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1.947  
persones  

participants

l’equip educatiu i el voluntariat

1.482 
infants, curs 

de dilluns 
a dissabte

Gran part dels que llegiu aquesta memòria 2021 de 
l’Associació Acció Socioeducativa i d’Esplai LaFlorida ens 
coneixeu: Potser heu col·laborat en els nostres projectes, 
o heu vist l’equip amb les seves armilles vermelles fent 
activitat al barri, o hi vau participar fa anys... L’Esplai, com 
es coneix l’entitat al barri, porta 37 anys arrelat als barris 
de La Florida i Les Planes, compromès amb els seus veïns i 
veïnes i donant resposta a les necessitats de molts infants, 
joves i famílies. 

Des que al 1984 quan un grup de joves va decidir iniciar 
activitat de lleure inclusiu al barri ha passat molt de temps. 

Hem crescut en activitats, projectes, participació... i hem 
passat per moltes etapes, fins i tot per una pandèmia 
que, sens dubte, ha modificat moltes coses. El que no ha 
canviat, però, és el compromís de l’Associació La Florida 
amb el nostre barri, la seva gent, amb l’educació en el 
lleure, ... Seguim treballant dia rere dia per seguir oferint 
oportunitats educatives als infants, joves i famílies del barri. 

2021 ha estat un any complex. Un any en que la 
pandèmia ha seguit fent aflorar moltes diferències 
socials, moltes situacions de desigualtat i de manca 
d’oportunitats. Hem continuat al costat de les famílies 
adaptant-nos a la situació en cada moment, per seguir 
mantenint oberts els serveis, oferir noves activitats de 
suport a l’èxit escolar, consolidar xarxes de suport... 
Totes les activitats i projectes que veureu resumides en 
aquesta memòria no haurien estat possible sense la 
implicació d’un equip compromès en el treball en favor 
de la infància, de la igualtat d’oportunitats, del treball 
comunitari,... I tampoc sense la confiança i participació 
de les famílies, de les administracions i col·laboradors. 

Encarem 2022 amb il·lusió i amb l’objectiu de consolidar 
projectes i seguir donant resposta als reptes que vagin 
arribant. Seguirem compartint mirades mentre esperem 
poder tornar a compartir somriures (encara amagats rere 
la mascareta). 

Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge! 

Laura Crespo
Coordinadora laFlorida

“hem continuat al 
costat de les famílies 

adaptant-nos a la situ-
ació en cada moment, 

per seguir mantenint 
oberts els serveis...”

“... seguirem 
compartint  

mirades mentre  
esperem poder tornar 
a compartir somriures 

(encara amagats rere 
la mascareta).” 

la salutacióalgunes dades 
de 2021

els nostres col·lectius

756
famílies

Infants  1.577

Joves  276

Adults  94
1.577

276

94

Som entitat declarada d’utilitat pública des de 2017 per la Generalitat 
de Catalunya i treballem des de 1984 als barris de La Florida i Les Pla-
nes de L’Hospitalet de Llobregat.

119  
persones 

 remunerades 
durant  
el curs 

48  
persones  

monitoratge 
remunerat  

estiu

41 
 persones  

voluntàries

74 
nois i noies,  

 al centre 
obert

 

848 
nois i noies, 

activitats de  
suport a 
l’estudi

57 
persones  

adultes, cursos  
primera  
acollida
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els nostres principis

 
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.

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,  
sense oblidar, però el treball amb  
les seves famílies.

Valors
Volem avançar envers 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 confiança de la persona, 
la coherència, la generositat i la recer-
ca de la felicitat així com l’esforç, la 
participació individual i col·lectiva per 
fer front als reptes socials.

Visió
Creiem en la persona com a prota-
gonista i motor de canvi. Vetllem per 
la participació activa en el funciona-
ment del projecte per part de tots els 
sectors: l’equip educador, les famílies, 
la comunitat educativa 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 ciutadania, en especial 
de les persones més joves i vulnerables.

Després d’un 2021 encara molt marcat per la 
pandèmia encarem 2022 esperant poder anar 
deixant enrere la situació i seguir treballant per 
transformar l’entorn que ens envolta. Volem:

Seguir acompanyant a les famílies, impulsant 
noves activitats per a famílies i promovent la 
creació de xarxes de suport. 

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

Treballar per a la recuperació d’activitats 
comunitàries i la nostra presència al barri. 

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 i ampliar l’oferta d’activitats i places. 

Seguir treballant en la millora de la comunicació i 
difusió d’activats i projectes. 

