. 

 Continuar sol·licitant per a la realització del Casal d’Estiu l ’IES Mercè Rodoreda (en defecte de les 
infraestructures municipals), ja que s’ha valorat molt satisfactòriament  els estiu anteriors l’ús 
d’aquestes instal·lacions i Casal Jove (APS). 

 Consolidar i augmentar la participació a les colònies. Enguany el grup de Puces, Trapelles i Barrufets 
aniran 6 dies, a l’Alberg de Planoles. Els Dofins i els Estels  12 dies al campament de La Planta a la serra 
de Sant Aniol de Finestres – Garrotxa -Girona.  

 En el cas dels Llampecs, tenen com objectiu realitzar un Camp de Treball conjuntament amb el poble 
de Sant Esteve de Llémena. 

 El casal de setembre es tornarà a oferir les primeres setmanes de setembre.   
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1.4. OBJECTIUS EDUCATIUS  
1.4.1. Plantejament educatiu: 
Al CENTRE D’ESPLAI XIXELL treballem per fer dels nostres socis/es persones crítiques, lliures, capaces de 
lluitar per la Pau, pels Drets Humans, pel Respecte i l’amor a l’entorn i per fer de la diversitat una font 
d’enriquiment. Per ser cada dia més feliç. 
 
Dins de totes les activitats que organitzem al Centre d’ Esplai Xixell treballem els valors de l’amistat, el 
compartir, la solidaritat, la felicitat, el respecte, la participació, etc. 
 
Volem que els infants i els joves que participen de les nostres activitats se sentin contents amb els 
amics/es, amb els monitors/es i amb l’entitat, que comparteixin la seva felicitat i que aquesta experiència 
els faci créixer. 
 
Objectius específics de l’entitat: 
 
 Dimensió afectiva i emotiva: equilibri, sinceritat i responsabilitat. 

Aconseguir un desenvolupament d’una afectivitat equilibrada, sincera i responsable, de descoberta 
del propi jo i dels altres, d’acceptació recíproca i lliurement expressada i viscuda. 
 

 Dimensió física i psicomotriu: domini i harmonia. 
 

 Aconseguir un desenvolupament harmònic, equilibrat i natural, així com un domini i 
acceptació del propi cos i facultats vitals. 

 
 Dimensió intel·lectual i cognitiva: autonomia i creativitat. 

Aconseguir un desenvolupament d’un pensament i una intel·ligència autònoms, pressupòsit per a una 
autèntica creativitat, per a un autèntic sentit crític, per una interiorització significativa de l’experiència. 
 

 Dimensió interpersonal: capacitat de diàleg, de respecte. Convivència de grup. 
Desenvolupar actituds que facin possible la vivència i transmissió de valors comunitaris per forjar una 
societat més fraternal. 
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 Dimensió social: socialització transformadora, tarannà ètic. Participació. 

Aconseguir un paper en la societat no passiu sinó transformador, en el sentit d’una autèntica llibertat, 
justícia, igualtat, amor i solidaritat, com pressupòsit per la Pau i respecte a l’autentica dignitat humana. 
 

 Dimensió ecològica: consciència i respecte. 
Aconseguir una consciència del lloc, de la humanitat, del jo, en l’ecosistema immediat i remot que ens 
porti a integrar l’home amb la natura en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n derivi un coneixement, 
una estima i un respecte de la natura per part de l’home, que suposarà un ús correcte de les seves 
possibilitats. 
 

1.4.2. Per Seccions (Diari i Dissabtes): 
 
La formulació dels objectius per a les activitats diàries com del projecte de dissabtes i petita es treballaran 
amb l’equip de cada activitat i es revisarà per la responsable del projecte de diari i de dissabte. 
 
A inici i a final del curs, es realitzarà una reunió informativa amb els pares i mares dels infants que 
participen d’alguna de les activitats de curs. Al igual que les activitats de vacances.  
 
En la formulació dels objectius s’ha de tenir  en compte el projecte educatiu de l’entitat i els següents 
punts: 
 

 Respectar els altres: un clima de seguretat fruit d’un respecte mutu entre els nens/es 
i joves, i als objectes de cadascú. 
 Valorar les qualitats dels altres: aprenent a veure els altres com a iguals, que valen la 
pena. 
 Veure i valorar les pròpies qualitats: és important que els infants i els joves valorin els 
altres, però també ho és que els valorin a ells. 
 Comunicació amb els companys: creant lligams afectius.  
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1.5. OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES  
 Renovar i consolidar la comissió de pares i mares, engrescant a d’altres famílies a participar-hi. 
 Coordinar i motivar aquest col·lectiu de pares i mares a tirar endavant les diverses activitats i projectes 

planificats pel nou curs. 
 Proposar activitats per als pares i mares de l’esplai engrescadores i estar al dia de les seves necessitats 

(respecte als seus fills/es) per a poder oferir-los espais de xerrades interessant o grups de treball al 
voltant de temes que són del seu interès. 

