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L’any que hem deixat enrere ha tornat a estar 
marcat per la incertesa arran de la pandèmia 
declarada a principis de 2020. No tindrem 
mai prou paraules per acabar d’agrair l’esforç 
que han fet tots els professionals vinculats 
a Drecera de diferents maneres (socis, 
contractats, col·laboradors,...), a l’hora de 
mantenir els serveis que desenvolupem i 
l’acompanyament que donem a les persones 
ateses en situació de vulnerabilitat, així com 
la capacitat per adaptar els hàbits i rutines 
als constants canvis als quals ens hem vist 
sotmeses per les diferents onades que ens 
han condicionat en aquest dotze mesos.

Ens hem seguit adaptant a una nova realitat 
que ha vingut per a quedar-se, prioritzant els 
servies essencials on la presencialitat ha 
estat la prioritat però amb moltes incidències 
a nivell dels professionals d’atenció: baixes 
per IT lligades moltes a la pandèmia i de 
mobilitat cap a altres sectors d’activitat. 
La resta de serveis hem mirat de combinar 
la presencialitat i el teletreball, amb diferents 
moments segons la corba de la pandèmia i 
dels protocols. 

Buscant globalment un cert equilibri entre 
la seguretat dels professionals i de les 
persones ateses, i la sostenibilitat de la 
cooperativa.

A nivell social amb la reelecció d’un Consell 
Rector de continuïtat pels propers 4 anys, 
els espais de participació, decisió i relació 
socials, tot i recuperar diferents moments 
presencials, majoritàriament s’han seguit 
fent virtualment. Tot i així, ha estat un any 
aprofitat a nivell assembleari. Hem fet 
debats socials claus, un primer per incentivar 
la incorporació de noves persones sòcies, 
on és va fer palesa l’aposta per a intensificar 
aquestes incorporacions i poder retenir el 
talent.

La cooperativa va camí dels 40 anys i a inicis 
d’any ha arribat la primera sòcia que accedia 
a la jubilació (36 anys de dedicació a la 
cooperativa). Com d’altres persones sòcies 
s’hi van aproximant es va generar un segon 
debat on es va acordar, com a assemblea, 
activar un pla de pensions promogut des de 
la cooperativa dins de les millores que es 
busquen per a les persones sòcies.

MISSATGE DEL CONSELL RECTOR
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S’ha seguit fent un esforç per aprofitar 
les tecnologies en els diferents serveis, 
per a possibilitar el treball en equip, les 
coordinacions, el treball en xarxa i la 
formació, i poder disposar de les eines que 
ho facilitin. Com hem dit sense perdre de 
vista que la presencialitat en el nostre àmbit 
de treball és un valor a preservar, buscant 
l’equilibri necessari segons els diferents 
tipus d’activitats cap a les persones ateses.

Un 2021 també marcat políticament, unes 
eleccions al febrer que sempre paralitzen, 
la constitució d’un nou executiu a Catalunya 
i l’aprovació d’uns pressupostos, ens han 
obligat a treballar cap a fora per enfortir les 
aliances amb les organitzacions del Tercer 
Sector en la reclamació de les millores 
necessàries cap al conjunt dels serveis 
d’atenció a les persones. Així ho hem fet a la 
FEDAIA i a la Federació de Cooperatives de 
Treball Associat.

Com hem dit l’elevat compromís de tots 
els nostres equips i les persones sòcies, 
juntament amb la confiança dels nostres 
clients (que han seguit creixent), ha estat 
clau per poder tirar endavant el 2021 i 
encarar el futur amb optimisme, ressituant 
els reptes estratègics que ens ho han de 
possibilitar. 

Amb les circumstàncies actuals que 
semblen entrar en una normalització de la 
COVID19, mantindrem la mateixa implicació 
per donar resposta a les persones des de 
cadascun dels serveis i projectes, que en 
definitiva és la nostra raó de ser.

Així doncs, amb aquesta Memòria, us 
presentem la feina que entre totes hem fet a 
nivell de cooperativa i en definitiva dels seus 
servies i projectes, molta i bona feina. 
Fent-nos conscients de tota aquella que 
encara ens queda per fer!
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IMPACTE SOCIAL

Persones ateses7.821
Persones contractades

Persones sòcies

€ de facturació

203
34

5.776.173
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GESTIÓ
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Centres Recidencials 
d’Acció Educativa

Servei d’Atenció a 
l’Abús Sexual Infantil 
i Adolescent 

Servei d’Integració en 
Famílies Extenses

Institució 
Col·laboradora 
Integració Familiar

Servei d’Informació i 
Atenció per a les Dones

SAI’s 3Servei d’Atenció 
Integral
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LA COOPERATIVA

Som una cooperativa d’iniciativa social 
sense afany de lucre creada l’any 1984. La 
nostra activitat prioritària és la prestació de 
serveis d’atenció a les persones.

La fórmula empresarial de cooperativa 
ens ha permès vincular els professionals 
amb el compromís i la responsabilitat de 
gestionar, des de la iniciativa social, serveis 
de titularitat pública i/o privada.

En aquests més de 30 anys, des de Drecera 
hem establert convenis amb tots els 
nivells de l’Administració: local, comarcal, 
autonòmic, estatal i europeu.

La prestació de serveis de primer nivell, 
amb certificació de qualitat, és una de les 
prioritats de la cooperativa. La certificació 
ISO 9001, vigent des de 2001, avala els 
nostres processos de millora contínua.

Drecera SCCL és una empresa social 
cooperativa especialitzada en la prestació 
de serveis orientats a les infàncies i les 
seves famílies, les dones, les persones joves 
i les persones aturades.

Volem transmetre el nostre saber als i les 
professionals del nostre àmbit i formar a 
aquelles persones que tinguin interés en 
formacions dels àmbits socioeducatiu i/o 
sociosanitari.

