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1.054  
persones  

participants

l’equip educatiu i el voluntariat

46  
 persones  

monitoratge 
remunerat 

curs

58  
persones  

monitoratge 
remunerat  

estiu

56 
 persones  

voluntàries

els nostres col·lectius

735
famílies

1.455 
infants curs 

de dilluns 
a dissabte

 

16.861 
infants recollits  

a les escoles  
per anar  
a l’esplai 

1.420 
berenars  
repartits  

cada mes 

Infants  803

Joves  168

Adults  83

algunes dades 
de 2019

803

168

83
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Teniu a les mans la memòria de l’any 2019 de L’Esplai La 
Florida. Gairebé trenta projectes portats a la pràctica 
per un gran equip humà ple de vitalitat i dedicació que 
arriben a 1 054 infants i a 735 famílies. 

Ja són 35 anys treballant per als infants i per als joves, 
siguin les que siguin les seves condicions econòmiques 
i socials. Intentant reduir les desigualtats que pateixen 
alguns infants. Posant a l’abast dels joves les eines 
necessàries per facilitar-los la participació i la possibilitat 
d’incidir en el seu entorn per tal de poder-lo millorar.

No es podria entendre el barri de La Florida sense 
l’existència de l’Esplai. Si per un moment penséssim que 
seria del barri si l’Esplai deixés de funcionar, que no 
existís... però no ho pensem, l’Esplai funciona cada dia 
oferint els seus serveis als infants i a les seves famílies que 
viuen al barri més dens d’Europa on la diversitat és una 
de les seves característiques fonamentals. Un barri que 
necessita del compromís de molta gent per millorar-lo. I 
una vegada més l’Esplai la Florida va demostrar el seu fort 
compromís amb aquest barri, quan va obrir un nou espai 
a Les Planes, a tocar dels Blocs de la Florida, al lloc del 
seu origen, al carrer Llorer de 1984. “Calia fer-ho, doncs 
ho fem”. D’aquesta manera es va donar la possibilitat que 
més infants del barri tinguessin accés al LLEURE, dret que 
tenen els infants i les seves famílies sabent que l’educació 
no s’atura quan surten de l’escola com no s’atura quan 
surten de casa, prenent així un paper protagonista en la 
millora del seu barri.

I durant el 2020 continuaran amb els mateixos projectes, 
consolidant els més recents i responent a tots els nous 
reptes que puguin aparèixer. 

Segur que l’Esplai La Florida continuarà, com ha fet 
sempre, treballant per a felicitat dels infants.

Enric Roldán Bermejo
Mestre de L’Hospitalet

“Si vols anar ràpid vés sol 
però, si vols anar lluny,  

vés acompanyat”

“No sé el que seré 
de gran… només sé 

que… vull ser jo!” 

la salutació
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els nostres principis

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.

els principis
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Des de 1984  
caminem juntes  

persones monitores i  
voluntàries que combinen  
els estudis i la feina amb  

l’activitat de l’Esplai.  
Realitzem activitats amb totes  
les escoles del nostre entorn i  
treballem en xarxa amb les  

persones i les entitats  
dels barris de  

La Florida i Les Planes.

Volem seguir transformant l’entorn que ens 
envolta a través dels següents reptes de futur més 
immediat:

• Seguir amb l’expansió de l’activitat i de l’acció 
en xarxa de l’Esplai Les Planes, millorant els 
aspectes de local i infraestructura. Ser cada 
vegada més presents en el barri.

• Posar en pràctica la reflexió feta sobre el 
projecte pedagògic del Casal Jove, a partir de 
l’actual marc del Projecte d’Àrees.

• Aprofundir en innovació social digital i en 
l’aplicació a les activitats de les diferents edats 
des del nostre nou Maker-lab.

• Consolidar el funcionament de la recent 
Comissió de famílies i la presa de decisions en 
el quotidià de l’entitat.

• Seguir treballant en la captació i acollida del 
voluntariat i en la formació permanent de 
l’equip.

Continuem!  
LaFlorida

els nostres  
reptes pel 2020
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l’equip
de LaFlorida

Silvia Albareda
Presidenta

Mercedes Martínez 
Tresorera

Neus Cerdà 
Secretària

Equip educatiu 
 

La Florida, Acció Socioeducativa i d’Esplai està liderada 
per una Junta Directiva formada per persones vinculades 
i compromeses amb l’entitat des de fa molts anys i per un 
equip coordinador.

