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944  
persones  

participants

l’equip educatiu i el voluntariat

41  
 persones  
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remunerat 

curs

40  
persones  
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remunerat  

estiu

58 
 persones  

voluntàries

els nostres col·lectius

521
famílies

1.314 
infants curs 

de dilluns 
a dissabte

 

17.813 
infants recollits  

a les escoles  
per anar  
a l’esplai 

1.376 
berenars  
repartits  

cada mes 
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Com transformar un barri en una comunitat? 
Com treure a la llum el més positiu i dinàmic de les perso-
nes que hi viuen? 
Com compartir valors, teixir xarxes i generar confiança 
entre els veïns? ... 
És a dir: com produir capital social, aquest pegament que 
ens uneix i ens permet enfrontar-nos col·lectivament a rep-
tes que són de tots?
L’Esplai La Florida porta més de 30 anys treballant per fer 
comunitat en un dels barris més intensos de la ciutat. I ho 
està fent partint de considerar el temps lliure dels infants 
i joves com a un temps realment transformador, que no 
solament ha de servir per oferir alternatives educatives en 
el lleure, sinó també per enfortir la ciutadania i fer un món 
millor.
A l’esplai els nois i noies treballen en equip, es relacionen 
amb afecte entre ells i amb els veïns i veïnes, troben ma-
neres de divertir-se alternatives al consum compulsiu, gau-
deixen de la natura, porten a terme accions que milloren 
l’entorn. Viuen i transmeten els valors que ens fan humans.
El barri de La Florida no seria el mateix sense l’Esplai, un 
autèntic motor de capital social y un exemple modèlic de 
treball comunitari.

Roser Batlle 
Pedagoga, especialitzada en ApS.

Les arrels de l’Esplai La Florida venen de lluny i un any més 
podem dir que ens hi sentim molt orgullosos de l’equip de 
persones que formen part de la nostra entitat.
Són ells i elles els que fan que, cada dia, puguin participar 
més de 700 infants i joves en les activitats que desenvolu-
pem i ho puguem fer treballant els valors humans que es 
desprenen de la nostra missió.
Els infants, joves i les seves famílies, en especial aquells i 
aquelles que es troben en una situació de major  
vulnerabilitat social són l’eix de la nostra tasca quotidiana 
tot cercant nous recursos educatius per tal d’oferir noves 
oportunitats socials.
Gràcies a totes aquelles persones, en especial mares i  
pares que confieu-ho en nosaltres, i gràcies a totes les 
Institucions que col·laboreu amb nosaltres per fer realitat 
aquest somni col·lectiu. 
Els nostres reptes pel 2019:
La consolidació d’un gran projecte, L’Esplai Les Planes  
que treballarà de forma àmplia en aquest barri amb  
infants i famílies. 
L’inici d’ARREL, projecte de coresponsabilitat educativa 
amb les escoles del barri.
La renovació de la nostra imatge i comunicació amb la 
construcció d’una nova web.
Seguir treballant en la captació, acollida i formació  
permanent del voluntariat.

Continuem! LaFlorida
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els nostres principis

 
Des de 1984 

l’Esplai LaFlorida 
camina amb monitors/es 

voluntàries que combinen els 
estudis i la feina amb l’activitat 

de l’Esplai.  
El 1994 el projecte es consolida 

realitzant activitats amb totes les 
escoles de l’entorn i treballant 

en xarxa amb persones i  
entitats de La Florida i 

Les Planes.
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Missió
L'educació dels infants i els joves,  
posant especial èmfasi en els  
col·lectius vulnerables, amb voluntat 
transformadora i d’inclusió social.

L’educació en valors, és l'eix  
fonamental de la  nostra acció. 

El principal àmbit d'actuació és el 
temps lliure dels infants i els joves

Valors
Volem avançar cap a un món més 
just vers una societat inspirada en els 
valors de la pau, la democràcia, la 
fraternitat i la sostenibilitat. 

Treballem per la cultura de 
 la solidaritat i la cooperació basada 
en la dignitat de la persona. 