Tots els treballadors i treballadores 
destinaran l’esforç a aquest objecte, 
en funció de les condicions d’aptitud 
i capacitació professional. Totes les 
decisions que adoptem per desenvolupar el 
nostre objecte es basen en uns principis que 
orienten la nostra pràctica professional i fan 
de la nostra manera de fer un estil singular.

MODEL D’ACCIÓ SOCIAL

Partim d’uns Principis que orienten la seva 
pràctica professional i fan de la seva manera 
de fer un estil singular.

Aquests principis es conjuren en un Model 
d’Acció Social que orientat des de la 
pedagogia social i la psicoanàlisi desplega 
les seves accions específiques mitjançant 
els diferents serveis que el desenvolupen 
d’acord al seu camp d’actuació: educatiu, 
psicològic i formatiu.
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Des d’aquest model podem pensar en el 
subjecte, en la seva responsabilitat, en la 
importància dels seus processos i en la 
seva apropiació de la cultura, és a dir, en la 
construcció dels seus referents i en l’exercici 
dels seus drets i deures.

És des d’aquesta concepció que es 
desprenen uns Principis Orientadors de les 
pràctiques professionals a Drecera, guiats 
per l’ètica i per la cultura.

La nostra posició ètica contempla les 
persones ateses i els professionals com 
a responsables dels efectes de les seves 
accions. Tanmateix considerem la cultura 
com possibilitadora de nous llocs i horitzons 
tant per als propis professionals com per als 
subjectes atesos.

És per això que aquests Principis Orientadors 
fan referència als professionals, a les 
maneres d’entendre l’acció social i de dur-la 
a terme.

MISSIÓ

Treballem per oferir serveis d’atenció a la 
persona des de les vessants educativa, 
formativa, social, sanitària i laboral, amb la 
finali tat de facilitar la promoció social de 
les persones i/o col·lectius especialment 
els afectats per qualsevol causa d’exclusió 
social, els que tenen limitats llurs drets 
socials i els que tenen dificul tats d’inserció 
laboral, des d’un projecte empresarial 
cooperatiu i socialment responsable.

VISIÓ

Respondre a la demanda pública i privada de 
serveis especialitzats i preventius d’atenció 
a la persona (infància, adolescències, llurs 
famílies, joves, aturats, dones,…), a partir dels 
eixos educatiu, formatiu, social, sanitari i 
laboral, des d’una perspectiva cooperativista, 
des de criteris de professionalitat i gestió 
responsable.
Promoure i oferir serveis de qualitat arrelats 
al territori, afavorint aliances amb altres 
entitats sempre que calgui i en col·laboració 
amb l’ad ministració pública o amb la 
iniciativa privada.
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VALORS 

L’atenció a les persones és la nostra raó de ser.

Atendre a la demanda social i a l’ideal d’època com a base i motor del nostre treball.

Els principis democràtics i cooperativistes, i el foment de la justícia social regeixen la vida 
professional i social de la cooperativa.

El foment de la iniciativa social i el sense afany de lucre.

La proximitat dels recursos i de les persones.

La protecció activa de la salut dels seus profes sionals i la seguretat de les seves instal·lacions.

L’assoliment de la qualitat, aplicant la millora contínua a l’optimització dels processos.

La formació permanent com a eina necessària per a la pràctica professional.

La dotació dels recursos humans i materials per garantir la manipulació, l’arxiu i la difusió 
de la informació d’una manera segura.

La conservació del medi ambient amb la sensibilització en aspectes ambientals de tota la 
organització.
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ORGANIGRAMA
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Institució col·laboradora integració 
familiar
 
L’any 2021 ha estat marcat de nou per les 
onades, en el sentit menys poètic de la 
paraula. Les anades i tornades associades 
a cada una d’aquestes ha condicionat el 
retorn progressiu de la presencialitat en les 
nostres pràctiques professionals, sobretot 
aquelles que s’havien de portar a terme en 
l’interior de despatxos, sales o domicilis, 
massa petits.

Però també ens ha portat dos motius, ben 
diferents, per congratular-nos.

El primer, arriba al 
febrer. Va ser la 
publicació del llibre: 
Experiències d’una 
mare d’acollida. On 
una de les acollidores 
del nostre servei, 
valenta ella, fa 
d’escriptora i 
il·lustradora per 
compartir els primers 
temps de l’acolliment 

que l’ocupen i a vegades, també preocupen. 
Trobareu més informació a la nostra web 
d’acolliments.

Després, el passat setembre,  es va 
formalitzar la provisió de servei dels dos 
equips que conformen la nostra ICIF, 
Institució Col·laboradora per la integració  
familiar. 

És així que vam poder respirar tranquils, 
sabent que el nou equip, que gestionàvem 
des de març 2020, ja passava a ser de “ple 
dret”, deixant enrere contractes i pròrrogues 
d’emergències. 

Per tant, amb una projecció per endavant 
d’uns 10 anys, ben segur millorarem la 
nostra pràctica professional pel que fa a 
l’Acolliment en família aliena. L’experiència 
dels professionals que formen els dos 
equips i la seva voluntat d’oferir una qualitat 
en l’atenció, acompanyament i suport, “fets 
a mida”, als infants i adolescents acollits i 
a les seves famílies seran factors rellevants 
per aconseguir-ho.IC
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El repte de mantenir-nos atents i oberts 
a la revisió i millora de les maneres de 
fer s’imposa davant les noves situacions 
i necessitats que presenten els infants,  
adolescents i nuclis acollidors dels que, 
segons expressió abans utilitzada, ens 
ocupem i preocupem.

Els interrogants que provoquen en cadascú 
de nosaltres i com equip ens allunya de 
caure en una feina rutinària, mantenint-nos 
en una tensió “creativa”, entre l’anàlisi del 
què els està succeint i els marges per on 
poder introduir i conduir el nostre suport.