L’associació creix any rere any, en nombre de participants 
i projectes, gràcies a un equip humà format i compromès 
que compta amb persones professionals i voluntàries, que 
aporten energia i compromís per al desenvolupament de 
les activitats i projectes.

La feina a l’entitat és intensa i complexa i es fa gràcies 
a l’estreta col·laboració de professionals contractats 
i persones voluntàries que aprofiten tots els recursos i 
n’inventen de nous, treballant per a donar resposta a les 
necessitats d’infants, joves i famílies, estimant el barri i 
treballant amb ell, acollint, liderant, imaginant, adaptant-
se, creant, col·laborant, ajudant,...

Anna Cardona 
Coordinació general

“treballar a l’esplai ha 
suposat trobar-me amb 
un equip treballador i 
divers, amb qui engegar 
projectes en comú.  
On he trobat persones 
molt similars a mi amb 
qui he agafat gran  
afinitat, però també amb 
persones molt diferents 
de les que he après  
noves formes de  
treballar, que m’han 
ajudat a créixer.”

julia colomer
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27 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

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 crei-
xement mental i social sa, lliure i digne

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

27 són la suma de les 25 línies d’acció: educativa, 
social i comunitària, +voluntariat+acció en xarxa.

“l’Esplai Les Planes ha estat 
un gran repte. Un projecte on 
s’han portat diferents acti-
vitats, la gran majoria enfo-
cades a promoure la relació 
entre les persones i el barri. 
Amb ell hem pretès enfortir 
els vincles mentre apreníem, 
col·laboràvem (per exemple en 
la rehabilitació d’una zona de 
Matacavalls) però sobretot hem 
gaudit del que fèiem, de com 
ho fèiem i amb qui ho fèiem.”

mari carmen zafra,  
responsable esplai les planes
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acció  
educativa

L’educació en el lleure al servei dels infants i joves del barri,  
amb voluntat transformadora i inclusiva.

• L’esplai infantil
• El casal jove
• Els grups i activitats de cap de setmana
• Les activitats de vacances
• La sala d’estudi i la biblioteca
• La ludoteca
• El menjador i l’acollida en l’escola Joaquim Ruyra
• Els tallers d’anglès i els tallers de suport a l’estudi
• Junts i millor (la participació de les famílies)

“mis hijos y yo cada día tenemos el honor 
de contar con un equipo de monitores que 
siempre están para brindarnos el mejor 
servicio. Tienen siempre una sonrisa en su 
rostro sin importar su estado de ánimo; sois 
humanos y tenéis vuestro propios problemas 
y así todo cada día nos brindáis lo mejor. 

Me siento muy agradecida con el esplai, 
puedo decir que son mi familia, pues puedo 
contar con ellos. Cuando tengo un problema 
puedo hablar con cada monitora o monitor, 
son como mi brújula en pocas palabras. 
Siempre tratan de transmitirnos seguridad y 
que los niños estén bien. 

Para mí el Esplai es la casa fuera de casa.”

NOVETAT
Una nova coral al barri
Durant el 2019, el dissabte al matí, ha 
començat a funcionar la nova coral de 
l’Esplai, oberta a tot el barri de La Florida 
i Les Planes. 

Per a infants a partir de 7 anys.

De moment, trobar-se, conèixer, sentir 
el plaer i el gust per la companyia, les 
cançons i la música... i, a poc a poc, 
anar afinant...

helen ramírez, mare de franklin i israel brito
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les activitats i els projectes

Joc i treball corporal
Els més petits avancen a 
través de l’experiència del 
moviment i de la relació 
amb els altres. A través dels 
jocs, dels contes i de la mú-
sica treballen l’esquema 
corporal, el control del propi 
cos i les habilitats motrius 
bàsiques.

Makers amb imaginació
La Robòtica és una activitat 
molt popular. Es decideix 
què fer en assemblea pre-
sentant recerca i propostes 
en petit grup. Hem estre-
nat l’espai de creació del 
Maker-lab. Hem creat vide-
ojocs amb Makey-Makey 
programant amb Scratch.