Fomentem la participació i l’esforç 
individual i col·lectiu per fer front als 
reptes socials i fomentem la confiança 
de la persona, la coherència,  
la generositat i la recerca de  
la felicitat

Visió
La nostra visió està centrada en  
la persona com a protagonista i motor 
de canvi. La participació activa en el 
funcionament del projecte per part de 
tots els sectors: l’equip educador, les 
famílies i sobre tot els infants i joves.

En la lluita contra la injustícia social, 
l’exclusió i l’erradicació de la pobresa.
I en la visió d’un barri, una ciutat i una 
societat que garanteix els drets i la  
dignitat de les ciutadanes i ciutadans, 
en especial els més joves i vulnerables.
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l’equip
de LaFlorida

Silvia Albareda
Presidenta

Mercedes Martínez 
Tresorera

Neus Cerdà 
Secretària

Equip educatiu 
 

Un equip educador format per persones  
professionals i voluntariat que treballa amb  
rigor i qualitat, que dóna estabilitat i  
contingut a les activitats que realitzem, i  
que treballa de forma coordinada amb  
les famílies i l’entorn.

Disposem d’un Pla de formació de l’equip, i 
de manera específica un d’Pla de Voluntariat 
i d’acompanyament a les Pràctiques.

La formació de les persones es situa en el 
món educatiu, socioeducatiu i social,  
a més a més de l’específica de l’educació 
en el lleure.

El resultat són perfils molt interessants,  
dinàmics i qualificats per una tasca que 
també abasta moltes vessants i  
circumstàncies diferents.
Anna Cardona 
Coordinació general
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26 projectes integrant de forma transversal una triple mirada

acció educativa 
en el marc dels drets dels infants.... dret a l’educació i la cultura. dret a jugar i a divertir-se

entesa com...
. visió integral i inclusiva de l’educació
. l’acció i la reflexió
. la relació amb els altres

treballant...
. macrocompetències (unesco)
. les intel·ligències múltiples
. hàbits i rutines de pensament
. pensament crític i creatiu
. la iniciativa, l’autonomia i l’autogestió
. treball en equip

mitjançant...
. promoció i organització d’activitats en 
els àmbits del joc i la joguina, l’expressió 
artística i musical, la salut, la tecnologia i 
la comunitat.
. les vivències personals i grupals
. la col·laboració amb el món escolar i el 
suport a l’èxit educatiu.
. la col·laboració amb el món cultural

els projectes  
àrees de joc, d’expressió i de salut
. l’esplai infantil (3-12)
. el casal jove (13-17)
. els grups i activitats de cap de setmana 
(3-17)
. les activitats de vacances (3-17)
. la pequeteca (0-6 )
. la sala d’estudi i la biblioteca (3-17)
. el projecte de ludoteca (0-6)
. el menjador i l’acollida escolar
. els tallers d’anglès i de suport a l’estudi
. junts i millor (la participació de les famílies)

acció social
en el marc dels drets dels infants.... dret a comprensió i afecte per part  
de les famílies i de la societat. dret a una protecció especial que  
asseguri un creixement mental i  
social sa, lliure i digne
entesa com...
. la identitat personal i construcció de  
resiliència.
. el suport i l’acompanyament personal
. promoció d’estils de vida i conductes 
saludables de l’infant i adolescent.
. identificació de situacions i prevenció 
del risc social i de la desprotecció.

treballant...
. definint i establint el nombre i intensitat 
del suport necessari per a cadascú
. establint els nivells de seguiment
. establint ponts i connexions amb  
la comunitat
. atenció -individual o familiar- dins dels 
principis ètics, de dignitat i drets
. assertivitat, autoestima, gestió dels pro-
blemes i de l’estrès

mitjançant...
. el treball i seguiment individualitzat, gru-
pal, amb la família i amb els agents  
socials de la comunitat
. la col·laboració amb els agents socials 
del territori

els projectes àrea social
. clau (3-12 anys)
. atenció diürna (centre obert) (3-12)
. acompanyament socioeducatiu per  
adolescents en situació de risc (13-17)
. intervenció amb famílies amb infants i 
adolescents en situació de risc (0-17)
. suport a les famílies amb infància (0-3) 
en situació de risc
. alimentació saludable (probitas i educo)
. Proinfancia (Obra Social de la Caixa)
. prestació en benefici de la comunitat

