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40

persones
monitoratge
remunerat
curs

38

38

persones
voluntàries

els nostres col·lectius

141

768

Des d’un inici l’entitat ha vetllat per oferir oportunitats
educatives, pel treball en valors i per l’educació dels
infants i joves, especialment d’aquells que es troben en
situació més vulnerable.

37

persones
monitoratge
remunerat
estiu

Infants

768

Joves

141

Adults

38

1.412

infants curs
de dilluns
a dissabte

689
famílies

L’Associació Acció Socioeducativa i d’Esplai LaFlorida
és la suma de molts projectes i activitats en la que
participen moltes persones compromeses que impulsen
espais de lleure, educatius, participatius i de dinamització
comunitària per als infants, joves i famílies dels barris de La
Florida i Les Planes.

“ens ha calgut
treballar dur per
superar-ho,
per adaptar-nos a
una nova situació”

“malgrat les
mascaretes hem
aconseguit
arrencar somriures
i seguir treballant
amb compromís”

Poc ens esperàvem quan va iniciar el 2020 que aquest
vindria marcat per una situació de pandèmia que
canviaria d’un dia per l’altre la nostra manera de
relacionar-nos, la nostra activitat,... Sens dubte ha estat
un any difícil , amb moltes incerteses i pors. I ens ha calgut
treballar dur per a superar-ho, per a adaptar-nos a una
nova situació.
Malgrat les adversitats, des de LaFlorida hem continuat
treballant per adaptar-nos dia a dia a la situació i seguir
treballant pel benestar i la felicitat dels infants, joves i les
seves famílies. Malgrat les mascaretes hem aconseguit
arrencar somriures i seguir treballant amb compromís per
a l’educació dels infants, joves i famílies de La Florida i Les
Planes.
Seguirem consolidant i impulsant projectes per arribar
cada cop a més gent i més diversa. Treballant des del
barri per a la millora del barri.
Seguim! Gràcies per acompanyar-nos!

Sílvia Albareda
Presidenta laFlorida
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els nostres
principisprincipis

Missió

Valors

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

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

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

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

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.

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.

els nostres
reptes pel 2021

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.

Des de 1984 i gràcies
a persones professionals i
voluntàries. Treballen en xarxa amb
les persones, entitats i centres
educatius dels barris de La Florida i
Les Planes per a seguir transformant
el nostre entorn.
La Florida i Les Planes.

Després d’un 2020 marcat per la pandèmia de la
Covid_19 que ha transformat la nostra manera de
viure i de relacionar-nos, el 2021 ve carregat de
reptes per seguir transformant i millorant el nostre
entorn, volem:
Seguir treballant en la captació i acollida del
voluntariat i en la formació permanent de l’equip.
Seguir amb l’expansió de l’activitat i de l’acció
comunitària a l’Esplai Les Planes, millorant
les seves infraestructures i espais per ser més
presents al barri amb l’oferta de noves activitats i
l’ampliació de places.
Seguir acompanyant a les famílies, promovent
activitats de formació i Suport i impulsar noves
activitats per a persones adultes.
Posar en pràctica la reflexió feta sobre els
projectes de Suport i acompanyament a l’estudi
i impulsar noves accions que promoguin l’èxit
educatiu.
Redefinir el nostre projecte educatiu a partir
del Projecte d’Àrees tot impulsant activitats
innovadores.

Continuem!
LaFlorida
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projectes
transversals
amb una
triple mirada

l’equip
de LaFlorida

Impulsem diferents projectes d’acció educativa, acció
social i acció comunitària + voluntariat + acció en xarxa,
sempre en el marc dels drets dels infants

“l’educació en el lleure

Silvia Albareda
Presidenta

Mercedes Martínez
Tresorera

per mi és un canal per
poder fer el que més
m’agrada que és ajudar i
compartir amb els nenes/
es i les seves famílies
moments únics, de joc i
aprenentatge i, a la vegada, transmetre uns valors
que els ajudaran en un
futur molt proper. L’esplai
és el lloc on puc realitzar
totes aquestes experiències i sensacions tan
gratificants, s’ha convertit en la meva llar, el meu
projecte de vida.

”

Equip de laFlorida
La Florida, Acció Socioeducativa i d’Esplai està formada
per un equip de persones compromeses amb el projecte
de l’entitat, que aporten il·lusió, energia i compromís en el
desenvolupament de les activitats i projectes i liderades
per una Junta Directiva formada per persones vinculades
des de fa molts anys amb el projecte i per un equip de
coordinació.
L’equip, format per professionals remunerats i persones
voluntàries, treballa de forma intensa i complexa per tal
de donar resposta a les necessitats dels infants, joves i les
seves famílies; amb una visió comunitària, treballant en
i per al barri i per a l’educació dels infants i joves amb
voluntat de transformació i d’inclusió social.