Danses i arts escèniques
Dansar és jugar amb el cos, 
gaudir amb el moviment, és 
una manera d’expressar-se. 
Danses per a totes les edats: 
des dels més petits que 
posen a prova el seu sentit 
rítmic , fins als més grans que 
preparen “coreos” de hip-
hop i altres danses urbanes.

Alimentació saludable
Els tallers de Cuina aporten 
coneixement i bons hàbits 
sobre els aliments, la seva 
naturalesa, si són o no sa-
ludables, com es cuinen i 
també com es compren. 
Descobrim, manipulem i tas-
tem. Aprofitem la diversitat 
cultural de la nostra entitat.

Música i guitarra
En col·laboració amb el Pau 
Vila, l’activitat comença 
prenent contacte amb l’ins-
trument i combina el treball 
individual amb el treball en 
grup: aprenent tècnica, no-
cions de llenguatge musical 
i la creació conjunta de peti-
tes peces i cançons.

Treball jove per  
petits projectes
El Casal Jove treballa sobre 
les quatre àrees de projecte: 
Joc, Salut, Comunitat i Ex-
pressió. Els grup de joves de-
cideix la pròpia programa-
ció a partir de petits i grans 
projectes que van prenent 
forma durant el curs.

Vacances a l’estiu  
en La Florida
Representen un moment 
molt important per la vida 
del grup on destaca espe-
cialment l’autonomia per-
sonal, la diversió en grup, la 
solidaritat, la connexió amb 
la natura, la cultura i la con-
vivència.

Vacances a l’estiu  
en Les Planes
S’ha anat consolidant al 
llarg d’aquests anys i ara 
arriba a prop de 250 infants 
i joves. Durant els tres mesos 
d’estiu, amb activitats de tot 
tipus i amb la col·laboració 
de les escoles Pau Vila i Joa-
quim Ruyra i l’Ajuntament.
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acció  
social

Arrel 
És un projecte que impulsem amb la 
col·laboració de la Fundació AGBAR. 

S’adreça a infants de 3 a 12 anys 
escolaritzats en els barris de La Florida i 
Les Planes que no tenen un referent adult 
a la sortida de l’escola.

Els infants tenen accés a les activitats 
de l’Esplai sense que les dificultats 
econòmiques siguin un obstacle. Gaudir 
d’una atenció educativa de qualitat 
com eina preventiva de possibles 
situacions de risc.

Acompanyar, facilitar, donar suport. Procurar el benestar personal  
dels infants, joves i famílies que participen en l’entitat.

• Arrel
• Clau
• Espai Familiar
• Centre Obert
• Centre Obert juvenil
• Acompanyament familiar personalitzat
• Programa Caixa Proinfància
• Programes d’alimentació saludable (amb el suport 

de F. Probitas i Educo)
• Programa FIVALIN (impulsat per la Fundació Gasol)

“el descubrimiento del espai familiar de la 
Florida fue como encontrar un tesoro. Pienso 
que es un proyecto necesario en el barrio, por la 
gran densidad de población, mucha infantil y sin 
escolarización y es la manera de estar estos niños 
en contacto con otros que no sean los propios de 
la familia. Además como madre también es un 
lugar de encuentro con otras familias para poder 
compartir dudas e inquietudes en el difícil papel 
de la maternidad/paternidad. Lo que me gustó 
de este espai familiar es que era dirigido. Aquí 
coincidió que todos los niños son más o menos 
de la misma edad y que además de juego libre, 
hay días de manualidades, experimentación y 
psicomotricidad. Los niños de esta edad necesitan 
variación y aquí la encontraron.”

silvia tenllado, mare de dani tenllado
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les activitats i els projectes

Espai Familiar
És un servei per a famílies 
amb infants menors de tres 
anys que té l’objectiu de 
reforçar el seu paper com a 
primer referent educatiu de 
l’infant, facilitant la formació 
i l’intercanvi. Faran activitats 
com racons de joc, sensaci-
ons i experimentació...

Centre Obert infantil
Projecte adreçat a infants 
que es troben en situació de 
risc social. Participen en les 
activitats educatives de l’en-
titat, socialitzadores i inclu-
sives incidint en l’educació 
emocional, hàbits saluda-
bles, reforç educatiu i lectura, 
competències socials...