acció comunitària
en el marc dels drets dels infants.... dret a la igualtat, sense distinció de 
raça, religió o nacionalitat. dret a rebre una educació  
que fomenti la solidaritat, l’amistat i  
la justícia entre totes les persones
entesa com...
. la identitat i sentiment de pertinença
. l’apoderament personal
. el treball en i amb la comunitat
. l’educació al llarg de la vida

treballant...
. promoció del diàleg i els valors democràtics
. cultura popular i comunitat
. innovació social digital
. el suport al teixit social del barri
. hàbits de civisme i convivència
. el foment del voluntariat i de la participació 
. solidaritat

mitjançant...
. accions adreçades a conèixer, tenir 
opinió i millorar el barri 
. accions de sensibilització i formació en 
el barri per àmbits temàtics
. alfabetització digital i accés a les tic
. promoció d’espais de trobada entre 
diferents persones i entitats
. promoció de noves formes de treballar junts
. treball col·lectiu amb escoles, associacions i 
iniciatives ciutadanes

els projectes  
àrea de comunitat i tecnologia
. el punt òmnia
. picc la florida
. aprentatge i servei (ApS)
. l’esplai es mou i els dissabtes comunitaris
. les activitats culturals i festives en el barri
. grups d’interès d’adults
. jugatecambiental al parc de les planes
. participació en el pla integral blocs florida
. mediació i diversitat cultural
. mentoria social
. lècxit
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Salut 
La salut és un estat de  
benestar complert, és a dir: 
físic,mental, i social.

És important el que men-
gem, l’aire que respirem, 
l’ambient que ens envolta 
i les persones que tenim 
aprop. Però també som im-
portants nosaltres. El propi 
concepte que tenim de nos-
altres mateixos és clau per 
a obtenir benestar i un estat 
saludable. Per tant, tindrem 
els fonaments en aquest tres 
valors: un mateix, l’entorn 
proper i el mediambient.

Treballem els valors de tenir 
cura d’un mateix, treball en 
equip, responsabilitzar-se de 
l’entorn i el medi ambient i 
la constància.

Joc i Joguina 
El joc té un paper essencial
en la vida d’infants i joves,
mitjançant el qual allibera
tensions i canalitza conflic-
tes, descobreix l’adquisició
d’unes noves capacitats i
té l’oportunitat d’utilitzar els
objectes que l’envolten de
molt diverses maneres. 
És també el seu principal 
mitjà d’expressió: jugant 
aprèn a estimar, a enten-
dre’s amb els altres, a de-
terminar les regles del joc i 
a acceptar-ne les dels seus 
companys.

Treballem els valors de la
imaginació, la curiositat i el
descobriment, l’autonomia i
el plaer.

Expressió Artística i  
Musical 
Donar eines d’expressió per
poder comunicar i compren-
dre tot allò que passi dins 
del seu jo interior i aprendre 
a reconèixer i  gestionar les 
pròpies emocions i les dels 
altres per donar qualitat a les 
relacions socials.

Ens adrecem a les potencia-
litats de cada infant
i jove, sempre mantenint
la satisfacció de plaer i el
benestar, donant valor al
procés, més que al resultat.

Contemplem tres vessants:
-Expressió verbal i escènica
-Expressió plàstica
-Expressió musical i corporal.

Treballem els valors de la
creativitat, la sensibilitat,
l’empatia i la confiança.

Comunitat i Tecnologia 
Tots els projectes de l’entitat
tenen una mirada comuni-
tària que els recorre trans-
versalment.

Tanmateix, per la seva gran 
importància, des d’aquesta 
àrea fem incidència
de forma específica
en els següents objectius:

Promoure l’apoderament
dels infants, joves i famílies
des de la interacció social.

Fer comunitat:fomentant
sentiment de pertinença, i
animant o acostant al gust
per la cultura (cultures)

Promoure l’accés a les tec-
nologies i a les noves xarxes
de comunicació, i facilitar-
ne l’ús.