 Crear un bon clima entre els diferents pares i mares establint espais d’intercanvi. 
 Facilitar als pares i mares una metodologia de treball, sistematitzant les tasques i el paper que tenen 

dins de l’entitat.  
 Que l’esplai serveixi com a nexe d’unió entre famílies. 
 Que l’equip de monitors/es sigui accessible i cordial a l’hora de tractar amb els pares/mares. 
 Treballar amb l’equip de monitors/es la importància de la relació amb les famílies. 
 Difondre i consolidar la utilització del qüestionari de satisfacció com a eina de millora de les nostres 

activitats i serveis. 
 Aproximar les activitats de curs i vacances a les famílies a través del Facebook i el twiter. Donant 

visibilitat a conèixer tot el què fem. 
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1.6. OBJECTIUS REFERENTS A L’EQUIP DE MONITORS/ES 
1.6.1. Nombre de membres:  
En l’actualitat la majoria de l’equip es caracteritza per estar format de joves entre els 18 i 43 anys, és un 
equip molt jove, però molt ben format. L’equip es composa de 32 persones: 23 noies i 9 nois, dels quals 2 
són de nova incorporació a l’equip. Tanmateix, podem dir que d’aquests 22 formen l’equip de voluntaris 
i 20 son treballadors a les activitats diàries i/o serveis que ofereix l’entitat.  

 
Entenem que el nostre equip de monitors/es ha d’estar en constant formació i oferirem el suport 
necessari per a formar-nos en allò que tinguem més mancances o segons les necessitats del nostre entorn. 
 
Enguany seguim tenim un gran nombre de titulacions tot i que seguirem treballant durant el curs per a la 
màxima formació de l’equip. 
1.6.2. Formació:  
Comptem amb un equip de 32 persones. Tenim un alt percentatge de titulacions elevat: gairebé el 69% 
estan titulats. Hi ha 18 titulacions de monitors/es i 3 monitors estan en pràctiques. Actualment disposem 
de 7 titulacions de directors/es (38,88% de l’equip) i dos monitors estan realitzant el curs de directors. 
Hem augmentat el percentatge de titulació de directors gracies a les formacions realitzades durant el curs 
passat. 
 
Està previst seguir augmentant les titulacions dels monitors/es que participen a les nostres activitats 
mitjançant un pla de formació.  
 
Com a objectius ens proposem: 
 Motivar a joves monitors/es envers la importància de disposar del títol de monitors/es i directors/es. 
 Aprofundir en la metodologia del PEI (Projecte Educatiu Individualitzat), oferint tot el suport necessari 

a aquells monitors/es que n’estiguin interessats. 
 Aprofundir en el projecte Educatiu de l’Entitat com aprenentatge d’una metodologia de treball 

específic i personalitzat després de més de 35 anys de trajectòria. 
 Realitzar una sessió de formació a mida cada any.  
 Participar dels seminaris i jornades de la FEDAIA i realitzar cursos de formació bonificats a través de 

la Tripartita. 
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1.6.3. Organització de l’equip:  
L’organització de l’entitat és la següent: 
Assemblea General de socis/es: és el màxim òrgan de govern de l’associació. La formen tots els socis/es 
gestors/es i representants que tindran dret a veu i vot, i els socis/es actius i professionals, que tindran 
dret a veu però no a vot. 
  
Al llarg d’aquest curs està previst fer una Assemblea Ordinàries: el 4 de febrer del 2017 per a l’aprovació  
de la memòria 15-16, del projecte 16-17 i del balanç i el pressupost. 
  
Junta Directiva: És l’òrgan executiu, reflexiu i representatiu de l’associació, i actua per delegació de 
l’assemblea general. 
 
L’actual Junta Directiva esta formada per: 
CÀRRECS DE JUNTA NOM I COGNOMS 
PRESIDENT/A Eloi Cohí Gomar 
VICEPRESDENT/A Noelia Torres García 
TRESORER/A Javier González Jiménez 
SECRETARI/A Marta Campos Escolà 
VOCALS Sergi Baños Lara 
 Daniel Salrach Ruiz 
 Oleguer Salvadó Ferreras 

 
La Junta Directiva es reunirà de forma regular segons marquen els estatuts de l’Associació. La Junta es 
proposa incentivar el Consell Directiu per a la gestió i la presa de decisions del dia a dia de la vida de 
l’entitat, sense deixar de potenciar la participació del voluntariat en els òrgans oficials de gestió de 
l’Associació.  
 
Direcció i Consell Directiu de l’esplai: que depèn de la Junta Directiva. 
Administració: que depèn de la Junta Directiva. De l’administració depenen el responsable de 
material i manteniment, i la comptabilitat. 
De la direcció depenen els responsable de seccions (formant el Consell Directiu de l’esplai) i d’ells els 
monitors/es  dels grups i talleristes, quedant de la següent manera: 
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DIRECTORA NOELIA TORRES  
RESPONSABLE  
ÀREA SOCIAL – VACANCES – SERVEIS 
EXTERNS 

ALBA PÉREZ 

RESPONSABLE COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ JAVI GONZÁLEZ 

RESPONSABLES ACTIVITATS DIÀRIES NOEMÍ ÁGUILA 
RESPONSABLE ESPAI FAMILIAR SÍLVIA LATORRE 
RESPONSABLE DISSABTES CAPS DE GRUP – ELOI COHÍ 
SECRETARIA - ADMINISTRACIÓ EVA CERDÁN 

EQUIP TALLERISTES I SERVEIS 
ADRIÀ ALONSO, ELOI COHÍ, AUSIÀS FERRER, MIREIA GÓMEZ, 
JUDITH LERA, BÁRBARA MARTÍNEZ, MARTA MONCLÚS, OLEGUER 
SALVADÓ I MARI SANTOS. 