Centre obert juvenil
Treball socioeducatiu amb 
joves amb un intens segui-
ment individual potenciant 
l’autogestió i atenent l’en-
torn familiar i dels iguals. 
Espais com el “Parlament 
del berenar” es combinen 
amb altres que fomenten la 
reflexió crítica.

Aula en família
Ofereix un acompanyament 
estable a les famílies del 
Centre Obert que es troben 
en situació de vulnerabilitat. 
Compren diferents progra-
mes com el Grup de mares, 
el Grup de famílies d’ado-
lescents i l’Espai de suport 
familiar. 

Berenars saludables cada dia
Animem i assessorem a 
infants i famílies per a que 
facin un berenar saludable. 
Treballem per a garantir 
berenar saludable tot l’any 
per a tothom. Els infants més 
grans assumeixen l’organit-
zació de les tasques i el re-
partiment diari del berenar .

Programa FIVALIN
Impulsat per la Fundació Ga-
sol, encaixa perfecte amb el 
nostre treball socioeducatiu 
de prevenció de l’obesitat in-
fantil i la promoció d’estils de 
vida saludables. Hi ha tallers 
d’esport i joc amb els infants, 
d’alimentació, de descans i 
d’emocions.

L’Aula Oberta 
Activitat del Programa Caixa 
Proinfància que té la finali-
tat de millorar els processos 
d’aprenentatge i èxit escolar 
dels infants i joves. Tenim tam-
bé l’Aula d’estudi que per-
met que infants i joves puguin 
fer deures de forma guiada 
a principis de la tarda. 

Dinars saludables a l’estiu
Amb el suport dels progra-
mes de beques d’Educo i la 
Fundació Probitas podem 
assegurar que tots els infants 
que ho necessitin tinguin 
garantits durant els Casals 
d’estiu àpats saludables 
cada dia.
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La festa del parc 
Va ser novetat al 2019, per celebrar de 
forma festiva i pública l’inici del nostre 
projecte de treball en el barri i en el Parc 
de Les Planes. 

Van participar més de 1.000 persones. 

Ara volem fer la Festa cada any 
comptant amb persones i entitats del 
barri, lúdica, mediambiental i festiva.

acció  
comunitària

El treball en i amb la comunitat que produeix  
canvis positius en l’entorn.

• Punt Òmnia i la innovació social digital
• La Festa del Parc
• Estimem els barris de La Florida i La Planes
• Projecte PICC La Florida
• Aprenentatge servei
• Participació en el Pla de Regeneració Urbana Inte-

gral Les Planes-Blocs Florida
• Projecte Lècxit

“estoy en el curos de xarxa 
Internet, mi experiencia en 
punto Omnia, es muy positiva, 
tanto por lo que aprendo, como 
la relación con mis compañe-
ros y profesora. Me gusta com-
partir otras actividades cultu-
rales, como salir a museos y 
exposiciones. Tambien colabo-
ramos en la celebración del dia 
de la Dona, y encuentros con 
otros puntos Omnia.”

fina pallejà 
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les activitats i els projectes

L’Esplai es Mou
Cada dimarts per la tarda 
l’Esplai La Florida ens con-
vida a conèixer el barri on 
vivim, a tenir opinió sobre les 
coses que hi passen i sobre 
tot, a fer alguna cosa per 
millorar-lo. Hem fet activitat 
amb els avis i àvies del Cen-
tre de Dia Barnasud. 

En la seva pell
Aprenentatge Servei que 
hem dut a terme al llarg de 
l’any com a continuació de 
la feina realitzada al 2018. 
Campanyes de sensibilitza-
ció i econòmiques amb l’ob-
jectiu de col·laborar amb el 
Pediàtric Cancer Centre de 
SJD.

El nostre Maker-Lab
Observem les primeres cre-
acions al nostre Maker-lab... 
Quines necessitats tenim a 
prop? Imaginem, explorem, 
investiguem, programem 
i... ho posem al servei de la 
comunitat. Un primer any 
apassionant. Seguim!

Espai mediambiental 
Cada dijous els infants de 
l’Esplai Les Planes gaudeixen 
mentre tenen cura de l’en-
torn natural del barri. Apre-
nen a assumir responsabilitats 
a través de tallers de natura 
i reciclatge, com per exem-
ple amb la transformació de 
l’espai de Matacavalls .