Treballem els valors de:  
la participació, el civisme, la 
diversitat, la comprensió
crítica de l’entorn i el gust
per la cultura.

acció  
educativa

L’Esplai La Florida s’adreça als infants i joves de 3 a 17 anys i el pren
forma a través de les grans línies d’acció i projecte: L’Esplai infantil,  
el Casal Jove, els Grups i activitats de cap de setmana i 
les Activitats de vacances.
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les activitats i els projectes

Esplai infantil
Adreçat als infants dels bar-
ris de La Florida i Les Planes 
de 3 a 12 anys, cada dia a 
partir de les 16:30h, els caps 
de setmana i durant els pe-
ríodes de vacances. Espai 
educatiu, lúdic i de parti-
cipació on els nens i nenes 
són els protagonistes.

Casal Jove
Participen joves de 13 a 17 
anys, cada dia a partir de 
les 17.00h. L’activitat diària 
consta de tres espais: la 
trobada, l’espai de suport a 
l’estudi i els tallers. S’afegei-
xen els projectes de grup i 
d’aprenentatge servei.

Activitats de vacances
Colònies, casals, campa-
ments, rutes, o camps de 
treball. Són moments molt 
importants per la vida del 
grup on destaquen l’auto-
nomia personal, la diversió 
en grup, la solidaritat, la 
connexió amb la natura, la 
cultura i la convivència.

Tallers d’estudi assistit
Treballem amb el Pla Educa-
tiu d’Entorn, els infants i joves 
que ho necessiten ténen 
suport en les tasques esco-
lars, l’adquisició hàbits d’or-
ganització i d’estudi, i l’apro-
fitament de les oportunitats 
del seu entorn per millorar el 
seu procés d’aprenentatge. 

Les recollides escolars
Cada tarda fem la recollida 
escolar a les 5 escoles pú-
bliques i les 4 concertades 
de La Florida i Les Planes 
(P3 a 6è de primària). Per la 
necessitat de conciliació de 
les famílies i facilitar l’accés a 
l’Esplai als infants i les famílies 
en situació de vulnerabi-litat.

Sala d’estudi
Els infants a partir de 8 anys 
poden escollir fer els deu-
res en la franja horària de 
16.30h a 17.30h. Disposem 
d’una aula equipada i el 
suport necessari. Pels més 
petits, fem un taller on po-
den divertir-se fent jocs de 
llenguatge i matemàtiques.

Menjador escolar i acollida 
matinal
Conjuntament amb l’escola 
Joaquim Ruyra compartim 
el menjador i el temps del 
migdia. Són els espais idonis 
per treballar els hàbits de 
d’alimentació i higiene amb 
els nens i les nenes.

El projecte Lècxit i  
la biblioteca
Projecte impulsat per la Fun-
dació Bofill que uneix infàn-
cia i voluntariat adult per 
fomentar la lectura entre 
els  8-9 anys. La nostra bibli-
oteca ofereix la possibilitat 
de llegir cada tarda o d’en-
dur-se llibres de préstec.
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Treball i seguiment  
individualitzat   
L’atenció socioeducativa 
adequada a les necessitats 
de l’infant, que proposa su-
ports i un pla de treball es-
pecífic per a cadascú. 

Això es concreta en un iti-
nerari personalitzat a través 
dels serveis i activitats que 
ofereix l’entitat que parteix 
de les seves preferències i 
interessos. 

El seguiment de tot el pro-
cés es fa a través de l’equip 
de l’àrea social, que actua 
com a referència per a 
l’equip educador, per a l’in-
fant i per a les famílies. 

Considerem diferents  
intensitats de suport segons 
el grau de vulnerabilitat dels 
l’infant i les família.

Treball i seguiment 
grupal 
Tot el treball que plantegem 
amb els infants i joves s’ori-
enta inicialment cap a la 
seva socialització i el grup 
exerceix una funció decisiva 
en aquest procés. 