Continuem!  
LaFlorida

els principis els nostres  
reptes pel 2022
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l’equip
de LaFlorida

projectes 
transversals 
amb una  
triple mirada 

acció educativa, dret a: 
... l’educació i a la cultura. 
... jugar i a divertir-se.

acció social, dret a:
... la comprensió i l’afecte per part de les 
famílies i de la societat.
... una protecció especial que asseguri un 
creixement mental i social sa, lliure i digne.

acció comunitària, dret a:
... la igualtat, sense distinció de raça, reli-
gió o nacionalitat.
... rebre una educació que fomenti la soli-
daritat, l’amistat i la justícia entre totes les 
persones.

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

Silvia Albareda
Presidenta

Mercedes Martínez 
Tresorera

Neus Cerdà 
Secretària

Equip de laFlorida 
 

El projecte de LaFlorida està liderat per una Junta 
directiva formada per persones compromeses amb 
l’entitat des de fa molts anys i per un equip humà format 
per persones professionals i voluntàries. 

L’equip aporta compromís, dedicació i il·lusió per a dur 
a terme un projecte transversal i divers en activitats i 
projectes, i treballa en coordinació amb altres serveis i 
recursos del territori per tal de donar una millor resposta a 
les necessitats emergents. 

El projecte d’entitat es nodreix de la col·laboració de 
professionals remunerats i persones voluntàries que, 
plegades, treballen per a donar resposta a infants, joves i 
famílies aportant creativitat, acompanyament, sensibilitat, 
adaptació, col·laboració, treball comunitari, ... i fent 
créixer dia a dia el projecte de LaFlorida. 

A tots i totes elles volem agrair-los la seva feina, compromís 
i dedicació per a fer possible seguir treballant per a la 
felicitat dels infants, joves i famílies. 

“Fa 3 anys vaig començar 
fent pràctiques d’integració 
social. Poc a poc m’he anat 
integrant, fent tallers, reco-
llides, casals d’estiu, TEA… 
L’esplai ha sigut creixement, 
personal i professional. Tre-
ballant de manera coope-
rativa amb els i les compa-
nyes hem aconseguit crear 
un espai segur i de confian-
ça on els infants gaudeixin 
de les diverses activitats 
creades per cobrir les seves 
necessitats. Quan penso en 
l’esplai, em ve al cap apre-
nentatge, diversió i canvis. 
Treballar amb infants supo-
sa tenir una ment oberta, 
disposada a adaptar-se a 
qualsevol canvi i a aprendre 
noves maneres d’ensenyar i 
gaudir de l’esplai.”

anna moreno 
 monitora 

“L’Esplai la Florida és un espai so-
cioeducatiu on esdevenen proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge 
d’una educació en valors. Aquest 
caràcter organitzatiu, funcional i 
pedagògic és possible en la mesu-
ra que cadascunes de les accions 
tant educativa, comunitària i soci-
al, en coherència amb el context, 
defineix la identitat del nostre pro-
jecte. La seva estructura transver-
sal formula els objectius de futur i 
determina els mitjans i les opcions 
per a aconseguir-los.”

carla correa
coordinadora de l’esplai la florida
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l’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. 
• Les activitats de cap de setmana. 
• Les activitats de vacances: primavera, estiu i hivern. 
• El projecte de foment de l’èxit educatiu “Fem Xarxa”.
• Els tallers de suport a l’estudi: TEA i projecte PMOE (escoles i instituts).
• Els tallers de teatre amb Plàudite.
• Els cursos de primera acollida. 
• El menjador i acollida a l’escola Joaquim Ruyra.

sabrina
grup petits 

“Em dic Sabrina, tinc 7 anys 
i vinc a l’esplai des de que 
tenia 3 anys. M’agrada molt fer 
manualitats i pintura, també 
experimentació. I quan arriba 
l’estiu, participar al casal.”

 

christofer
grup grans

“He après moltes coses, però 
sobretot a jugar al matabolets 
amb els meus amics i amigues. 
El taller que m’ha agradat però 
ha durat poc ha estat cuina, 
sobretot cuinar pizza i bescuit.”

“Us vull explicar la meva experiència 
al Taller d’Estudi de La Florida.

Durant aquests mesos he après 
moltes coses, com que és l’H2O i l’O2 
i també a treballar en grup i escoltar 
una mica més.