GRUP DE PUCES PAULA GACÍA I DANIELA  
GRUP DE TRAPELLES ELENA BAÑOS MARIA SEGÚ 
GRUP DE BARRUFETS RAMÓN GONZÁLEZ, CLAUDIA PIERA I CARLES SALVADÓ  
GRUP DE DOFINS RAQUEL DE JODAR I KEVIN TELLO IRENE RUIZ 
GRUP D’ESTELS ADRIÀ ALONSO I ANNA GOMEZ (SUPORT - ORIOL BREGOLAT) 
GRUP DE TALAIOTS ELOI COHI, NÚRIA GASULLA I MARTA MONCLÚS 
GRUP DE LLAMPECS SILVIA LATORRE I OLEGUER SALVADÓ 
MATERIAL ISA GUERRA 
NETEJA SABINA, SÍLVIA LATORRE I NÚRIA GASULLA 
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1.7. OBJECTIUS REFERENTS A L’ECONOMIA  
1.7.1.  Finançament: 
 Augmentar totes les fonts de finançament que tenim: quotes de socis/es, convenis i subvencions amb 

les Administracions, beques, campanyes econòmiques, donatius  i col·laboracions. Analitzar la 
proporció de cadascuna per poder treballar millor el Pla de Viabilitat de l’entitat. 

 Potenciar la recerca de possibles serveis a escoles o altres entitats com a font de finançament del 
nostre projecte.  

 Treballar amb els Serveis Socials i altres entitats i Fundacions per aconseguir més beques, i mantenir 
les actuals, per a que les famílies necessitades puguin participar a les nostres activitats. Ajustar les 
quotes dels socis a la situació de crisis que estem vivint, però que també ens permeti realitzar 
l’activitat amb el mínim de pèrdues possibles. 

1.7.2.  Comptabilitat: 
L’objectiu principal es portar la comptabilitat sempre al dia, ja que ens permetrà controlar millor els 
pressupostos, per tant: 
 Fer tancaments i resums trimestrals de la comptabilitat i actualitzar així els pressupostos. 
 Realitzar una auditoria comptable externa anualment. 
 Continuar amb el treball conjunt amb els coordinadors/es i monitors/es, per tal d’aconseguir que la 

documentació es trameti a la comptabilitat en forma i en temps.  
 Continuar amb la tasca d’informació als coordinadors/es i monitors/es dels conceptes comptables i 

de la forma de treball per portar la comptabilitat de l’entitat. 
 Treballar la importància de l’estalvi i el bon aprofitament dels recursos econòmics de l’esplai. 

Augmentar la compra amb proveïdors majoristes, per la qual cosa caldrà millorar la previsió de la 
compra de materials. 

1.7.3.  Tresoreria: 
 Continuar treballant per que els pagament de les quotes de socis es facin puntualment. Reduir els 

impagats, mitjançant la domiciliació de rebuts i els pagaments amb targetes bancàries. 
 Treballar per reduir els períodes de dificultats temporals de tresoreria i evitar haver de demanar 

préstecs a altres entitats. En aquest sentit es farà un pla de tresoreria, intentant ajustar els 
cobraments als pagaments previstos i augmentar la pòlissa de crèdit. 

 Renovar la línia de crèdit amb La Caixa la quantitat de 30.000€.  
 Continuar fent un seguiment acurat de les campanyes econòmiques per garantir el ingressos el més 

aviat possible. 
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1.8. OBJECTIUS REFERENTS A LA INFRAESTRUCTURA DE L’ENTITAT  
1.8.1. Local: 
 Realitzar el seguiment de les obres d’adequació dels nous locals a la Remunta i planificar el canvi de 

local pel curs 17-18. 
 Consolidar el projecte de reciclatge d’escombraries als locals de Sant Josep. 
 Vetllar per la neteja, higiene i endreça de totes les sales i espais comuns dels nostres locals i de les 

instal·lacions cedides. 
 

1.8.2. Secretaria: 
Les diverses feines de secretaria són: tota la gestió referent als socis (informació, inscripcions, 
cobraments, llistats…), atenció telefònica, correu, control diari de caixa, i altres. 
 
 Treballar adaptar-nos a les necessitats de les famílies modificant l’horari d’atenció de secretaria i 

seguir en la línia de bona comunicació. 
 Transmetre la detecció d’aquelles famílies amb dificultats econòmiques a la direcció de l’esplai i a la 

comptabilitat per tal de trobar facilitats o ajuts de caire econòmic. 
 Mantenir una comunicació constant amb l’equip de monitors/es per tal d’estar assabentada de les 

activitats especials de cada grup.  
1.8.3. Material: 
Per mitjà dels canvis importants en l’organització i estructura del material realitzats durant el curs passat, 
seguim buscant el sistema més adient a les necessitats i estructura de l’entat. Enguany hi haurà una 
persona encarregada de la revisió i reestructuració del material amb un objectiu futur de canvi de local. A 
més, continuarem amb la planificació trimestral i de comandes generals a proveïdors amb l’objectiu de 
reduir costos, esforços i recerca de la sensibilització i adquisició de responsabilitat de l’equip. 
 Continuar treballant pel reciclatge i reutilització dels materials dins l’esplai.  
 Normativa: 

- Es lliuraran les llistes de material trimestrals. 
- Cada grup o tallerista ha d’agafar i desar el material necessari de la sala de material. 
- El material per a les activitats generals i extraordinàries, s’haurà de lliurar 15 dies abans i el 
preparar la responsable de material. 
- No es garantirà el material que no s’hagi demanat amb prou temps d’antelació. 
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 1.8.4. Assegurances: 
Tenim contractada l’assegurança de responsabilitat civil i accidents amb la companyia ALTIS a través de 
la corredoria ARÇ, des de l’1 de novembre del 2016, s’actualitzen les cobertures a la llei d’activitats amb 
menors de 18 anys 267/16 de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’assegurança referent al local de l’entitat es va iniciar el contracta l’any 2013 amb la companyia SEGUR 
CAIXA ADESLAS i amb el següent número de pòlissa  28106622-5 és vigent fins el 28 d’abril del 2017.  
1.8.5. Sanitat: 
 Fer un manteniment periòdic del material farmacològic.  
 Complimentar les farmacioles en funció de les necessitats del tipus d’activitat que es realitzi 

(campaments, colònies, casals, excursions, …). 
 Treballar per adaptar-nos el millor possible a la normativa vigent en referència a l’administració de 

medicaments a menors d’edat. 
 Adquirir coneixements bàsics de Primers Auxilis per part de l’equip de monitors/es mitjançant 

monogràfics, diades de tècniques o cursets de formació. 
 