S’aprèn a treballar en equip, 
a compartir, a reconèixer i 
a confiar. Així, el procés de 
construcció de la identitat 
personal es desenvolupa en 
paral·lel a la capacitat d’es-
tablir relacions positives amb 
els i les altres. 

El petit grup és el nucli a partir 
del qual treballem, seguint 
i analitzant les dinàmiques 
internes, els lideratges i altres  
relacions que s’hi estableixen.

Treball i seguiment  
familiar 
Oferim un suport i acompa-
nyament personalitzat a les 
famílies que es troben en 
situació de vulnerabilitat. 

Implicar-se més i millor en el 
desenvolupament, criança 
i acompanyament dels seus 
fills i filles, accedir a més 
informació i recursos, amb 
més capacitat d’acció per 
aplicar en els diferents àm-
bits de la seva vida: perso-
nal, laboral, familiar, etc. 

Enfrontar-se als conflictes  
de forma positiva i d’aquesta 
forma prevenir situacions de 
major risc en el nucli familiar.

Treball i col·laboració 
amb els agents del  
territori 
La nostra metodologia de 
treball es fonamenta en el 
treball en xarxa i en la po-
tència de l’acció coordina-
da dels diferents agents de 
la comunitat, del barri i de 
la ciutat.

Treballem a partir de la 
coordinació amb altres en-
titats, serveis i plataformes, 
avançant col·lectivament 
en la definició del model 
socioeducatiu, aprofitant les 
sinergies i elaborant conjun-
tament metodologia i acció. 

Participem de forma activa 
en diferents coordinacions, 
fòrums, comissions, xarxes 
i organitzacions de caire 
educatiu i socioeducatiu.

acció  
social

Acompanyar, facilitar, donar suport, establir ponts,  
donar protagonisme, procurar el benestar personal dels infants,  
joves i famílies que participen en l’entitat.
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les activitats i els projectes

Centre Obert Infantil
Recurs socioeducatiu per 
infants (3 a 12 anys) en situ-
ació de vulnerabilitat i risc 
social. Afavorim la seva soci-
alització i inclusió. Treballem 
amb els infants i la família en 
els processos educatius que 
els afecten. Activitats grupals, 
individuals i en petit grup. 

Centre Obert Juvenil
Atenció socioeducativa in-
dividualitzada per prevenir i 
intervenir en les situacions de 
risc per a nois/es (13 a 16 anys), 
i les seves famílies.  Desenvo-
lupen les seves habilitats perso-
nals, relacionals i els aprenen-
tatges participant en activitats 
lúdicoformatives.

CLAU
Amb l’ajuntament de l’H, 
i en xarxa amb els serveis 
socials del Districte fem de-
tecció d’infants en situació 
de risc. Servei de recollida 
escolar i activitat diària al 
centre. Acompanyem als 
infants i treballem amb les 
famílies tot el curs.

Espai Familiar
Per famílies amb nens i 
nenes menors de 3 anys. 
Espai de joc i de relació 
amb materials adequats a 
l’edat. Activitats amb inten-
cionalitat psico-educativa. 
Divertir-se, explorar, conèi-
xer coses noves i aprendre a 
relacionar-se. 

Programa d’alimentació  
saludable
Treballem els hàbits saluda-
bles en l’alimentació des 
d’una perspectiva de salut 
integral. Fem tallers i activi-
tats monogràfiques adreça-
des a totes les edats i a les 
famílies. Garantim els bere-
nars saludables tot l’any.

Programa Caixa Proinfància
Accés a la realització d’acti-
vitats d’Espai Familiar, reforç 
escolar, centre obert i colò-
nies urbanes a l’estiu. Suport 
econòmic a les famílies en 
alimentació i higiene infantil, 
material escolar, ulleres i au-
diòfons. Membres de la Xar-
xa BCN HOSPITALET III.

Prestació en benefici de  
la comunitat
S’adreça a joves menors 
d’edat que han comés una 
petita falta i han de realitzar 
un servei en benefici de la 
comunitat, oferint alternati-
ves educatives. Tenen una 
tutoria de referència i un 
seguiment individualitzat.