A continuació recollim l’activitat realitzada al 
llarg de 2021, per ambdós equips.

Difusió
Al llarg de l’any hem pogut realitzar 50 
entrevistes informatives (70%), si bé les 
persones, famílies que han contactat 
demanant informació han estat 71. La majoria 
les hem realitzat de forma telemàtica. Totes 
s’han fet de forma personalitzada, atenent 
a cada família o persona interessada per 
separat. 
D’aquestes persones, famílies ateses, 26 ens 

han presentat sol·licitud en aquest mateix 
any (52%). 
Continuem dinamitzant, des de l’apartat 
Activitats i Difusió de la nostra pàgina web 
del servei http://acollimentsifamilia.drecera.
org/ totes les activitats i articles que creiem 
que poden ser d’interès de les nostres 
famílies i de les futures; publicació de 
llibres de l’àmbit, articles de premsa, tallers 
i xerrades d’AFABAR, activitats pròpies que 
organitzem des de la nostra ICIF, difusió de 
campanyes de l’ICAA, etc.

I comencem a treballar per a poder ampliar 
la difusió del nostre àmbit  i  tenir presència 
en les xarxes socials d’Instagram i Twitter.  

Les famílies
Al 2021, afegint les sol·licituds derivades 
per l’ICAA hem estudiat  37 sol·licituds. Els 
oferiments, diferenciats per modalitats, han 
estat: 6 per acolliment simple o permanent 
indistintament, 2 provinents d’acolliments 
provisionals en guarda de fet,  9 per 
acolliment de caps de setmana i vacances 
en família col·laboradora, 2 per la modalitat 
d’urgència i diagnòstic, 7 per acolliment 
simple i 11 per acolliment permanent.
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De les sol·licituds estudiades aquest any, 
alguns estudis iniciats l’any anterior, han 
estat validades 27 famílies. Així hem pogut 
comptar, d’acord a la modalitat d’acolliment 
per la qual s’oferien, amb: 1 per acolliment 
simple o permanent, 3 per a acolliment 
d’urgència i diagnòstic, 6 per a acolliment 
permanent, 7 per acolliment simple, 4 per la 
modalitat de caps de setmana i vacances en 
família col·laboradora, a més de la validació 
d’un dels acolliments provisionals.

D’altra banda, en 2021 hem realitzat 5 estudis 
d’actualització, de famílies que ja estaven 
portant a terme l’acolliment, per canvis en la 
situació familiar que presentaven quan van 
ser validades inicialment.

Durant el 2021, hem treballat  amb 151 
famílies acollidores. D’aquestes, 19 fan 
acolliments d’urgències i diagnòstic.

Pel que fa a la modalitat de caps de setmana 
i vacances, hem disposat de 21 famílies 
col·laboradores.

Els processos d’acolliment
Al llarg de l’any, s’han constituït 29 
acolliments: 12 simples, 12 d’urgències i 
diagnòstic, 4 permanents i 1 guarda de fet. 

Hem portat a terme el seguiment de 176 
acolliments entre infants i adolescents. 
D’aquests, hem pogut donar resposta a 
28 infants que han estat en acolliment 
d’urgències. La resta, 148 han estat 
acolliments en modalitat de simple o de 
permanent. 

La majoria d’aquests infants i adolescents 
acollits han mantingut un règim establert de 
visites o sortides amb la família d’origen. Per 
tal de donar resposta a les necessitats dels 
infants en aquest aspecte, les professionals 
dels equips han assumit 1496 supervisions i 
acompanyaments.

Només un 30% dels infants acollits no han 
tingut visites o sortides amb la seva família 
d’origen. 

Al 2021 han finalitzat 37 acolliments: 18 per 
majoria d’edat, 4 per retorn amb la família 
d’origen, 4 per ingrés en centre, 4 per canvi de 
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tipus d’acolliment, 3 per trasllat d’expedient 
per canvi de territori i 4 per pas a preadoptiu 
o adopció ferma. 
En tots els casos s’han portat a terme les 
derivacions i coordinacions de traspàs 
necessàries, així com la presentació i/o 
comiat de la família, segons correspongués.  
Hem realitzat el seguiment d’28 acolliments 
d’urgències. D’aquests l’acolliment més llarg 
ha estat de 39 mesos, iniciat en 2019,  i el 
més curt de 12 dies. 

Dels 13 acolliments d’urgència finalitzats 
durant l’any, les mesures de protecció 
proposades han estat: per 4 infants 
acolliment preadoptiu, 5 per canvi a d’altre 
tipus d’acolliment, 3 infants han pogut 
retornar amb la família d’origen i en un cas 
ha estat necessari l’ingrés en centre. 

I, per últim, durant el 2021 hem realitzat 
el seguiment de 23 infants i, sobretot, 
adolescents en modalitat d’acolliment de 
caps de setmana i vacances, dels quals 
8 van ser baixa. Els motius per finalitzar 
van ser per: majoria edat, pas a acolliment 
familiar, desinterès per continuar sortint 
amb la família.   
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FREQÚÈNCIA DE VISITES
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DIFUSIÓ

entrevistes 
informatives50

1496 supervisions i 
acompanyaments
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LES FAMÍLIES

37 sol·licituds rebudes

6 acolliment simple o 
permanent

2 acolliment provisional 
en guarda de fet

9 acolliment de caps de 
setmana i vacances en 
família col·laboradora

2 modalitat d’urgència i 
diagnòstic

7 acolliment simple

11 acolliment permanent

famílies acollidores151
19 acolliment d’urgències 

i diagnòstic

21 modalitat de caps de 
setmana i vacances
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29 nous acolliments