He après més i m’ha sigut més 
fàcil fer els deures i repassar 
assignatures. M’ha agradat 
poder aprendre a través del joc, 
i m’agradaria que el proper any 
poguéssim treballar els idiomes a 
través de la música. Espero que l’any 
vinent també aprengui moltes més 
coses d’una forma fàcil i divertida.”

soraya
participant de fem xarxa

les activitats i els projectes
1 Fem Xarxa Suport a l’estudi per a pal·liar els efectes de la Covid, en col·laboració 
amb els centres educatius de primària i secundària. Els alumnes derivats van assistir set-
manalment a les diferents activitats de suport. Objectius: 1 Fomentar l’ús de les TIC com un 
recurs per  accedir a la informació i com a mitjà de comunicació molt efectiu. 2 Generar 
un entorn d’aprenentatge i participació per les famílies i infants. 3 Ampliar les activitats de 
reforç educatiu i aprenentatge.

2 Suport a l’estudi Hem coordinat els Projectes TEA i PMOE de les escoles: Joaquim 
Ruyra, Menéndez Pidal,  Pau Vila i Pau Casals i dels instituts: Eduard Fontserè i Pedraforca, i 
els centres concertats: San Jaime, Sant Gervasi i Balaguer. Hem col·laborat en el desenvo-
lupament del projecte de suport escolar, garantint que els infants realitzessin les seves tas-
ques escolars, treballant tècniques d’estudi tan presencial com telemàticament.

3 Teatre amb Plàudite Els grans hem treballat les Arts Escèniques per a la transformació 
social a través del teatre com a mitjà per expressar sentiments, explicar històries, per connec-
tar amb els altres... 

4 Casal Jove Foment d’activitats socioculturals, acompanyament a iniciatives juvenils i  
foment de la participació. Els joves han creat el seu propi projecte adaptat a les seves inqui-
etuds i necessitats reals. S’han fet visites i sortides, activitats esportives, dinàmiques grupals, un 
taller de rap...  

5 Esplai Dissabtes Els nois i noies i les famílies han gaudit d’excursions i sortides a la natu-
ra, tornejos de futbol per a joves a la pista de Jordi Alba, activitats esportives infantils i inter-
generacionals (multiesportives, gimcanes, etc.) Tallers de cuina, que s’han iniciat un cop 
ha hagut flexibilitat en les restriccions de la pandèmia. És un taller on els infants guanyen 
autonomia, aprenen hàbits saludables i gaudeixen, obert a un ampli ventall de possibili-
tats, ja que els plats que es cuinen poden variar segons l’època de l’any, les festes que se 
celebren, o inclús, propostes que facin els participants.

6 Vacances: hivern, primavera i estiu La campanya de casals programa acti-
vitats de lleure, esportives, educatives i culturals on sempre s’ha garantit totes les mesures 
sanitàries i protocols d’actuació dictaminats per les autoritats competents. La tipologia 
d’opcions és ben variada i abasta el lleure educatiu, on es promociona l’activitat lúdica i 
sociocultural, l’activitat esportiva i la de l’aprenentatge, tot en un marc d’acció planificat i 
participatiu. L’oferta de vacances inclou colònies, campaments, casals, tallers als museus, 
d’arts plàstiques, activitats esportives... 

7 Els cursos de primera acollida Entre els mesos d’abril i agost hem realitzat a l’en-
titat tres cursos de primera acollida per a persones adultes migrades. Aquests cursos, de 135 
hores, inclouen un mòdul de català, un de coneixements laborals, un de coneixement de la 
societat catalana i un de prevenció de les violències masclistes. Aquest facilita la tramitació 
de l’arrelament social a persones migrades sense documentació regularitzada. 
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Berenars Saludables
Treballem en dues línies 
principals: Promoure hàbits 
d’alimentació saludable i per 
altra banda, garantir l’alimentació 
dels infants més vulnerables.  
 
Aquest programa s’ha 
portat a terme cada tarda 
amb alimentació saludable, 
equilibrada i rica en nutrients on 
s’ha anat alternant entre fruita de 
temporada, entrepans, llet,  
iogurts i galetes.
 
A través de la Fundació Probitas 
i el seu programa RAI (Reforç 
Alimentació Infantil), s’ha 
garantit el berenar saludable  
als infants i joves de l’esplai diari.

Paral·lelament, s’ha realitzat 
assessorament a les famílies 
sobre la tipologia de berenars 

saludables que han de portar 
els seus fills i filles seguint les 
recomanacions de la Fundació 
Probitas. 