1.8.6. Neteja: 
 Treballar el hàbits d’ordre i neteja  per mantenir les instal·lacions netes i endreçades, tant amb els 

infants com amb els monitors/es i les persones que gaudeixen i utilitzen aquests espais. 
 Vetllar per a què els infants, joves i educadors duguin a terme la neteja i endreça dels espais en 

finalitzar l’activitat, així com la neteja de l’espai comú corresponent. 
 
1.8.7. Material fotogràfic i audiovisual: 
 Potenciar l’ús de la càmera fotogràfica per tal de tenir varietat de fotos en totes les activitats que 

realitzem a l’esplai, ja siguin activitats diàries, activitats d’estiu, activitat de dissabtes o activitats 
extraordinàries.  

 Establir uns criteris i unificar una metodologia de traspàs de fotografies per a la difusió de les 
activitats a les xarxes socials: tipologia de fotografia, qualitat, periodicitat, etc. 

 Crear un compte a Instagram per a la difusió de les fotografies de les activitats. 
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1.9. OBJECTIUS REFERENTS A LES RELACIONS EXTERNES  
1.9.1.  Barri/Ciutat: 
 Continuar treballant per la participació com a entitat en les activitats al barri i a la ciutat, així com en 

les Associacions i Entitats Locals a les quals estem adherits.    
 Augmentar la relació de l’entitat amb el barri mitjançant l’organització d’activitats pròpies o amb 

d’altres entitats. Concretar aquest objectiu amb el projecte del Pessebre Vivent Solidari, i la 
participació activa a les SoL’Hidaries, les Festes Majors i a la Comissió de Festes del barri o la 
Botifarrada solidaria. 

 Continuar amb la tasca que s’està realitzant amb la comissió de Festes, mitjançant la crítica 
constructiva i la proposta de noves idees. 

 Potenciar els vincles de col·laboració amb d’altres entitats del barri oferint espais d’intercanvi o el 
Joves pel Barri amb l’IES Mercè Rodoreda. 
 

1.9.2.  Ajuntament: 
 Treballar amb l’Ajuntament (Regidoria, Cultura, educació, benestar i Alcaldia) pel seguiment de les 

obres d’adequació dels locals del Parc de la Remunta, per la modalitat de cessió i el suport als nous 
projectes.  

 Mantenir i augmentar la relació amb l’Alcaldia i la Regidoria del Districte i d’Educació, Cultura i 
Política Social. 
 

1.9.3.  Consell de l’Esplai de l’Hospitalet: 
 Mantenir l’actual relació de cordialitat, suport, avinentesa i participació activa. 
 Col·laborar amb el Consell en les activitats que organitzi i en les seves comissions organitzatives com 

ara: La Trobada Jove o l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet. 
 

1.9.4.  Xarxes i Fundacions: 
 Mantenir l’actual relació de cordialitat, suport, avinentesa i participació activa en les diverses xarxes i 

fundacions (XEASC, FEDAIA i LA RODA). 
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1.10. OBJECTIUS REFERENTS A L’ÀREA ACCIÓ SOCIAL  
 Mantenir la relació i sistema de coordinació amb els agents socials dels Serveis Socials del Districte I 
 Potenciar i consolidar la relació i implicació amb el departament d’Infància de L’Hospitalet de 

Llobregat. 
 Mantenir la participació activa en la Subxarxa de Projecte Clau del Departament d’Infància. 
 Anar adaptant l’activitat i el seguiment que realitzem dels infants i joves a les necessitats que ens 

planteja la societat canviant actual. 
 Elaborar projectes que donin resposta a les necessitats que detectem en el nostre entorn immediat: 

reforç escolar, oferta a joves, centre obert, Espai Familiar,... 
 Gestionar de manera eficient i eficaç i amb qualitat els recursos del Programa Proinfància de la 

Fundació La Caixa. 
 Implantar el pla de comunicació de Proinfància 
 Realitzar i implantar les millores pertinents derivats dels plans de millora i requeriment de les 

auditories de Proinfància. 
 Gestionar les ajudes a famílies per a lleure infantil i juvenil derivats de serveis socials de la ciutat. 
 Realitzar el seguiment personalitzat de tots aquells casos que ho requereixin. 