12 acolliment d’urgència i 
diagnòstic

12 acolliment simples

4 permanets

1 de guarda de fet

37 acolliments finalitzats

18 majoria d’edat

4 retorn amb la família 
d’origen

4 ingrés en centre

4 canvi de tipus 
d’acolliment

3 trasllat d’expedient

3 pas a preadoptiu o 
adopció ferma

ELS PROCESSOS D’ACOLLIMENT

176 seguiment de l’acolliment 
d’infants i adolescents

28 acolliment d’urgència

148 acolliment simples o 
permanets
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28 seguiment d’acoliment d’urgència

4 acolliment preadoptiu

5 canvi de tipus 
d’acolliment

13 finalitzats

3 retorn amb la família 
d’orígen

1 ingrés en centre

23 seguiment d’acoliment

8 baixes
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El servei d’integració en famílies 
extenses 
Durant l’any 2021 els SIFE’s ens trobem 
amb la complexitat de seguir atenent les  
necessitats dels infants, dels adolescents 
i les seves famílies acollidores encara en 
mig dels efectes de la pandèmia originada 
pel COVID-19 i les limitacions que hem 
tingut per donar el suport adequat en 
aquests nuclis familiar. 

La complexitat en la convivència de les 
famílies acollidores durant aquest període 
ha fet aparèixer  situacions de crisi en els 
seus membres degut a que s’han trobat 
amb una manca de recursos socials per fer 
front a les seves necessitats. Fet que ha 
intensificat l’atenció dels professionals per 
donar resposta a aquestes situacions, però 
que a la vegada s’han vist limitades per les 
restriccions i els protocols sanitaris que 
encara regulaven el contacte i l’atenció a les 
famílies. 

Els professionals han continuat fent us 
de les eines tecnològiques mitjançant el 
teletreball per comunicar-se amb les famílies 
a través de videotrucades i sempre que ha 

estat possible s’han pogut fer intervencions 
presencials als domicili i a les escoles. 
També el treball en xarxa amb els altres 
agents del territori s’ha vist afectat per les 
restriccions, sent les famílies amb recursos 
econòmics limitats o precaris són les que 
més dificultats han tingut per accedir al 
suport d’aquests professionals. Han estat 
aquetes les famílies que encara s’han trobat 
amb  situacions d’aïllament social i també 
dificultats perquè els acollidors poguessin 
acompanyar adequadament les necessitats 
educatives i de lleure d’aquests infants i 
adolescents al seu càrrec. 
Respecte de les visites biològiques dels 
infants amb els seus progenitors han 
continuat sotmeses a uns a protocols tècnics 
per garantir i preservar la seguretat dels 
infants i de les seves famílies acollidores. 

Durant el 2021 hem atès a  un total de 
220 infants i adolescents en els Serveis 
d’Integració en Família Extensa i unes 180 
famílies. 
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INFANTS ATESOS

220

FRANGES D’EDAT

24%

5%

19%

23%

12%

17%

ATENCIÓ A FAMÍLIES ACOLLIDORES

Avis i àvies

Oncles

Altres familiars 7%

15 a 18 

12 a 14

9 a 11

6 a 8

3 a 5

fins a 2

66%

27% 180 famílies acollidores
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3 15 a 18 anys

8 12 a 14 anys

39 nous acolliments (12 validats i 
constituïts)

8 9 a 11 anys

13 6 a 8 anys

17 3 a 5 anys

10 fins a 2 anys

25 baixa del servei 
d’acolliment

16

28
32
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El servei d’atenció a l’abús sexual 
infantil i adolescent 
 
El SAF durant l’any 21 ha continuat gestionant 
el servei d’atenció social de suport psicològic 
a infants i adolescents víctimes d’abusos 
sexuals. Es traca d’un servei especialitzat que 
atén  a infants i adolescents tutelats per la 
DGAIA i que realitza tractaments terapèutics, 
orientats a minimitzar les conseqüències 
simptomàtiques d’aquest maltractament i 
prevenir noves victimitzacions. 
Els territoris de derivació d’aquests nois 
i noies són les comarques de Barcelona 
Metropolitana i de Barcelona i Comarques. 

Durant l’any 21 hem pogut consolidar les 
atencions que el servei ha ofert a la xarxa 
de protecció a la infància dels territoris 
de Barcelona Comarques i Barcelona 
Metropolità i s’ha arribat a assolir el 
nombre màxim dels 21 casos que permet 
el programa mensualment.  Tot i que al llarg 
de l’any hem atès un total de 38 infants i 
adolescents víctimes de abús sexual o que 
han comés algun tipus de agressió sexual 
tutelats per la DGAIA. 

Quant al servei d’assessorament a 
professionals ha consistit en orientar i 
facilitar eines als professionals, per tal 
d’optimitzar el treball de detecció primerenca 
i d’actuació davant de situacions d’abús 
sexual d’infants i adolescents que han estat 
víctimes d’abús sexual. Hem assessorat 
a un total de 73 serveis de la xarxa de 
professionals de protecció a la infància i 
l’adolescència  (CRAE’s, CREI’s, EAIA’s, SIFE’s 
i EVAMI) d’aquests territoris. 
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INFANTS I ADOLESCENTS DERIVATS

38

masculí
femení

14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys

8

1

5

1 1
2

4
3

6

3

47%

45%

5%

3%

ASSESSORAMENTS A LA  
XARXA DE PROFESSIONALS 
DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA 
I L’ADOLESCÈNCIA
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Els Centres Recidencials d’Acció 
Educativa La Lluna i La Lluna Jove
 
Encaràvem a principis d’any un 2021 amb 
certa precaució i a l’expectativa d’allò que ens 
depararia aquest segon any de pandèmia, 
establint prioritats i objectius acotats més 
enllà de la prioritat màxima, que els nostres 
infants, adolescents i joves es sentissin 
protegits, i poguessin recuperar en la mida 
del possible certa “normalitat”. 