Laura Crespo
Coordinació general

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 creixement mental i social sa, lliure i digne

“l’experiència és molt enri-

quidora. Els i les infants són
crítics i molt agraïts. Noten la
teva implicació i l’esforç que el
dediquem perquè sentin l’esplai la seva segona casa. Entre
tots els i les monitores hem
intentat crear un clima de confiança, espais sincers i segurs,
però sobretot, que els infants
gaudeixin com sempre del que
sempre ha estat i serà el seu
esplai

”

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

Neus Cerdà
Secretària
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mario garrido,
monitor esplai les planes,

luis peña valera ,
monitor de l’esplai la florida
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l’acció
educativa

Impulsem activitats d’educació en el lleure al Servei dels infants i joves
del barri, amb voluntat transformadora i inclusiva:
• L’esplai infantil
• El casal jove

les àrees

Les 4 àrees de treball fan una mirada
transversal, ens ofereixen una base sòlida de treball educatiu i ens faciliten
treballar els valors, la cohesió social en
el nostre barri. Es fa una concreció a

cadascuna de les edats i realitats, en
forma de jocs, activitats i tallers. Aquesta és una proposta viva que va prenent
forma en funció de la pròpia història i
interès dels protagonistes.

• Els grups i activitats de cap de setmana
• Les activitats de vacances
• La pequeteca
• La sala d’estudi i la biblioteca
• El projecte de ludoteca
• El menjador i l’acollida escolar
• Els tallers d’anglès i de suport a l’estudi
• Junts i millor (la participació de les famílies)

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 de matí a
l’escola Joaquim Ruyra,
els Tallers d’Estudi
Assistit (TEA) i tallers d’anglès
a escoles i instituts del barri,
Junts i Millor (la participació
de les famílies)

“estar a l’Esplai

és com tenir una
segona família”
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lloc on pots fer
amics, divertir-te i
sentir-te còmode”

Joc i Joguina

Expressió Artística
i Musical

Comunitat i
Tecnologia

Entenem la salut com a estat de benestar complert:
físic, mental i social.

El joc és el principal mitjà
d’expressió dels infants i permet l’aprenentatge, canalitzar emocions, desenvolupar
la imaginació, l’autonomia,...

S’impulsen activitats per a
donar eines als nois i noies
per comunicar i comprendre el seu jo interior, aprendre a reconèixer i gestionar
les pròpies emocions i les
dels altres per donar qualitat a les relacions socials. Es
treballa a partir de metodologies d’experimentació
i descoberta, buscant que
l’activitat sigui plaent, font
de benestar i donant més
importància al procés que
no pas al resultat.

Tots els projectes de l’entitat
tenen una mirada comunitària que els recorre transversalment. Tanmateix, per
la seva gran importància,
des d’aquesta àrea fem
incidència de forma específica en la promoció de la
participació, el sentiment de
pertinença a la comunitat
i l’accés a les tecnologies
com a eina de comunicació
i interacció social.

Treballem els valors de tenir
cura d’un mateix, els hàbits
saludables, la cura del nostre entorn i medi ambient,
l’esforç, el treball en equip,
la constància...
Enguany, després del llarg
període de confinament i
les incerteses i pors viscudes
arrel de la pandèmia, el
treball de l’educació i la salut emocional ha estat més
important que mai.

anthony preciado campos
jove
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“l’Esplai és un

Salut

margarita i valentina correa castrillo,
infants

Aprendre a escoltar-nos i
cuidar la nostra salut emocional ha estat un dels principals reptes de 2020.

Treballem els valors de la
imaginació, la curiositat i el
descobriment, l’autonomia i
el plaer.
El joc ha esdevingut un
gran mitjà de socialització,
expressió i comunicació a
través del qual establir relacions, aprendre a compartir,
establir vincles, desenvolupar aprenentatges, interioritzar normes i pautes de
comportament.. Jugant fem
grans aprenentatges!