Acompanyament familiar 
especialitzat
Abordatge socioeducatiu 
des del treball individual i 
grupal amb les famílies del 
Centre Obert. Garanteix un 
treball més acurat i extens 
amb l’entorn familiar de l’in-
fant i orientar, si s’escau, a un 
treball especialitzat.
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Florida comunitària 
Procés comunitari de desen-
volupament de l’entorn. 

Dinamitzar el teixit associa-
tiu del barri, augmentant les 
activitats dels infants, po-
tenciar la implicació dels i 
les joves que encara no han 
trobat el seu lloc i proposant 
nous espais adreçats a la 
formació i acompanyament 
de les persones adultes, 
propiciant l’intercanvi entre 
les diferents cultures i sensi-
bilitats. 

Dissabtes comunitaris,  
activitats al parc de les 
Planes per a totes les edats, 
grups d’interès d’adults,  
activitats de participació 
infantil i juvenil, participació 
en el Pla Integral Blocs 
Florida-Les Planes, etc.

Petits grans projectes
Partint de les dinàmiques de 
cada grup i del treball per 
projectes introduïm activi-
tats de caire general i extra-
ordinari que treballen i ce-
lebren diferents temàtiques 
relacionades amb la comu-
nitat, els drets i deures de les 
persones i el bé comú. 

La celebració del dia dels 
Drets dels Infants, del Dia  
de la Dona, projectes 
d’Aprenentatge Servei  
centrats en aportar millores 
a l’entorn i a les persones 
que hi viuen, activitats  
culturals participatives, etc.

Cultura i tradició  
festiva 
Tenen un caràcter festiu i 
cultural, participen els in-
fants, joves i pares i mares 
de l’entitat. 

Moltes d’aquestes activitats 
les organitzem conjunta-
ment amb la comissió de 
festes de la Florida, les esco-
les i altres entitats del barri. 

Castanyada, Cagatió,  
Carnestoltes, activitats de 
les festes de Primavera i Sant 
Jordi, activitats infantils a la 
Festa Major del barri,  
les jornades d’activitats 
obertes als infants del barri, 
la col·laboració en la festa 
major, etc.

Innovació social  
digital 
L’educació al llarg de la 
vida, l’ús saludable i aplicat 
de les noves tecnologies, 
alfabetització digital, conei-
xement de les eines sociodi-
giltals, robòtica educativa, 
fabricació digital, xarxes 
d’intercanvi, creació d’un 
espai d’apoderament per 
les dones, etc. 

Conjuntament amb el Punt 
Òmnia de LaFlorida  
fomentem nous  
aprenentatges, experiències 
i vivències entre els  
habitants del barri,  
el contacte entre diversos 
col·lectius, el coneixement 
de noves entitats, etc.

acció  
comunitària

El treball en i amb la comunitat és fonamentat en l’apoderament  
personal i el treball conjunt que produeix canvis positius en l’entorn. 
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les activitats i els projectes

Joves pel barri
El 2007 vam començar el 
projecte d’ApS amb l’Intitut 
Eduard Fontseré. Proporci-
ona una doble experiència 
estretament vinculada: la 
formació especifica d’inici-
ació al voluntariat i un perí-
ode de voluntariat a L’Esplai 
a la Florida.

A la seva pell
Des del Casal Jove s’ha 
impulsat aquest projecte 
d’ApS dissenyant accions de 
sensibilització i suport envers 
la cursa Magic Line i l’Obra 
Social de Sant Joan de Déu.

Punt Òmnia
Apropar i facilitar l’accés 
a les noves tecnologies de 
la informació a la població 
més vulnerable, utilitzant les 
TIC com a eina de  
prevenció de l’exclusió  
social i potenciar les  
capacitats personals i  
habilitats ocupacionals.

Juguem pels Drets
Accions de difusió i apre-
nentatge dels drets amb 
infants, adolescents, famílies 
i barri. Volem aconseguir al-
gun compromís concret per 
part de les entitats, instituci-
ons i administracions per al 
reconeixement dels Drets de 
l’Infant en el barri i la ciutat.