Aquest any 2021 ha estat un any complex. 
La incidència de la pandèmia ha estat 
notable en el centre. Els infants, adolescents 
i joves que resideixen als CRAE’s han pogut 
recuperar certa “normalitat” pel que fa a 
la circulació social fóra del centre, amb la 
presencialitat a l’escola, la participació en 
activitats extraescolars i esplais, sortides 
culturals i d’oci, sortides amb amics i 
amigues... 

Iniciàvem l’any en el pic més alt de la tercera 
onada, i finalitzem l’any en plena sisena 
onada. Entremig, una quarta i una cinquena 
onada que ha fet que al llarg de l’any hagi 
estat constant la coordinació i seguiment per 

part del CRAE amb diferents departaments 
de salut per tal de gestionar els efectes i la 
incidència de les mateixes en els infants, 
adolescents i joves acollits, amb un objectiu 
clar i definit, preservar la seva salut. 

Ha estat de nou important el compromís i 
la implicació de l’equip educatiu per tal de 
garantir l’atenció emmarcada en el nostre 
model educatiu i atenent al nostre Projecte.

 La pandèmia no ha afectat només la població 
atesa sinó que ha tingut una gran incidència, 
com a la resta de la població, dintre de 
l’equip educatiu i la resta de professionals 
que treballen al CRAE. Ha calgut, doncs, una 
gran dedicació per gestionar les múltiples 
baixes que s’esdevenien per tal d’assegurar 
una atenció adient a la població atesa. 

Al llarg de l’any hem format part del circuit de 
Seguiment de la incidència de la pandèmia 
a les Residències del Baix Llobregat Nord, 
gràcies al suport i la col·laboració estreta 
amb el CAP de Pallejà. Aquesta qüestió ha 
afavorit un seguiment i suport a la Direcció 
del CRAE i a l’equip educatiu a l’hora d’atendre 
els infants, adolescents i/o joves que al llarg C
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de l’any o bé han estat positius per COVID, 
o bé s’han hagut de confinar per contacte 
estret amb companys/es, generalment dels 
recursos formatius i/o escolars. 

També s’ha afavorit al llarg de l’any la 
realització de proves de cribratge periòdiques 
a l’equip de professionals en funció de la 
incidència i evolució. 

Una altra fita important, de nou gràcies al 
suport i seguiment del CAP i de la UTACC, 
ha estat assolir la vacunació dels i les 
professionals, així com de la població atesa 
(a mida que es va obrint la vacunació a 
les diferents franges) arribant a disposar 
de la vacuna a finals d’any tots i totes els i 
les infants, adolescents i joves més grans  
de 12 anys. Cal assenyalar que, tot i la 
consideració del nostre recurs dintre del 
seguiment de residències, el nostre col·lectiu 
queda endarrerit per sota del col·lectiu 
d’Ensenyament, malgrat ser personal 
essencial i que des del primer moment de la 
pandèmia no hem deixat d’exercir la nostra 
tasca professional. 

Ha estat però important l’esforç i les 
converses mantingudes per tal d’ajustar 
aquelles indicacions que s’esdevenien 
per part dels diferents professionals a la 
població que resideix ambdós CRAE’s. 
Aquesta consideració com a col·lectiu de 
residències, malgrat afavorir i possibilitar 
moltes qüestions ja anomenades, també ha 
fet que es produís un biaix en tant en quant 
la població que resideix al CRAE, dista molt 
de la població per a la que estan pensats 
els múltiples i canviants protocols elaborats 
pels diferents Departaments; és a dir, gent 
gran, una població especialment vulnerable 
i afectada per la Pandèmia. 

Hem hagut de gestionar doncs els 
confinaments i els casos positius havent 
d’adaptar aquelles orientacions i indicacions 
a la realitat de la nostra població i del seu 
dia a dia, doncs malgrat des de Salut ser 
conscients d’aquesta realitat i haver reclamat 
aquesta especificitat al departament 
corresponent, aquesta concreció pel que fa 
als CRAE’s i a d’altres recursos similars no 
arriba. 
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Pel que fa a l’equip educatiu, ha estat 
important el fet de treballar en la configuració 
d’un equip educatiu per tal de donar resposta 
a les necessitats dels infants, adolescents i 
joves acollits al CRAE, emmarcats sempre 
en el nostre Model d’acció social. Un any en 
que podem iniciar de nou la presencialitat 
en les reunions d’equip per poder reprendre 
el nostre projecte i treballar, amb les 
múltiples incorporacions esdevingudes des 
de l’any passat, aquells aspectes i qüestions 
que ens configuren com a equip educatiu, 
aquell llenguatge comú compartit per tots i 
cadascú dels membres i que condicionen la 
nostra PRAXIS. És així doncs que, durant la 
segona part de l’any reprenem les reunions 
presencials, la situació de pandèmia així 
ho permet, gràcies a la col·laboració i bona 
relació establerta amb l’Ajuntament de 
Pallejà des de fa anys, que ens cedeixen 
espais municipals suficientment amplis per 
poder dur a terme aquestes mantenint les 
mesures de seguretat adients. 

Pel que fa a la població atesa, podem dir 
que els efectes de la pandèmia també 
s’han notat en ells/es, especialment en les 
adolescències. Hem pogut constatar que 

l’any passat, en que el confinament va ser 
general per tota la població, vam poder fer 
una valoració molt positiva de l’estada dels 
infants i adolescents al CRAE, doncs era 
una “restricció” generalitzada i tot i trobar 
a faltar a les seves famílies, la convivència 
va ser enriquidora pels infants i adolescents 
atesos. Observem com es comença a 
notar el cansament i el desgast d’aquesta 
situació extraordinària, en el moment que 
la obertura de les restriccions genera un 
greuge comparatiu entre els amics/gues i 
companys/es de fóra del centre i els infants 
i adolescents que resideixen al CRAE, doncs 
ells han de continuar amb d’altres tipus de 
mesures més restrictives per l’afectació que 
poden tenir en la resta de companys/es, 
agreujant-se doncs el patiment de la pèrdua 
de “no poder fer” com la resta.