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

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

Memòria d’activitats laFlorida 2020
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l’acció
social

Acompanyem a infants, joves i famílies per a facilitar, donar Suport i
procurar el seu benestar personal. Desenvolupem Projectes d’intervenció socioeducativa amb una mirada comunitària i impulsant el treball
en equip i en xarxa i fomentant els espais de cura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clau
Arrel
Espai familiar
Centre Obert infantil
Centre Obert juvenil
Aula en famílies: acompanyament familiar personalitzat
Programa Caixa Proinfància
Programes d’alimentació saludable (amb el suport de Probitas i Educo)
Programa FIVALIN (impulsat per la Fundació Gasol)
Xarxes Covid

“

el projecte Fivalín ha estat fonamental per adonar-me de
la importància dels hàbits saludables i dels petits detalls
que de vegades passem per alt i que son imprescindibles.
No només és important l’alimentació saludable sinó també
el descans, conèixer pautes per elaborar menús... La
Paula, de la Fundació Gasol, ha estat molt expressiva, ens
ha ofert activitats i explicat moltes coses per ajudar als
nostres fills a millorar els hàbits. Poder tenir l’oportunitat
de compartir un espai amb pares, mares i els seus fills/
es, companys dels nostres fills, ha estat molt positiu per
intercanviar idees. Poder fer algunes de les activitats online pel confinament ha estat molt divertit, malgrat les
circumstàncies els nens han pogut fer activitats amb es
seus companys. Hem après molt: vam cuinar, ballar, fer
esport... i el més important: ho vam fer en família!

”

helen ramírez, mare franklin i israel brito
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“a partir del projecte

“berenars saludables”,
treballem la importància de que els infants
i famílies mantinguin
hàbits saludables a
l’hora de berenar.
Realitzem tallers i activitats adreçades a tots
els grups d’edat. Des
del centre es garanteix
que tots els nens i nenes tinguin berenar saludable tots els dies de
la setmana.

”

estefania sierra,
àrea social

Memòria d’activitats laFlorida 2020
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l’acció

comunitària

Som una entitat per a que el treball en xarxa és imprescindible i clau
en el desenvolupament de projectes.
Punt Òmnia
Estimem Les Planes i La Florida
Projecte PICC La Florida
Aprenentatge-Servei
Servei comunitari
Participació en el Pla de Regeneració urbana Integral Les PlanesBlocs Florida
• Projecte Lècxit
• Xarxes Covid
• Projecte Matacavalls
•
•
•
•
•
•

Activitat destacada

Col·laborem activament en
el Projecte de Regeneració Urbana Matacavalls, participant del
disseny d’elements per a la millora d’aquest espai recuperat pel
barri i emprant materials reutilitzats i sostenibles.
Treballem en clau comunitària
i de forma local, posant al
centre de les nostres accions la
població de La Florida i Les Planes
i col·laborant amb entitats i serveis
per a transformar realitats, assolir
objectius més ambiciosos treballar
des de la xarxa sumant esforços i
aprenent de l’altre.
Aquesta manera de fer, de
donar forma a la nostra tasca
ha estat fruit d’un procés de
reflexió i experiència -d’assaig
i error, també- al llarg de molts
anys, i del convenciment que
només treballant dins i amb la
comunitat s’assoleixen veritables
transformacions personals i socials.
Teixint entre tothom una comunitat
local forta

“en Òmnia me han ayudado en muchos trámites que necesitaba y no
sabía hacer y siempre
con una sonrisa. Son
muy cercanos y me hacen sentir muy bien.

”

Memòria d’activitats laFlorida 2020

cat com utilitzar el mòbil i els ordinadors. Està
molt bé per les persones grans i hi hauria
d’haver més llocs així.
Els professors ens atenen molt bé i són molt
simpàtics.

”

karimat boutriki
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“a Òmnia, m’han expli-

mercè sans
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el període
covid_19

Activitat
destacada

Durant el mes de juny es va
fer repartiment de menús
saludables per a famílies
vulnerables gràcies a la
col·laboració de la Fundació
Gasol, la Fundació World
Central Kitchen i en
col·laboració amb el Consell
de l’Esplai i els Serveis Socials.

El 2020 ha estat l’any de la irrupció de
la Covid-19 i de tots els canvis que la
pandèmia ha originat.
Aquest any ha estat, sens dubte, marcat pel confinament decretat al mes de març i les nombroses restriccions a les activitats. L’entitat, però, no ha deixat
de treballar per adaptar-se a la nova situació, oferint
adaptacions de les activitats i projectes i posant-se al
servei de les famílies i del barri.

Durant el període de confinament

El juliol reprenem l’activitat presencial

L’equip va treballar en propostes d’activitats per a fer des
de casa, utilitzant les xarxes socials com a finestra a les
famílies. Al mes d’abril es va crear el projecte #XARXESCOVID per tal de mantenir l’activitat de l’entitat i oferir acompanyament a infants, joves i famílies en aquests moments
d’incertesa i tan complexes per a tothom.