 
1.11. OBJECTIUS REFERENTS A SERVEIS EXTERNS  
 Elaborar un projecte de presentació de les activitats i serveis que pot oferir l’entitat. 
 Elaborar projectes de qualitat, atractius i competents per a les escoles i les AMPAs. 
 Donar a conèixer els nostres serveis a les escoles i instituts dels barris Centre i Sant Josep. Enguany 

ens centrarem en: Ausiàs March, Busquets i Punset i Tecla Sala. 
 Mantenir i potenciar les relacions establertes amb l’Institut Mercè Rodoreda mitjançant el servei de 

monitoratge de menjador, aula d’estudi i del projecte Joves pel Barri. 
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1.12. ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES  
Aquestes son les entitats públiques i privades que donen suport al nostre projecte i a l’atenció integral 
dels nostres infants, joves i de les seves famílies. 
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2. DADES GENERALS DE L'ENTITAT 
2.1. DADES DE L’ENTITAT  

Nom de la entitat ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI XIXELL 
Adreça social C/Joan Pallarès, 32 
Adreça de correu C/Joan Pallarès, 32, 08901, L’H 
Telèfon de l’entitat 933380644 
Mòbil de l’entitat 607638567 
E-mail de l’entitat xixell@xixell.cat 
Persona de contacte Noelia Torres García 
Telèfon de la persona de contacte 60769166 - 659435770 
Altre telèfon 933380644 
E-mail de la persona de contacte ntorres@xixell.cat 
Nombre de socis 516 
Nombre d’usuaris de diari 386 (places setmana) 
Nombre d’usuaris de dissabte 101 
Nombres de socis de manteniment 0 

2.2. DADES JURÍDIQUES 
Nom jurídic de l’entitat ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI XIXELL 
Data de constitució de l’entitat 6 de febrer de 1987 
Data de nomenament de la junta directiva 16 d’octubre 2010 
Número de registre del DGDEJ 8.908 
Número de registre de la SGJ 00-005-00778 
Número de registre de l’INCAVOL 315 
Altres (número de registre Ajuntament) 63 
Número d’alta de la Seguretat Social 08/0417177/02 

2.3. JUNTA DIRECTIVA 
President Nom Eloi Cohí Gomar 
 Adreça c/ Tecla Sala 8, 2n 3a 
 DNI 46481361V 
Vicepresidenta Nom Noelia Torres García 
 Adreça c/ Portal 24, 2on 2a 
 DNI 44191102Y 
Secretaria Nom Marta Campos Escolà 
 Adreça Rambla Marina 542, 3er 2a 
 DNI 46476305K 
Tresorera Nom Javier González Jiménez 
 Adreça c/ Josep Plà 1er 2a 
 DNI 38446009Z 
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Vocal 1 Nom Sergi Baños Lara 
 Adreça c/ Mare de Déu de Montserrat 22 baixos 
 DNI 46475238N 
Vocal 2 Nom Dani Salrach Ruiz 
 Adreça c/ Girona 25, 2on 1a 
 DNI 46462066L 
Vocal 3 Nom Oleguer Salvadó Ferreras 
 Adreça c/ Barcelona 171, 1er 1a  
 DNI 46493882A 
Poders notarials  Si  

 
2.4. DADES ECONÒMIQUES 

Número de compte corrent LA CAIXA ES12-2100-3866-13-0200048762 ES55 2100 3027 8622 0047 1674 
Nom de la primera persona que té poders bancaris  Noelia Torres García 
Nom de la segona persona que té poders bancaris  Javier González Jiménez 
Nom de la tercera persona que té poders bancaris Eloi Cohí Gomar 
Ingressos any 2015 Resum 308.843,59 € 
Despeses any 2015 Resum 315.673,21 € 
Resultats any 2015 Resum -6.829,62 € 
Subvencions de l’Ajuntament any 2015 99.852,38 € 
Subvencions de la Generalitat any 2015 15.313,00 € 
Altres subvencions any 2015 1.001,79 € 
Ingressos per quota any 2015 133.041,38 € 
Ingressos per prestacions de serveis any 2015 9.824,84 € 
Fons social any a 31.12.15  17.664,99 € 

 
2.5. DADES FISCALS  

NIF G-58.344.318 
Data de l’exempció de l’IVA 24 setembre 1992 
Presenta impost de societat (si/no) Si 
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2.6. DADES D’ASSEGURANCES 
2.6.1. Responsabilitat civil i accidents: 

Número de pòlissa i companyia de Responsabilitat civil 24.012837 ATLANTIS 
Número de pòlissa i companyia d’accidents 02.050532 ATLANTIS 
Nombre d’usuaris menors d’edat assegurats 150 
Nombre d’usuaris adults assegurats 12 
Nombre d’usuaris monitors/es assegurats 25 
Cobertura 1.202.025€ per escoles (si/no) Si 

2.6.2. Assegurança del local: 
Número de pòlissa i companyia 28106622-5 Segur caixa ADESLAS 
Adreça del local C/ Joan Pallarès, 32 
Contingut assegurat 25.000 EUR 
Continent assegurat 10.000 EUR 
Metre quadrats del local 435 m2 
Titularitat del local (propi, lloguer, cessió, precari) Lloguer de l’Ajuntament de L’H  (cessió a l’entitat) 
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3. PARTICIPANTS 
3.1. PARTICIPANTS NO REPETITS DISTRIBUÏTS PER EDATS I SEXE 
(Dades del dia 24 de febrer del 2017)   
 Nens/Homes Nenes/Dones TOTAL 
PETITA INFÀNCIA 12 12 24 
PETITS 23 28 51 
MITJANS 24 39 63 
JOVES 24 38 62 
ADULTS 0 6 6 
TOTAL 83 123 206 

 
3.2. ORGANITZACIÓ DELS SOCIS PER EDATS  
SECCIÓNS GRUP D’EDAT ANY DE NAIXEMENT 
PETITA INFÀNCIA ESPAI FAMILIAR Nascuts els anys 2014 – 2014 i 2016 