Pel que fa a la població atesa al CRAE La 
Lluna Jove, destaca el gran nombre de nois i 
noies que resten al CRAE La Lluna Jove amb 
pròrroga de mesures assistencials davant 
les dificultats amb les que es troben de poder 
accedir a recursos d’habitatge de l’ASJTET. 
Observem com aquest allargament en la 
estància al CRAE, lluny de generar malestar 
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en els adolescents i joves atesos, és viscut 
com un alleujament a l’hora d’endarrerir 
la seva sortida del CRAE, donant mostres 
que tot el que genera aquesta sortida 
(pors, angoixes, malestar,..)  té a veure amb 
les  dificultats per enfrontar-se a una vida 
emancipada en una edat tan primerenca i 
desfasada en relació a la societat actual. 

Finament, aquest any, s’ha donat continuïtat 
al treball emmarcat en la gestió de la 
Qualitat, aprofundint en les indicacions de la 
ISO 9001:2015, pel que fa a la gestió dels 
diferents procediments que tenim definits 
i en la detecció, definició i priorització dels 
riscos treballats al llarg de l’any.
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INFANTS ATESOS
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4 nombre d’ingressos

NOMBRE DE NOUS INGRESSOS NOMBRE DE BAIXES

9 nombre de baixes

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

7 Bages - Berguedà

5 Baix Llobregat II

1 Baix Llobregat III

7 Baix Llobregat IV

5 Baix Llobregat V

1 L’Hospitalet

1 Mataró

1 Badalona

6 estrangers

3 magrebins

1 presentada sol·licitud 
nacionalitat espanyola

2 sense documentació 
(suposadament de 
nacionalitat espanyola)

NOMBRE D’INFANTS 
I ADOLESCENTS ESTRANGRES
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1 58%

2 50%

3 65%

NOMBRE D’INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

Grau %

GRUP DE GERMANS

grup de 3 germans

grup de 2 germans

1 germà a la Lluna i 1 
germà a la Lluna Jove

sense germans al 
centre

52%

7%

20%

21%
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2017 2018 2019 2020 20212016

11
12

11

9

7
8

TENDÈNCIA D’INFANTS I 
ADOLESCENTS AMB TRACTAMENT 
PSIQUIÀTRIC

EDAT
16

17

14

14

17

24

25

23

20

8

16

8

15

GÈNERE
F

M

M

F

F

F

M

F

M

M

F

F

F

CSMIJ MARTORELL
SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

SEGUIMENT CSMIJ

NOMBRE D’INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB SEGUIMENT CSMIJ...
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TEMPS D’ESTADA EN EL CENTRE

més de 10 anys

entre 5 a 9 anys

4 anys

3 anys

2 anys

1 any

menys d’1 any

A la taula es pot observar com al 2021 hi ha un 
62% de la població que porta menys de dos anys, 
però és significatiu que un 17% porti més de 
5 anys (hi ha dos casos que porten més de 10 
anys), la qual cosa fa que la mitjana no difereixi 
molt de l’any 2020, que va ser del 3,23.
El resultat de la mitjana de temps d’estada a finals 
del 2021 és de 3,38 anys.
A la gràfica posterior s’observa la tendència de la 
mitja de temps estada dels últims anys.

14%
17%

1

5
17%

10%4
5

31%
9

3%

3 7%
2
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2016

3,81%

2017

3,20%

2018

3,58%

2019

3,15%

2020

3,23%

2021

3,38%

MITJA TEMPS D’ESTADA 60% Grau de satisfacció dels 
infants i adolescents de la 
seva estada al centre

94,44%
Grau de satisfacció de les 
persones treballadores 
del centre
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RECURSOS ESCOLARS I FORMATIUS

Primària

CEIP J.Verdaguer   1   1   1

CEIP À. Guimerà    5   4   5

CEIP La Garalda    4   6   6

IES Pallejà     7   5   8

IES Salesianes    2   1   2

CEE Balmes I    1   1   1

IES Bernat el Ferrer   2   2   3

IES Lluís de Requesens   2   2   2

UME Balmes    1   1   1

Escoles      Alumnes Atesos

1r trimestre  2n trimetre  3r trimestre
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Secundària

CEIP Àngel Guimerà

CEIP La Garalda

CEIP LJacint Verdaguer

IES Pallejà

IES Bernat el Ferrer

IES Lluís de Requesens

5

6

1

8

3

2
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Espais i temps educatius
Els Espais i temps educatius es tracta 
d’un projecte del centre, que recau en una 
INTENCIONALITAT clara: que els nois/
es participin en les diferents situacions i 
accions culturals que des del centre se’ls 
ofereix per tal que els possibiliti articular 
les seves particularitats amb l’elaboració 
progressiva d’un projecte de vida que els 
permeti vincular-se socialment.

Per tant la idea és afavorir espais que s’obren 
al diàleg, a la participació i a la possibilitat 
d’obtenir experiències culturals a partir dels 
seus interessos, tot respectant els diferents 
temps d’aprenentatge.

Revista
Aquest espai pretén que els participants 
puguin elaborar i editar una revista (amb 
entrevistes, reportatges escrits i fotogràfics, 
etc.) sobre diferents temes d’interès 
(individuals i grupals), així com sobre el dia a 
dia del CRAE. Es tracta d’un espai de reflexió, 
participació i diàleg. La finalitat d’aquest 
espai recau en la importància de la narració 
(explicar, llegir, inventar històries, etc.) per 

tal de possibilitar i afavorir que els nens/es i 
adolescents elaborin la seva història pròpia.