En una campanya d’activitats d’estiu difícil en el que ha
calgut adaptar el model de Casal d’Estiu, aplicant protocols per a la prevenció i treballant, especialment, l’educació emocional dels infants i joves després de mesos de
dures restriccions per a la infància i adolescència.

També es va col·laborar en el repartiment de targetes
menjador als infants en situació vulnerable, es va fer repartiment de material escolar, dispositius electrònics, lots de
menjar, roba... per tal de donar resposta a necessitats bàsiques de les famílies en aquests moments de complexitat.

Esforç constant adaptant-nos a la
situació

El període setembre a desembre
Ha estat marcat per la represa de l’activitat diària i les
restriccions en les activitats de lleure. Les activitats d’intervenció socioeducativa s’han pogut mantenir al llarg de
tot el trimestre però no ha estat així amb les activitats de
lleure que han patit períodes de suspensió obligant-nos
adaptar de forma continuada les nostres activitats per no
deixar d’acompanyar als infants i joves.

Cercant la manera de seguir estant al costat dels nostres
infants, joves i famílies. Hem passat per moments de dificultat, davant tantes incerteses i restriccions, a les que hem
intentat fer front amb optimisme, capacitat d’adaptació i
treballant per adaptar-nos constantment a la situació.
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les xarxes
covid

El tancament de les activitats al mes de març ens va
obligar a modificar la nostra
proposta d’activitats i cercar la
manera de seguir oferint les
nostres activitats i projectes.
El projecte #XarxesCovid es va
desenvolupar a partir de 3 eixos
de treball:

“durant el 2020 he estat voluntària col·

laborant a les #xarxescovid fent reforç
escolar. La meva experiència ha estat
molt gratificant: vaig tenir suport tècnic
en tot moment i els joves van valorar
positivament el suport que es donava
per fer les tasques escolar. Vivint lluny
d’Hospitalet de Llobregat aquest suport
socioeducatiu a través de videotrucades
em va facilitar poder participar com a
voluntària i ho tornaria a repetir!!

”

#XarxaLleure

infants i joves poguessin disposar de material per a poder
treballar des de casa.

L’equip de l’entitat va desenvolupar una proposta d’activitats telemàtiques, en grups reduïts per tal de facilitar
la participació. D’aquesta manera, tot i que fos a través
d’una pantalla, vam mantenir el contacte amb els grups,
entre nois i noies i es van fer propostes d’activitats educatives i de lleure que ajudessin a gestionar millor el període
de tancament.

Gràcies al Programa CaixaProinfància es van repartir tauletes a algunes famílies que no disposaven de cap tipus
de dispositiu per a que els seus fills/es poguessin connectar. També es va repartir material escolar per a treballar
des de casa.

A més de les activitats telemàtiques per grups també es
van realitzar vídeos d’activitats que es van difondre a través de les xarxes socials i es van fer activitats en directe a
través d’instagram.

#XarxaEducativa
Entre abril i juny, i arrel del tancament de les escoles, vam
oferir activitats de reforç i acompanyament educatiu per a
infants i joves. Es van crear grups reduïts per tal d’oferir una
atenció molt personalitzada i es va fer una important tasca
de suport a les tasques escolars.

roser buselli
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Es van treballar hàbits i tècniques d’estudi i reforçar conceptes treballats a l’aula. L’activitat va tenir una molt bona
acollida i des de la Xarxa es va treballar per a que tots els

#XarxaPsicoSocial
Es va oferir un Servei d’acompanyament a joves, famílies
i persones adultes per tal d’ajudar a gestionar les situacions d’estès i ansietat generada pel confinament i les seves
conseqüències.
Arrel d’aquest seguiment i acompanyament a famílies a
través de mitjans telemàtics o telefònic, es va activar serveis de suport en alimentació, vestir, dispositius electrònics,
material escolar,...
Al mes de juny (i en coordinació amb el Consell de l’Esplai
i els Serveis Socials) es va oferir un servei de menús saludables a través de la col·laboració amb la Fundació Gasol i
la Fundació WCK (World Central Kitchen).

Memòria d’activitats laFlorida 2020
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l’acció

en xarxa

El treball en xarxa és imprescindible i
clau en el desenvolupament dels nostres
Projectes. Som relacionals i volem compartir responsabilitats, coordinar accions, sumar capacitats i esforços...
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

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 (projecte Fivalín)
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

18
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l’acció amb
famílies

“ Impulsem activitats que fomentin la
participació de les famílies: trobar-nos,
col·laborar, gaudir plegats amb els infants, joves i persones i entitats del barri.
Enguany hem hagut d’adaptar molt l’acció amb les famílies degut a les restriccions causades pel Covid-19. Per
aquest motiu aquest any hem potenciat el treball individualitzat amb les famílies i el suport psicosocial durant aquest
període tant complex”.