 
SECCIÓ  A:  Petits PUCES 

TRAPELLES  
 

Nascuts els anys 2011 – 2012 i 2013 
Nascuts els anys 2009 i 2010 
 

SECCIÓ  B: Mitjans BARRUFETS  
DOFINS 
 

Nascuts els anys 2007 i 2008 
Nascuts als anys 2005 i 2006 
 

SECCIÓ  C:  Joves ESTELS  
TALAIOTS 
LLAMPECS 
 

Nascuts els anys 2003 i 2004 
Nascuts els anys 2001 i 2002 
Nascuts els anys 1999 i 2000 
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4. LES ACTIVITATS  
4.1. QUADRE D’ACTIVITATS DE CURS  

ACTIVITAT HORARI EDATS dll dm dc dj dv dss diu 

GRUP DE PUCES 16:30 – 19h 3-4-5 anys      X  
GRUP DE TRAPELLES 16:30 – 19h 6-7 anys      X  
GRUP DE BARRUFETS 16:30 – 19h 8-9 anys      X  
GRUP DE DOFINS 16:30 – 19h 10-11 anys      X  
GRUP D’ESTELS 16:30 – 19h 12-13 anys      X  
GRUP DE TALAIOTS 16:30 – 19h 14-15 anys      X  
GRUP DE LLAMPECS 16:30 – 19h 16-17 anys      X  
TALLERS DIARIS PETITS CENTRE 17h – 19h 3-7 anys 

X X X X X   
TALLERS DIARIS MITJANS CENTRE 17h -19h 8-12 anys X X X X X   
GUITARRA  NIVELL 1  17:30h- 18:30h 8-17 anys     X   
GUITARRA  NIVELL 2  18:30h- 19:30h 8-17 anys     X   
ESPAI JOVE  17h- 19h 12-17 anys     X   
PATCHWORK 9:30h-11:30h 18-65 anys   X     
TALLERS DIARIS SANT JOSEP 17h – 19h 3-12anys X X X X X   
MENJADOR AMPA MERCÈ RODOREDA 13:30h-15:30h 12-17 anys 

 X  X    
AULA ESTUDI AMPA MERCÈ RODOREDA 16h -18h 12-17 anys X  X     
TEA Ausiàs March 16:30h-17:45h 3er a 6è Primària X X X X    
Joves pel Barri T1 (1) 13:30h-15:30h 4art ESO x       
Joves pel Barri T2 (1) 13:30h-15:30h 4art ESO x       
ESPAI FAMILIAR  (matí – Sant Josep) 10h a 12h 0-3 anys x x x x x   
ESPAI FAMILIAR  (tarda – Sant Josep) 17h a 19h 0-3 anys  x  x    

 
(1) Formació a Joves del IES Mercè Rodoreda de 12h i 40h de pràctiques 
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4.2. QUADRE D’EXCURSIONS 
DATA LLOC ASSISTENTS 
5 i 6 de novembre 2016  Excursió 1r trimestre: Casa de Colònies Alberg Montseny 

Secció A, B i C 

11 i 12 de Febrer 2017 Excursió 2on trimestre:  Llinars del vallès Secció A, B i C 
20 i 21 de maig 2017 Trobada Jove Consell de l’Esplai A determinar 

Secció Jove 

27 i 28 de maig 2017 Excursió 3r trimestre  A determinar Secció A i B 

 
4. 3. QUADRE D’ACTIVITAT DE VACANCES 

ÈPOCA TIPUS LLOC DATES PARTICIPANTS 
Hivern Casals de Nadal Escola Patufet Sant jordi 27-30 desembre i  Secció A i B 
Primavera Colònies Casa Colònies Mas Suro 10 al 13 març  Secció A,B i C 
Estiu Casals Escola Patufet Sant jordi 10 al 13 març Secció A i B 
Estiu Casals Escola Patufet Sant jordi 26 de juny al 28 de juliol Secció A i B 
Estiu Casal Jove APS Mercè Rodoreda  26 de juny al 28 de juliol Joves 
Estiu Colònies  A determinar 24 al 28 de juliol Puces 
Estiu Colònies  A determinar 23 al 28 de juliol Trapelles 
Estiu  Campaments El Roure, Sant Quirze de Besora 17 al 28 de juliol Barrufets 
Estiu Campaments  El Roure, Sant Quirze de Besora 17 al 28 de juliol Dofins 
Estiu Campaments  El Roure, Sant Quirze de Besora 17 al 28 de juliol Estels 
Estiu Campaments El Roure, Sant Quirze de Besora 17 al 29 de juliol Talaiots 
Estiu Final curs País Basc 17 al 29 de juliol Llampecs 
Estiu Casals setembre Escola Patufet Sant jordi 28 d’agost - 8 setembre Secció A i B 
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4.4. QUADRE D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIAS  
ACTIVITAT DATA LLOC 
Inici de curs 19 de setembre Parc Can Boixeres 
Setmana de la Solidaritat: Recapta Conta contes  

 14 a 23 d’Octubre 22 d’octubre 
 Ciutat Biblioteca Tecla Sala 

Castanyada La Talaia 4 de novembre Plaça Ajuntament 
Castanyada Tabalera Folcat 5 de novembre Plaça Ajuntament 
Drets de l’Infant 14 al 20 de novembre Centre i Sant Josep 
Mostra Pessebrista Desembre  Museu d’Història  - Harmonia 
Festa Discapacitats – Estel Can Bori 3 desembre Pati Escola L’Estel – Can Bori  
SoL’Hidàries Districte I 17 i 18 de desembre Rambla Just Oliveras 
Pessebre Vivent Solidari 17  de desembre Plaça Ajuntament 
Carnestoltes SETMANA DEL 20 AL 25 de febrer Esplai Centre i Sant Josep 
Carnestoltes 25 de febrer Al barri: Rua de Carnestoltes 
Botifarrada Popular Solidària 12 de març Parc de la Remunta 
Festes Primavera - Sant Jordi 23 d’abril Esplai i Rambla Just Oliveras 
Trobada Intergeneracional amb Gent de Pau 