Han participat d’aquest espai i temps 
educatiu un total de 14 infants i/o 
adolescents de forma permanent i 9 
infants o adolescents de forma esporàdica. 
Durant el primer semestre de l’any es va 
dur a terme la presentació de la revista 
número 25, elaborada a finals d’any 2020 i 
paral·lelament s’estava elaborant la revista 
número 26 amb el grup ja esmentat, sent 
aquesta publicada el setembre de 2021. La 
segona part de l’any s’ha elaborat la revista 
número 27, sent presentada i publicada en 
el mes de desembre.

Creant Llunes
La pretensió de l’espai Creant Llunes 
és que els nois/es participants puguin 
de forma gradual, mitjançant diferents 
activitats i tècniques, generar mecanismes 
de desenvolupament personal i creatius, 
atenent al seu interès per les arts plàstiques 
i visuals.

PROGRAMES ESPECÍFICS
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Aquest any alguns dels nenes i nenes 
participants en l’espai han pogut participar 
en el concurs de Sant Jordi, realitzat al 
CRAE, amb les seves creacions. 

Al llarg de l’any han pogut participar12 nens, 
configurant l’espai en el segon semestre per 
als més petits de la casa.

Teatre
Al llarg d’aquest 2021 s’ha realitzat l’espai i 
temps educatiu de teatre de forma setmanal, 
realitzant també sessions extraordinàries 
per treballar allò acordat. La finalitat d’aquest 
és educar als infants i adolescents que hi 
participen mitjançant un interès compartit, 
el seu i el de  l’educador/a que el condueix. 
Els continguts que es treballaran estaran 
relacionats amb la lectura, l’escriptura, 
la creativitat, el reconeixement de l’altre, 
l’experiència i experimentació i les histories 
(l’escolta d’històries alienes i la construcció 
d’històries pròpies), així com el descobriment 
de diferents maneres d’expressar-nos 
mitjançant les arts escèniques i l’interès per 
relacionar-nos en tant la importància de la 
comunicació i l’entesa. Aquests continguts 
es treballen a través de la preparació d’una 

petita obra de teatre i mitjançant diferents 
activitats d’expressió i experimentació amb 
les arts escèniques. 

Al primer semestre del 2021, de gener al juny, 
participen 12 infants i adolescents d’entre 
9 a 16 anys. Es pot treballar en ambdós 
períodes dues obres de teatre, una d’elles, 
durant el primer semestre, es grava i es duu 
a terme una projecció al CRAE, i l’altra que 
s’estrena en el dinar de Nadal del CRAE.

Iniciació Esportiva
L’espai “d’iniciació esportiva” s’ha realitzat 
els divendres a la tarda. El grup que assistia 
a l’espai estava format per 5 infants d’entre 
8 a 12 anys d’edat. Aquest espai es basava 
en la pràctica de diferents jocs motrius, on el 
joc era la finalitat i la clau però també estava 
present en la metodologia.

El joc, en el seu sentit més ampli, ens ofereix 
unes característiques que ens permet 
treballar diferents aspectes dels infants. 
El joc permet un desenvolupament integral 
i global dels infants. Ens ofereix moltes 
situacions d’aprenentatge on els infants han 
de posar en pràctica noves habilitats i les que 
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ja tenen apreses. Mitjançant el joc, l’infant 
aprèn a coordinar les seves accions amb la 
dels altres, aprèn a planificar i a valorar els 
mitjans per aconseguir allò que vol.
Tanmateix, destacar que el joc ens permet 
contribuir al desenvolupament social, per 
tant, a través de l’espai, l’infant tindrà la 
possibilitat de descobrir regles per les quals 
es regeixen les relacions, fomentarà la 
interacció i la cooperació amb els seus iguals, 
el joc permetrà la relació i la comunicació, 
i la superació de l’egocentrisme així com 
també el desenvolupament moral. També 
potenciarà la consciència personal i la 
sociabilitat.

Cinemania
Cinemania es va realitzar els divendres a 
l’hora de sopar. L’espai va iniciar l’any amb 7 
adolescents.
Iniciem l’any visualitzant sèries i pel·lícules, 
anuncis, vídeos de Youtube, curts, 
documentals i debats. Després de la 
visualització es realitza un debat, comentaris 
i s’obre pas a l’expressió i l’escolta de les 
diverses opinions del grup.
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INFANTS ATESOS

10

EDAT I GÈNERE

masculí
femení

anys1817

2 2 2

1

+1816

1 1
2 estrangers

2 magrebins

NOMBRE D’ADOLESCENTS  
I JOVES ESTRANGRES

88% Grau de satisfacció dels 
adolescents i joves de la 
seva estada al centre

100%
Grau de satisfacció dede 
les persones professionals 
que treballen al centre 
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2 nombre d’ingressos

2 trasllat CRAE La Lluna

NOMBRE I PROCEDÈNCIA 
DELS NOUS INGRESSOS

NOMBRE I MOTIU DE LES 
BAIXES EFECTIVES

3 nombre de baixes

2 majoria d’edat - pis ASJTET

TEMPS D’ESTADA EN EL CENTRE

1 anys

2 any

menys d’1 any

20%

70%

10%

1 Recurs DGAPD- Llar residència
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1 41%

1 54%

NOMBRE ADOLESCENTS O JOVES AMB 
DISCAPACITAT RECONEGUDA PEL CAD

Grau %

2 de tots dos

1 de pare

NOMBRE D’INFANTS I/O 
ADOLESCENTS ORFES 
(DE MARE, DE PARE, 
D’AMBDÓS) EDAT

18

18

17

16

CSMIJ/CSMA
Psiquiatra - Teràpia

CSMIJ

CSMIJ

CSMIJ

TRACTAMENT MÈDIC
Neurologia

Otorrino

Oftalmologia/ Odontologia

ADOLESCENTS I JOVES AMB 
TRACTAMENT AL CSMIJ
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TIPUS DE RECURS FORMATIU
IES PUBLIC 