Finalment, els monitors/es han 
promogut els hàbits saludables 
a través de tallers de cuina per 
conscienciar de la importància 
d’una alimentació equilibrada.”

melody ruiz, 
àrea social

l’acció  
social

Donar suport, acompanyar, facilitar... Vetllar pel benestar  
personal dels infants, joves i famílies que participen a l’entitat

• Arrel
• Clau
• Espai Familiar
• Centre Obert
• Projecte Joves
• Acompanyament familiar
• Projecte CaixaProinfància
• Programa alimentació saludable (amb el suport de PROBITAS i EDUCO)
• Projecte de famílies (Junts i Millor / Aula en família)
• Projecte Fivalín i Pre-Safalín (Fundació Gasol)  
• Projecte de voluntariat

les activitats i els projectes
1 Espai Familiar Servei per a famílies amb infants menors de 3 anys on oferim un  
espai de joc amb intencionalitat psico-educativa. Gaudir, explorar, conèixer coses 
noves i aprendre junts a través d’activitats i propostes de joc i experimentació  
en família. 

2 Projecte Voluntariat Ha acollit a persones voluntàries de diferent àmbits que  
han aportat moltíssim a l’entitat: jocs enigmàtics per a joves durant el moment de  
trobada, reforç a la lectura, esplai diari, implicació als tornejos els dissabtes...

3 Grup de Famílies Es va reprendre el grup famílies amb una trobada molt  
especial on es va xerrar, compartir i es va fer una pluja d’idees sobre la participació 
de les famílies a l’entitat. 
Es va crear dos grups: el de famílies d’Esplai Diari i el de mares de dissabtes que han 
impulsat diferents activitats. 

4 Fivalín Gràcies a aquest projecte de la Fundació Gasol es treballa en un projecte 
familiar per a la prevenció de l’obesitat infantil on, a través de l’activitat física, es tre-
ballen estils de vida saludables i valors en unes tardes plenes d’energia on participen 
les famílies i els seus infants. 

5 Alimentació saludable A través de tallers de cuina els nois i noies adquireixen 
coneixements i bons hàbits sobre alimentació saludable. Diàriament, gràcies a la 
col·laboració de la Fundació PROBITAS, es preparen berenars saludables per als nois i 
noies de l’entitat. 

6 Centre Obert És un servei preventiu, fora de l’horari escolar, que s’adreça a 
infants i adolescents i les seves famílies. La seva finalitat és donar suport, estimular i 
potenciar l’estructuració i desenvolupament de la personalitat,  la socialització, l’ad-
quisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socio-
educatives mitjançant el treball individualitzat, grupal, familiar i el treball en xarxa i 
comunitari. El 2021, 74 nois i noies hi han participat.

7 Projecte Clau Permet que infants en situació vulnerable siguin recollits diàriament 
a les escoles per part de l’equip educatiu i gaudeixin durant la tarda d’activitats so-
cialitzadores i inclusives incidint en l’educació emocional, hàbits saludables, reforç 
educatiu, ...

8 Dinars saludables estiu Gràcies al suport dels programes de beques de la Fun-
dació Probitas i Educo podem assegurar que els nens i nenes que ho necessiten tin-
guin garantits durant el Casal d’Estiu àpats saludables cada dia. 
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l’acció  
comunitària

El treball amb la comunitat i la participació en les festes i activitats  
del barri son importants en la dinamització de l’entorn. 

• Campanya recollida de joguines
• Dinamització Pista esportiva Cruyff Court
• Projecte PICC La Florida i Les Planes
• Participació al Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Blocs 

Florida 
• Activitats culturals i festives al barri: Castanyada, DUDI, Carnaval, Tió, 

Rua del Pare Noël, Cançons nadalenques pel veïnat,..
• Punt Òmnia
• Servei Comunitari i projectes APS
• Espai Mediambiental Matacavalls
• Festes de la Florida

“El que m’ha agradat més del 
teatre van ser els jocs d’inter-
pretació a l’aire lliure. El que he 
après és tenir una espurna de 
gràcia que crec que és impor-
tant per ser un bon actor. 

Jo recomanaria fer teatre per-
què malgrat que li has de de-
dicar molt de temps, t’ajuda a 
saber expressar-te millor, com 
en els jocs d’imitar objectes, 
animals, etc.”

yairon de oleo 
grans fent teatre

“La Fundació Contorno Urbano ens  
va oferir l’oportunitat de fabricar  
3 jocs de taula per al parc de  
Matacavalls. Nosaltres vam fer uns  
escacs, un uno i un serps i escales.