10 maig Locals Gent de Pau 
Somriu per la infància - FEDAIA 20 de maig Port Aventura 
Festa Escola Patufet Sant Jordi 6 maig Escola Patufet Sant Jordi 
Festes Majors Sant Josep MAIG Parc de la Serp 
Tamborinada – LA RODA 3 de juny Parc Ciutadella 
Festa Final de curs 10 de juny Parc de Can Buixeres 
Tallers Festa Major (matí) 17 de juny Plaça Ajuntament 
Sopar de Carrers (vespre-nit) 17 de juny Carrer Joan Pallarès 
Botigues al Carrer – Grup botiguers A concretar  
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4.5. QUADRE RESUM D'ACTIVITATS  
Núm de dies de funcionament ordinari (sense colònies i extres)  203 
Núm de dies d’activitats extraordinàries  13 
Núm. De dies d’activitats d’hivern  4 
Núm de dies activitats de primavera  4 
Núm de dies d’activitats d’estiu  37 
Núm. TOTAL DE DIES  261 
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4.6. CALENDARI DE CURS 2016/2017  
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5. L’EQUIP 
5.1. ORGANIGRAMA  
                                                                         
  
             TREBALLADORS I VOLUNTARIS  L’equip es conforma per 32 persones de les quals:  TREBALLADORS  20 persones contractades  VOLUNTARIS  22 persones voluntàries 

ASSEMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 
President - Vicepresident – Tresorer - Secretari - Vocals 

 

CONSELL DIRECTIU 
 

ADMINISTRACIÓ 
 

 Comptabilitat 
 Secretaria 
 Material 
 Manteniment 
 Neteja  

Projecte lleure Dissabtes Coordinador/a 
Activitats 
diàries 

Centre i Sant 
Josep 

 

Coordinador/a 
Àrea Social 
Projecte Clau 
Proinfancia Peis 

Coordinador/a 
Espai Familiar 

– Petita infància 

Serveis Externs: 
Ampa Escoles,... 
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5.2. PREVISIÓ DE FORMACIÓ  
 
CURS      PARTICIPANTS   NIVELL D’INICIACIÓ   NIVELL DE MONITORS         NIVELL DE DIRECTOR     FORMACIÓ PERMANENT Especifiqueu quina formació heu fet i nombre de participants   
SEMINARIS   DIADES DE TÈCNIQUES   
MONOGRAFICS 

30 
 
3  
2  

5 

15  

20  
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5.3. L’EQUIP DE MONITORS  
Nº NOM adreça correu electrònic data naixement DNI monis dires 

1 Aguila Morales, Noemí c/ Joan Vilanova i Abril bQ 1 esc C, 2on 3a  noeaguila87@gmail.com  27/03/1987 38854415D no 18806/1 
2 Alonso Solsona, Adrià Plç Mare de Déu de Montserrat 1-2B, 6e 2a adruu_13@hotmail.com  

13/04/1993 46470357F 106557/34 20429/1 
3 Baños Lara , Elena C/ Mare de Deu de Montserrat, 22 BJ elenabl1310@gamil.com  

13/10/1997 46493014 D no no 
4 Benítez Cano , Daniela c/ Joan Prats nª12 ohanabc18@gmail.com  

18/09/1998 48127290C no no 
5 Campos Escolà, Marta  Rambla marina 542 3º 2ª caesmarta@gmail.com  

25/08/1993 46476305K 107247/17 no 
6 Cerdán Agulla, Eva  c/ Ntra Sra. Montserrat 10 D ent 2 eva.cerdan@gmail.com  

18/03/1983 46451842F 56042/17 10455/17 
7 Cohí Gomar, Eloi c/ Tecla Sala 8, 2on 3a                                                  c/ Francesc Moragas 2, 4t 3a ecohi@xixell.cat  

10/08/1994 46481361V 108514/34 no 
8 De Jodar Luis, Raquel c/ Francesc Moragas 58, 2on 4a raqueldejodar@gmail.com  

07/12/1995 46478203X 125184/34 no 
9 Díaz Plana, Elisabeth C/ Comerç 30, 5è 1a eli.d23@gmail.com  29/03/1990 47802756Q 85881/28 14997/28 

10 Ferré Ribas, Ausiàs c/ Josep Pla, ent 1 gramdig@hotmail.com  20/07/1988 46469153E no no 
11 García Pellón, Paula C/ Francesc Moragas, 56, 1º 1ª pgarciapellon@gmail.com  

01/05/1998 24412188 B no no 
12 Gasulla Domènech, Núria  Avd Enric Prat de la Riba nº250, 3a  nurietagd@gmail.com  

24/03/1992 46478863A 96532/17 20512/1 
13 Gómez Parra, Anna Carretera de L'Hospitalet nº378 4rt 1a Cornellà Ll. annarugbyislife@gmail.com  

13/02/1998 46483575T pràctiques no 
14 Gómez Parra, Mireia Carretera de L'Hospitalet nº378 4rt 1a Cornellà Ll. mireiagomez12@gmail.com  

27/07/1994 46480106G 119629/34 no 
15 González Jiménez, Javi  c/ Josep Plà 1er 2a jgonzalez@xixell.cat  

12/03/1971 38446009Z 15630/17 no 
16 González López, Ramon C/ Can Tries, 18, P10, 4  ramongonzalez_98@hotmail.com  