Parc de Les Planes
Dinamització en el Parc 
orientada al foment del 
joc, de la salut i de l’acció 
comunitària; adreçada a 
col·lectius mot diversos: 0-3 
anys, infants i joves, adults i 
gent gran.

Pla Integral dels Blocs La 
Florida-Les Planes
Hem fet activitat a l’esplai 
però l’inici del desplegament 
total serà el proper curs del 
nou Centre Socioeducatiu 
i d’Esplai Les Planes. Estem 
participant en el grup Motor 
del Pla i en les Taules d’Edu-
cació, Convivència i Salut.

Mediació i diversitat cultural
Activitats adreçades a per-
sones que provenen d’altres 
cultures amb dificultats per 
ubicar-se en la nova societat. 
Fem assessorament en relació 
amb el món de l’educació, 
dels seus fills/es així com en la 
recerca de recursos adminis-
tratius, econòmics i socials.

#EnXarxa
S’ha format el nucli del que 
serà la Xarxa d’ajuda mútua 
entre famílies en el barri. Va 
sorgir d’un grup de mares 
amb interessos comuns i sen-
se xarxa de suport familiar 
a Catalunya. Es contempla 
que sigui el més autogestio-
nat possible.
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 Un 
dels principals 

eixos de treball en la 
nostra entitat és el treball 
en xarxa i la coordinació  

amb els agents educatius,  
culturals i socials dels barris de  

La Florida i Les Planes.

El treball en xarxa ens  
caracteritza i ens  

identifica.  
Som relacionals.

el treball en xarxa

El projecte pren forma a través de les 
relacions que establim a la comunitat, 
el barri, la ciutat. Aquesta manera de 
fer, de donar forma a la nostra tasca 
ha estat fruit d’un procés de reflexió i 
experiència al llarg de molts anys, i del 
convenciment que només treballant en 
i amb la comunitat s’assoleixen verita-
bles transformacions personals i socials, 
teixint juntes una comunitat local forta.

Som membres de:
Consell d’esplai i Acció social de l’H.
Xarxa d’Entitats d’Acció Social i  
Comunitària de Catalunya (XEASC)
FEDAIA

Treballem amb el suport de:
L’Ajuntament de l’Hospitalet
La Generalitat de Catalunya
La Diputació de Barcelona
La Fundació Bancària La Caixa
Fundació Probitas
Educo

Treballem conjuntament amb diferents 
agents, entitats i comissions:

A nivell Educatiu
Pla Educatiu d’Entorn.
Escoles i Instituts del barri
Observatori de la Infància de l’H.(OIH)
Xarxa 0-12
Biblioteca
Fundació Jaume Bofill (projecte Lècxit)

A nivell Socioeducatiu
. Equips de serveis socials d’atenció  
primària (EBAS) i UBAI
. DGAIA:EAIA i CRAE’s.
Xarxa de Proinfancia
. Comissions socials de les escoles
. Comissió de participació:  
Programa Municipal per a la infància i 
l’adolescència.
. Coordinació amb els diferents serveis
Casa d’Infants, Centres de Salut Mental
Infanto Juvenil (CSMIJ), Baula (atenció
primerenca), SATEF (Servei d’atenció
terapèutic per a famílies), 

SAFE (Servei d’Atenció a la Família ex-
tensa)
EMOS (Equips de Medi Obert)

A nivell Comunitari
Pla Integral Les Planes Blocs Florida
Espai de Ciutadania
Comissió de festes del barri
Associació de veïns
També formem part:
Consell Municipal de Serveis Socials
Consell de Districte
Consell de Ciutat
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l’acció amb  
les famílies

Les activitats generals, culturals i festives 
que organitza l’entitat fomenten activa-
ment la participació de les famílies. Ens 
podem trobar col·laborant i gaudint junts, 
infants, equip educatiu, famílies i altres 
persones i entitats del barri i la ciutat.

Per fer un treball més acurat i divers
hem desenvolupat el programa Junts i 
Millor, pensat per acompanyar les fa-
mílies en el desenvolupament i criança 
dels seus fills i filles, oferir suport i infor-
mació per a que tinguin al seu abast 
més recursos i més capacitat d’acció 
per aplicar en els diferents àmbits de la 
seva vida personal i familiar.