“

gràcies Esplai la Florida
per el recolzament rebut
durant els 11 anys que portem
a l’entitat. Hi hem passat
moments súper xulíssims.
Fer voluntària a l’Esplai és
molt satisfactori per a mi.
M’ho he passat molt bé
col·laborant al taller de cuina.
Monitores, felicitats per la
feina aquest any que ha estat
tan especial i en el que heu
fet un treball magnífic. M’ha
agradat poder participar-hi
col·laborant amb l’equip

”

pilar carrillo,
mare de christofer i àlex
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“

per a mi i els meus
fills l’esplai és molt
important. Els nens es
poden distreure fent
coses productives i
interessants enlloc
d’estar al carrer o a
casa sense fer res

”

ximena,
mare del mateo mendoza
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fer
voluntariat

“el projecte de voluntariat és una de les

“

l’ experiència com a voluntària
ha estat molt enriquidora, he aprés
molt. Amb un l’equip de monitors/es
et sents una més de l’equip. Poder
treballar en un barri en el que hi ha
molta diversitat cultural i infants
en situació vulnerable t’obre molt
els ulls i veus com valoren l’esplai.
Era molt emocionant veure com els
nens i nenes valoren les activitats,
la nostra companyia, la nostra
paciència, les nostres ganes de fer
que s’ho passin genial.
M’he sentit molt còmoda i tot i les
dificultats amb les que a vegades
et trobes treballant amb nois i nois

rosa, voluntària
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parts més enriquidores dins un projecte
social com el nostre. És molt gratificant
per a mi poder conèixer a persones que
volen transmetre els seus coneixements i
les seves experiències als nostres infants.
Poder establir vincles amb persones amb
vocació social i veure com hi ha gent amb
entusiasme i ganes d’aprendre és molt agraït
com a professional.
Estic molt agraïda a totes les persones que
han passat per aquest projecte: mares i
pares que volien compartir estones amb els
seus infants, joves que tenen la seva primera
experiència de voluntariat plens i plenes
d’energia i fent propostes innovadores,
persones a les que els motiva el projecte i el
context i que volen compartir el seu temps i
les seves ganes...
Tota aquesta energia i entusiasme contagia
no sols als infants amb els quals tenen
l’acció directa sinó que omple d’alegria el dia
a dia dels monitors i monitores.
El projecte de voluntariat és essencial per tal
que els nostres infants i joves puguin gaudir
d’una experiència inoblidable

”

amanda sánchez moreno
responsable del projecte de voluntariat
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les dades econòmiques
ingressos
socis i sòcies

42%
46%

7%

46%

serveis educatius

5%

donacions

7%

subvencions públiques

42%

compres i altres despeses

34%

personal

55%

altres despeses de gestió

10%

5%

despeses
1%
10%
34%

amortitzacions

1%

55%
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gràcies
2020 ha estat un any molt complex en
el que els canvis i les adaptacions a la
nostra activitat han estat constants. No ens
imaginàvem quan vam iniciar l’any amb
il·lusió per encarar nous reptes que al mes
de març ens tancaríem a casa per tal de
fer front a un nou virus desconegut.
Tot el que s’ha esdevingut des d’aleshores
han estat reptes i incerteses a les que,
amb esforç, dedicació i compromís dels
professionals i voluntaris de l’entitat hem
fet front per tal de seguir treballant per a
l’educació dels infants i joves de La Florida
i Les Planes, treballant per la igualtat
d’oportunitats, per la inclusió social i per a
la transformació de l’entorn.

2020, doncs, ha estat un repte constant al
que hem pogut fer front gràcies a persones,
institucions i entitats que ens han donat el
seu suport. Gràcies a l’equip socioeducatiu
i a les persones voluntàries pel seu gran
esforç, a les famílies per la seva confiança i
suport, a les institucions que col·laboren per
a fer possible el projecte de LaFlorida, a les
entitats amb les que fem camí plegades
donant-nos suport i treballant en xarxa,...
i especialment gràcies als infants i
joves que han estat un dels col·lectius
més afectats per les restriccions i que
han encarat la situació amb optimisme i
adaptant-se a tota situació.
Esperem que el 2021 ens permeti recuperar
les celebracions i les abraçades i poder
seguir treballant, com fins ara, per la
felicitat i benestar dels infants, joves i
famílies de La Florida i Les Planes.
Memòria d’activitats laFlorida 2020
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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

estudi, estructuració i organització de les dades, col·laboració voluntària de C100
concepció gràfica i disseny: inpacte.com consultoria social 2021