A mi m’ha semblat molt entretingut  
a més els jocs es quedaran al parc  
per això nosaltres i qualsevol persona 
podrem utilitzar-los quan vulguem.”

jorge luis mora 
infants grup de grans

les activitats i els projectes
Xarxa de suport i intercanvi Arrel del confinament es va iniciar una xarxa de 
suport per a fer arribar a famílies en situació de dificultat aliment, material escolar, 
roba,... Aquesta xarxa de suport i intercanvi s’ha mantingut durant el 2021

Activitats nadalenques pel veïnat Nova activitat per tal de reprendre les festivi-
tats i l’alegria al barri. En aquest cas una trobada nadalenca als blocs de la Florida  
on cada grup va fer un repertori de cançons nadalenques sota l’arbre enllumenat.  
Va ser un moment molt emotiu, on retrobar-nos, dinamitzar el barri i fer vincles.  
També vam participat activament en la Rua del Pare Noel, una nova activitat al  
Districte per omplir els carrers d’alegria i il·lusió. 

Dinamització Cruyff Court  Al març es va inaugurar de la pista de Jordi Alba,  
un nou espai esportiu al barri impulsat per la Fundació Cruyff en el que s’hi ha pogut 
dinamitzar activitats i iniciar noves propostes de foment de la pràctica esportiva.  

Castanyada Vam celebrar amb tallers de cuina: panellets, pasta de full de moni-
ato..., vam rebre la visita de la bruixa castanyera i vam descobrir les seves castanyes 
màgiques. També vam fer una festa al barri a la Plaça Llibertat amb activitats i  
castanyes per a tothom.

DUDI En commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants es va fer  
la lectura del manifest a la Plaça Llibertat per part de dos infants que participen  
com a representants de l’entitat al Consell Assessor del Programa Municipal per a  
la infància i l’Adolescència. 

Punt Òmnia Hem seguit oferint tallers per a reduir l’escletxa digital i s’ha ofert  
acompanyament per a fer gestions i tràmits on-line. Destaquem els tallers de mòbil  
per a gent gran, suport a  tràmits, aula oberta, Curs d'informàtica en col·laboració 
amb el SOC, Curs d'informàtica per a adults, Memòria i estimulació cognitiva...   
Per tal de garantir les mesures COVID hem fet grups reduïts i duplicat tallers. 

Servei Comunitari És una acció educativa per a l'alumnat de secundària obliga-
tòria de l’Institut Pedraforca, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure 
que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 
en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat com l’Esplai Diari. Hi ha hagut modalitat telemàtica dins de la 
formació i en el cas de les pràctiques visites guiades i proposta d’activitats pels infants 
on s’ha participat per videotrucada. 

Projecte Matacavalls Hem seguit participant en la construcció del Parc Ecològic 
de Matacavalls, col·laborant amb la Fundació Contorno Urbano. Enguany hem creat 
amb els nois i noies jocs de taula gegants per a poder gaudir de l’espai. 

1
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Som membres de:
• Consell de l’Esplai i Acció Social de l’Hospitalet
• OIH Observatori de la Infància de l’Hospitalet 
• XEASC Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària de Catalunya.
• FEDAIA Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• 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.

Treballem conjuntament amb diferents agents,  
entitats i comissions:
A nivell Educatiu
• Escoles i Instituts del barri.
• Pla Educatiu d’Entorn.
• Fundació Gasol (projecte Fivalín).
• Fundació Cruyff (Cruyff Court).
• Fundació Jaume Bofill (projecte Lècxit).
A nivell Socioeducatiu
• Equips de serveis socials d’atenció del Districte IV i de la ciutat.
• Xarxa territorial Proinfancia BCN HOSPITALET III.
• Comissió de participació Ajuntament l’H.
A nivell Comunitari
• Pla Regeneració Urbana Integral Les Planes- Blocs Florida.
• Espai de Ciutadania.
• Comissió de festes del barri de la Florida.

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

l’acció  
en xarxa

Per a nosaltres el treball en xarxa és im-
prescindible. Som relacionals i treballem 
compartint responsabilitats, coordinant 
accions, sumant esforços i capacitats i 
actuant conjuntament per a donar  
resposta als reptes que se’ns presenten. 
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l’acció amb  
famílies

“Las mamas que 
trabajamos por las 
mañanas muchas veces 
no podemos compartir con 
los niños estos momentos 
de juego en casa. 
¡En el espacio familiar con 
los otros niños y familias 
lo pasamos muy bien!”

máxima i  
marjoriegodoy

“Els meus fills han tingut 
l’oportunitat de participar 
en les diferents activitats de 
l’esplai des que són molt petits 
i em sento agraït.
L’equip de monitors i monitores 
sempre m’ha rebut amb un 
somriure a la cara.