Activitats
També valorem molt la col·laboració i
la participació de mares i pares en
la vida de l’entitat. És una gran ocasió
per crear lligams entre les famílies i amb

els infants, i establir una relació de con-
fiança amb els educadors/es dels seus 
fills/es. 

El nivell d’implicació i participació pot 
ser molt divers:
. Funcionament de l’esplai: activitats 
per famílies, reunions, trobades i òrgans 
de participació.
. Activitats col·lectives i comunitàries: 
celebració de festes populars, excursi-
ons, sortides, etc.
. Participar a través del quotidià: fer 
voluntariat en l’entitat, espais de relació
més informals al principi i final de les
activitats, a través de les bústies de sug-
geriments, etc.
. Participar a través de les xarxes socials

Ha sorgit la proposta de crear una  
xarxa d’ajuda mútua entre famílies, 
serà un dels projectes de nova creació 
pel proper curs.

521  
famílies

La família Traore 
Som a l’esplai des de fa 6 anys i poc a 
poc ens hem anat incorporant els  
petits de la casa. 
Fem moltes activitats, durant el curs 
després d’anar a l’escola i durant les 
vacances. Les colònies i campaments 
són les nostres preferides!
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el pla de  
voluntariat

58  
voluntaris/es

Hem posat en marxa un renovat Pla 
del Voluntariat, on es recull el paper 
del voluntariat a l’entitat. 
Accions pel reconeixement de la seva 
tasca i l’assignació d’una Coordinadora 
del Voluntariat que vetllarà per la  
qualitat de la col·laboració i la  
satisfacció mútua.

També hem creat protocols d’acollida,
d’avaluació i seguiment que ens  
permetran en el temps valorar  
la nostra tasca i saber què és el que 
hem de reforçar, mantenir o modificar 
del nostre programa. 

Pensem que aquesta mesura aporta 
valor al paper del voluntari/a i afavori-
rà la seva inclusió.

Els voluntaris i voluntàries són una figu-
ra imprescindible per a poder desple-
gar tota la nostra potència de projec-
te i acció en el barri. 

Per poder realitzar algunes activitats 
i per donar més contingut i riquesa a 
tot el que fem amb els infants, joves i 
famílies.

Necessitem persones implicades en
la transformació social i la millora de
les oportunitats per a tots els infants i
joves.

Anna
Per mi l’Esplai és 
progrés, evolució, 
il·lusió i diversió. 
Fer de voluntaria 
m’ha fet sentir 
molt bé i he après 
molt. Sense dubte 
repetiria

Estefanía
Fer de voluntaria  
a l’Esplai ha  
significat un crei-
xement integral, 
no només com a 
professional sinó a 
nivell personal.  
Ha estat molt  
gratificant.
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les dades econòmiques

ingressos

despeses

socis i sòcies                           54%

serveis educatius                 5,5%

donacions                               5,3%

subvencions públiques    35,2%

compres i altres despeses                35,3%

personal                                                  52,3%

altres despeses de gestió                   12,0%

amortitzacions                                        0,4%
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gràcies
Donem les gràcies a totes les persones,  
institucions i entitats que heu fet possible  
la nostra tasca compromesa amb el benestar 
i la felicitat dels infants i joves.

La vostra col·laboració ha estat imprescindible, 
sumant esforços per una societat una mica 
més justa, solidària i inclusiva.

Hem tancat el 2018 amb la satisfacció  
d’haver compartit amb vosaltres la visió i  
el projecte de LaFlorida i iniciem el 2019  
amb energia i nous reptes per continuar  
creixent i avançant.



Acció Socioeducativa i 
d’Esplai

Carrer Pedraforca 29 
08905 L’Hospitalet de Llobregat
t 93 551 49 73

info@lafloridahospitalet.org
www.lafloridahospitalet.org

concepció gràfica i disseny inpacte consultoria social   
estudi, estructuració i organització de les dades, col·laboració voluntària de C100