20/09/1998 46488706 W no no 
17 Guerra Ametlla, Isabel c/ Josep Prats 42, Ent 1a isabel.ga47@gmail.com  11/01/1961 38427877Y no no 
18 Latorre Herrera, Silvia  c/ Santiago de Compostela nº11-13 3er 2a Esc A sisi_1990@hotmail.com  

18/05/1990 46474294B 83081/34 no 
19 Lera Calvo, Judith c/ Terra Baixa 70, 4rt 1a judithlera27@gmail.com 27/11/1994 46481741-Y 116185/34 no 
20 Martínez Moreno, Bárbara c/ Molí 11, 10e 4a barbaramartinezmoreno@gmail.com  21/04/1992 46473989M 112410/1 no 
21 Molinas Amoros, Roger c/ Mercado 9 Sàtic rogerarqueoleg@gmail.com  05/11/1981 46459873B 45488/17 no 
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22 Monclús Martínez, Marta  c/ Josep Plà 17, 3er pis monclusmm@gmail.com  

20/10/1994 46482661Y 112410/1 no 
23 Pérez Domínguez, Alba  c/ Santa Anna 12, 5o 1a aperez@xixell.cat  

15/10/1988 46469670X 69801/17 13253/17 
24 Piera Zamora, Claudia C/ Josep Prats nº 9 claudia.piera.zamora@gmail.com  

30/12/1998 46995413L no no 
25 Ruiz Saura, Irene AV/ Pau Casals nº25, 5º G ire188@gmail.com  

19/08/1998 46484018 Y pràctiques no 
26 Salvadó Farreras, Carles c/ Barcelona 171, 1er 1a carles16safa@gmail.com  

08/09/1996 46494008Z no no 
27 Salvadó Ferreras, Oleguer  c/ Barcelona 171, 1er 1a oleguersf@gmail.com  

18/10/1994 46493882A 119467/34 no 
28 Santos Rodriguez, Maria Engracia  Avd Can Serra W47, 7è 2a marisantosr@yahoo.es  29/08/1964 39333387-Y 129554/34 no 
29 Segú Vila, Maria Talló C/ Rossend Arús 8 seguvila@gmail.com  

14/05/1998 46498231 M no no 
30 Shrestha, Sabina Kumari  C/ Frederic Prats 10, 2on 1a krispathak@gmail.com  

30/12/1974 Y1723434N no no 
31 Tello Muñoz, Kevin C/ Can Tries 25, 7è 3a kevinito_10@hotmail.com  

11/12/1997 26566254 N pràctiques no 
32 Torres García, Noelia  c/ Portal nº24, 2on 2 ª ntorres@xixell.cat  

01/06/1977 44191102Y 31022/17 6007/17 
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6. INFRASTRUCTURES  
6.1. SITUACIÓ JURÍDICA DELS LOCALS  
  Propietat       Lloguer    Cost del lloguer mensual …………………………………………………………………   Cessió       Amb document (tipus)…………………………………………….   Altra forma:……………………………………………………………   Nom de l’entitat cessionària: Ajuntament de L’Hospitalet   NOTA: És de lloguer cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet.  
6.2. DESCRIPCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS LOCALS  
 Metres quadrats destinats a: 
TALLERS I GRUPS  190m2 
MAGATZEM  38m2 
DESPATXOS I SECRETARIA  32m2 
SERVEIS SANITARIS  24m2 
PASSADISSOS  161m2 
PATIS  0m2 
 TOTAL  

435m2  

   

NO 

NO 

SI 
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6.3. CONDICIONS DEL LOCAL  
6.3.1. Seguretat: 
Escala emergència  (SI/NO) Té sortida d’emergència. Extintors (nombre) Hi ha 7 extintors 5 de pols i 2 per quadre elèctric.     ESTAT:   BÉ      REGULAR        DOLENT 
PINTURA   X 
HUMITATS   X 
VENTILACIÓ  X  
FUSTERIA   X 
PAVIMENTACIÓ  X  

 
NOTA  Tenim dos grans problemes a) la tipologia de sostre que tenim, el qual està fet de lames amb màrfegues de fibra de vidre, material altament inflamable i b) les humitats derivades d’un sistema de canonades d’aigües fluvials i majors molt antic.   
6.3.2. Instal·lacions: 
     SI/NO 
 Aigua  SI 
 Electricitat  SI 
 Sanitaris  SI 
 Telèfon  SI 
 Internet  SI 
 Calefacció  SI 
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6.4. ASSEGURANCES  
6.4.1. Responsabilitat civil i accidents: 

Número de pòlissa i companyia de Responsabilitat civil 24.012837 ATLANTIS 
Número de pòlissa i companyia d’accidents 02.050532 ATLANTIS 
Nombre d’usuaris menors d’edat assegurats 150 
Nombre d’usuaris adults assegurats 12 
Nombre d’usuaris monitors/es assegurats 25 
Cobertura 1.202.025€ per escoles (si/no) Si 

6.4.2. Assegurança del local: 
Número de pòlissa i companyia 28106622-5 ADESLAS 
Adreça del local C/ Joan Pallarès, 32 
Contingut assegurat 25.000 EUR 
Continent assegurat 10.000 EUR 
Metre quadrats del local 435 m2 
Titularitat del local (propi, lloguer, cessió, precari) Lloguer de l’Ajuntament de L’H  (cessió a l’entitat) 

7. ECONOMIA 
 NOTA: S’adjunta documentació econòmica. Pressupostos pel 2016/2017.    
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NOELIA TORRES GARCÍA     SEGELL C.E. XIXELL 
VICE PRESIDENTA i DIRECTORA C.E. XIXELL 
DNI 44.191.102-Y 
 
 
 