Vull donar les gràcies a l’Esplai 
Florida per tot el treball que fan 
i per seguir molts anys més.”

sattout hichim
pare

Acompanyem a les famílies envers la 
criança dels seus fills i filles i les incorpo-
rem en les nostres activitats i projectes. 
Per a l’èxit del nostre projecte ens cal la participació i col-
laboració de les famílies. Impulsem activitats on trobar-nos, 
col·laborar, gaudir plegats, donar-nos suport... 

Hem seguit potenciant el treball individualitzat amb les 
famílies i hem anat recuperat progressivament el grup de 
famílies i les activitats col·lectives a mesura que s’han anat 
aixecant les restriccions. 
Enguany hem pogut oferir també 3 cursos de primera aco-
llida per a persones adultes migrades sense documentació 
regularitzada. 
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fer  
voluntariat

“ Els voluntaris i voluntàries 
aporten molt al projecte de l’entitat: 
coneixements, experiències, il·lusió, 
propostes, entusiasme... Per mi és 
molt gratificant poder acompanyar-los 
durant el seu període de voluntariat a 
l’entitat. Jo mateixa vaig iniciar la meva 
trajectòria a l’entitat com a voluntària i 
en guardo molt bon record. 
Les persones voluntàries son 
essencials en el nostre projecte!”

amanda moreno 
comissió projecte voluntariat

“He estat des de petita a l’Esplai Florida 
i ha format part de la meva infància. Ara 
que estic fent els meus estudis superiors i 
amb possibilitat de tenir una formació dins 
del lleure, ha sigut una bonica oportunitat 
per fer el voluntariat. He après moltíssim i 
l’equip m’ha acollit amb molta estima. 
M’ha ajudat a créixer personalment i el 
fet de compartir el meu temps en allò que 
considero important, m’ha omplert  
al màxim.”

safa touaddi abir
voluntària 

La presència de persones voluntàries 
aporta diversitat i riquesa i contribueix 
a enriquir i fer créixer el projecte de 
LaFlorida. 
Vam néixer de la visió i il·lusió de persones voluntàries que 
es posaren al servei de la millora del barri. Des d’alesho-
res centenars d’elles han aportat el seu talent i esforç de 
manera altruista i compromesa, implicades en la transfor-
mació social i la millora d’oportunitats per a infants, joves i 
famílies i compromeses amb l’entitat i el barri. 

A través del nostre Pla de Voluntariat establim el suport 
per a que persones de diferents edats i perfils col·laborin 
i es sentin a gust participant del projecte de l’entitat.  
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les dades econòmiques

ingressos

despeses

socis i sòcies 47%

serveis educatius 4%

donacions 5%

subvencions públiques 44% 

compres i altres despeses 35%

personal 56%

altres despeses de gestió 8%

amortitzacions 0,7% 

47%

44%

5%
4%

35%

56%

8%

0,7%
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gràcies
Volem agrair a totes les persones, instituci-
ons i entitats que han donat suport al nos-
tre projecte aquest 2021. 

Gràcies a vosaltres hem pogut continuar 
encarant els reptes que han anat sorgint en 
aquesta etapa tan incerta encara marcada 
per la pandèmia. Hem pogut seguir impul-
sant activitats socioeducatives, projectes 
comunitaris i transformadors, treballant per 
la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i 
la transformació de l’entorn. 

Gràcies a l’equip per el seu compromís,  
il·lusió i treball. 

Gràcies a les famílies per la seva confiança 
i la seva participació al projecte. 

Gràcies a les institucions que col·laboreu 
fent possible el projecte de LaFlorida. 

Gràcies a les entitats amb les que fem 
camí, col·laborant i treballant plegades tot 
fent xarxa, sumant esforços,...

Gràcies als infants, joves i adults que  
han participat aquest 2021 de les nostres 
propostes. 

Gràcies per ajudar-nos a seguir avançant. 
Per un nou any d’experiències, felicitat, 
 treball, compromís i il·lusió. 

Al 2022 seguirem treballant per el benestar 
dels infants, els joves i les famílies de  
La Florida i Les Planes, per a la seva felicitat i 
inclusió social. 

Ens hi acompanyeu? 



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

Segueix-nos

concepció gràfica i disseny: inpacte.com consultoria social 2022