De gran Vull ser... Jo 
Des de fa anys celebrem 
amb molta intensitat el 8 
de març, el Dia de la dona 
amb diferents formats i acci-
ons. L’exposició fotogràfica 
“De gran Vull ser Jo...” és tot 
un esdeveniment en el que 
participen des de les més 
petites, fins les àvies i avis.

Activitats culturals i festives 
en els barris
Són activitats organitzades 
amb el barri i obertes a tot-
hom: Castanyada, Cagatió, 
Carnestoltes, Sant Jordi, ac-
tivitats infantils a la Festa Ma-
jor, el desembre en família, la 
ludoteca al carrer, els jocs a 
les places...

El Punt Òmnia obert  
a la comunitat
Digi-Biblio, Racons digitals, 
xarxes socials, l’ús del mòbil, la 
setmana de la internet segu-
ra, els espais d’apoderament 
femenins, el suport a la recer-
ca de feina, itineraris i la histò-
ria del barri, cultura popular, 
activitats en grup... 

T’agraden els jocs de taula? 
Ludoteca per adults
Activitat oberta pensada 
per a joves majors de 16-18 
anys i sense límit d’edat. Pro-
posa diferents línies de joc 
de taula i col·labora amb 
altres grups que juguen a 
través d’esdeveniments o 
campionats.
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Som membres de:
• Consell d’esplai i Acció social de l’H.
• Observatori de la Infància de l’H. (OIH)
• Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària de Catalunya (XEASC)
• FEDAIA
• Espai de Ciutadania

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

Treballem conjuntament amb diferents 
agents, entitats i comissions:

A nivell Educatiu
• Escoles i Instituts del barri
• Pla Educatiu d’Entorn.
• Fundació Jaume Bofill (projecte Lècxit)
• Fundació Gasol

A nivell Socioeducatiu
• Equips de serveis socials d’atenció del 

Districte i de la ciutat
• Xarxa territorial Proinfancia BCN 

HOSPITALET III
• Comissió de participació Ajuntament l’H

A nivell Comunitari
• Pla Integral Les Planes Blocs Florida
• Escola de Vida en Les Planes
• Espai de Ciutadania
• Comissió de festes del barri

Formem part:
• Consell Municipal de Serveis Socials
• Consell de Districte
• Consell de Ciutat

acció  
en xarxa

Compartir responsabilitats, relacionar les nostres accions,  
unificar capacitats i esforços, actuar conjuntament.

“con ojos de niño o joven, el esplai es un lugar 
de encuentro donde se hacen actividades, te 
reencuentras con los amigos, se asumen valores como 
el compañerismo y respeto entre otros. Cuando yo era 
niño deseaba que llegara el sábado o el domingo para 
ir al Club. Visto ahora como Comissió de Festes de La 
Florida tenemos una larga trayectoria, prácticamente 
a la par y codo con codo con el Esplai de la Florida, a 
nivel compromiso con y para el barrio, y principalmente 
con los pequeños y jóvenes, educando en el tiempo 
libre, siempre dispuestos a colaborar, en cualquier 
evento popular, y de solidaridad, poniendo en marcha 
infinidad de buenos proyectos, en fin, no acabaríamos 
enumerando buenos calificativos a la buena labor 
desarrollada a lo largo de tantos años..”

dioni arnabat, comissió de festes
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La família és el nucli central de l’estabilitat i les oportunitats dels 
infants. Per això, proposem un acompanyament familiar que 
contribueixi a apropar la família als processos d’aprenentatge i de 
vivència dels seus fills i filles. 

Junts i Millor
El programa Junts i Millor aglutina 
aquestes mirades, oferint 
acompanyament i formació a 
les famílies i alhora, fomentant la 
participació en l’entitat i en la vida dels 
seus fills i filles. Treballar conjuntament 
per generar entorns de confiança i 
seguretat.

Durant el 2019 s’ha creat la Comissió de 
Famílies; seguim amb els Grups d’interès, 
recollint propostes d’acció vinculades 
específicament als adults, oberts al barri.

El nivell d’implicació i participació 
en les activitats és ampli: en el 
funcionament general quotidià, en les 
activitats col·lectives i comunitàries, fent 
voluntariat, aportant sabers i habilitats, 
celebrant junts els moments importants.

l’acció amb  
famílies

Valorem i necessitem la col·laboració  
i la participació de les famílies. 

“el esplai es un lugar donde 
los niños aprenden, donde se 
sienten aceptados a pesar de 
la diferencias que hay, tanto 
raciales como económicas. 
En el Esplai no hay color y 
no hay estatus social porque 
todos somos iguales. A mis 
hijos les encanta. Es la familia 
que no tengo aquí. Mis hijos 
desde que van al Esplai son 
diferentes. Mi hija no reía, 
estaba metida en sí y el Esplai 
la ayudó a sacar de ella lo 
mejor y el lado cariñoso.”

“gracias a todo el 
equipo del esplai por 
estar ahí con todos 
nuestros niños. Para 
mí el Esplai es super 
especial porque es un 
espacio donde los niños 
juegan, se divierten 
y aprenden. Por eso 
quiero pedirles a todos 
que nunca falten. Os 
damos las gracias y 
cuidaros mucho.”

inés maria duval, mare de  
naibelis dotel i staling ichez

linet beltre, mare de  
yaiza i jacob samake
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LaFlorida va néixer de la visió i la il· lusió de persones voluntàries que 
van posar-se al servei de la millora del barri. 

Des de llavors centenars de persones han seguit aportant el seu esforç 
i talent de manera altruista i compromesa. Persones implicades en la 
transformació social i la millora de les oportunitats per a tots els infants i 
joves, i compromeses amb l’entitat.

La seva presència ens ofereix una diversitat i una riquesa que 
considerem imprescindibles per poder desplegar tota la nostra 
potència d’acció en el barri.

Hi ha moltes formes de col·laborar. A través del Pla de Voluntariat 
establim el suport per a que cada persona es senti a gust participant 
en l’entitat.

fer  
voluntariat

“és important, en una societat com la 
nostra, que es promoguin valors com 
la solidaritat, l’altruisme i l’empatia. 
A l’Associació La Florida sempre hem 
considerat el voluntariat com a eix clau 
en el funcionament i desenvolupament de 
la nostra entitat. En la meva opinió, com 
a responsable de voluntariat, considero 
que els voluntaris i voluntàries tenen un 
valor immens i és important cuidar-los, 
acompanyar-los i formar-los en la seva 
estada amb nosaltres. El Pla de Voluntariat 
ens permet emmarcar la seva gran tasca i 
aconseguir que la relació voluntari-entitat 
sigui com més positiva millor.”

“vaig fer voluntariat 
durant l’estiu. 
L’experiència em va 
agradar moltíssim. 
Gràcies a aquest 
voluntariat he aprés 
a tractar amb nens 
i nenes de totes les 
edats i he tingut una 
experiència molt 
satisfactòria amb 
persones amb risc de 
vulnerabilitat social.”

laura castell, responsable del projecte de voluntariat aaron escudero 
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les dades econòmiques

ingressos

despeses

socis i sòcies 53%

serveis educatius 4%

donacions 7%

subvencions públiques 36% 

compres i altres despeses 35%

personal 55%

altres despeses de gestió 9%

amortitzacions 1% 

53%

36%

7%
4%

35%

55%

9%
1%





gràcies
Volem agrair a totes les persones, institucions i entitats 
que ens han donat suport aquest 2019, la seva contribució 
per a fer créixer el projecte de LaFlorida. Gràcies a 
vosaltres hem fet possible continuar impulsant projectes 
comunitaris, educatius i transformadors; hem seguit fent 
xarxa i treballant per a oferir als infants, joves i famílies 
oportunitats, valors i experiències educatives que 
contribueixin a la seva felicitat. 

Gràcies a l’equip que ha posat il·lusió i treball i gràcies a les 
famílies per la seva confiança en el projecte. 
Gràcies institucions que col·laboreu per a fer possible 
el projecte de LaFlorida i gràcies a les entitats que ens 
acompanyen en el camí, fent comunitat, fent xarxa.

Assolits els reptes del 2019... seguim avançant per a fer del 
2020 una nova il·lusió, un nou any de compromís i treball per 
a la transformació i la inclusió social. 



Acció Socioeducativa i 
d’Esplai

Carrer Pedraforca 29
Carrer Llorer 41
 
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