IES PÚBLIC 

PFI

ESCOLA SANT MIQUEL

IES PUBLIC

GESO

IES PÚBLIC

ESCOLA SANT MIQUEL

IES PÚBLIC

IES PÚBLIC

PFI

IES PÚBLIC

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

RECURSOS DE FORMACIÓ SECUNDÀRIA

CFGM ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FGM ESTÈTICA I BELLESA

FLECA I PASTISSERIA

2on PFI CUINA

2on BATXILLERAT

ESCOLA D’ADULTS

CFGM SOLDADURA I CALDERERIA

ITINERARIS FORMATIUS

1er CFGM AUX. INFERMERIA

CFGS ECONOMIA I FINANCES

AUX OPERACIONS AEROPORTUARIES8

4T ESO
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TIPUS DE RECURS PRELABORAL
2

1

RECURSOS DE FORMACIO PRE-LABORALS

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ LA MOLINADA. PALLEJÀFGM FORMACIÓ 

OCUPACIONAL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ SANT BOI DE LLOBREGAT
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CRAE La Lluna Jove
A diferència amb el CRAE La Lluna, aquets 
espais no s’ofereixen diàriament, la dinàmica 
i el treball que es realitza amb aquests de 
forma molt particular i els itineraris escollits 
per aquests mateixos (de formació o laboral, 
o en alguns dels casos de tots dos) fan 
inviable fer una oferta diària. Fer esment 
també que el CRAE La Lluna Jove te només 
capacitat per acollir a 8 adolescents i joves, 
per tant, es creu convenient poder oferir dos 
espais de forma quinzenal: ”cinefòrum” i 
“cuina per joves”.

Cinefòrum
El cinema representa una oportunitat de 
captar, de forma immediata, el món i allò 
humà. És un mitjà de comunicació que 
integra allò verbal i no verbal, així com 
un recurs que ofereix una varietat de 
possibilitats informatives, ja que permet 
percebre la realitat des de diversos àmbits i 
apropar-nos a la cultura.
Aquest espai s’ofereix i es realitza a partir del 
mes de maig. Es realitza de forma quinzenal 
els dissabtes a la nit amb la participació 
mitjana de 3 joves. 

Cuina per Joves
L’espai de “Cuina Jove” pretén que els/les 
joves participants adquireixin i desenvolupin 
hàbits i aprenentatges relacionats amb la 
responsabilització de la seva alimentació. 
Els continguts que es treballaran estan 
relacionats amb la lectura i comprensió, 
càlcul de les unitats de mesura i proporcions, 
elaboració d’un menú equilibrat, aprenentatge 
en l’elaboració de nous àpats i la cura i 
higiene en la conservació dels aliments així 
com de l’entorn en el que es desenvolupa 
l’espai.

Es duu a terme amb la participació de 4 joves 
i l’assistència és pràcticament del 100% en 
la totalitat de les sessions.

PROGRAMES ESPECÍFICS
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ACTIVITATS EXTERNES

Centre de Formació d’Adutls La Garrosa     Sant Vicenç dels Horts
Gimnàs Zona Esportiva       Pallejà
Ruachamba Batukada       Pallejà
Curs intensiu d’Espanyol EOI Vall d’Hebron    Barcelona
Voluntariat a CREU ROJA       Barcelona
Curs Premonitora Fundació Pere Tarrés     Barcelona
Aquagym Zona Esportiva       Pallejà
Voluntariat Associació Centre Educatiu Esclat    L’Hospitalet de Llobregat
Club d’Esplai Bellvitge       L’Hospitalet de Llobregat
Curs de Bachat-        L’Hospitalet de Llobregat
Taller cuina Esplai Bellvitge      L’Hospitalet de Llobregat
Taller de Fofuchas Associació d’amics CFA La Garrosa  Sant Vicenç dels Horts
CF La Unió         Sant Vicenç dels Horts
Preparador físic categories inferiors CF La Unió   Sant Vicenç dels Horts
Curs de Monitor de Lleure Escola Mirall     Cornellà de Llobregat
Curs Carnet de Conduir Autoescola     Pallejà
Bicicross         Pallejà
Curs Auxiliar de Magatzem Servei Local d’Ocupació   Pallejà
Activitats puntuals Servei Local d’Ocupació    Pallejà
Boxingfit Zona Esportiva       Pallejà 
Curs d’Anglès EOI        Martorell
Gimnàs Zona Esportiva-      Pallejà
Curs intensiu d’Espanyol EOI Vall d’Hebron    Barcelona
CF La Unió         Sant Vicenç dels Horts
STAGE TEATRE        Barcelona
Voluntariat Residència de Gent Gran Roma    Pallejà
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Carnestoltes
Ja és tradicional que els adolescents i joves 
del CRAE participin de la rua del poble i de 
la festa organitzada a la sala Pal·ladius de 
Pallejà o d’altres locals d’oci nocturn, ja 
sigui amb el seu grup d’amics o amb els 
companys del CRAE, activitats que degut a 
les restriccions de confinament municipal, 
no es van dur a terme. 

Els nois i noies del CRAE doncs, van aprofitar 
els dies festius per descansar, van proposar 
sortides per a la pràctica esportiva al Parc 
de Torreblanca i la realització de tallers al 
CRAE, com per exemple taller d’Henna.

Van poder participar del concurs de 
disfresses organitzat pel CRAE La Lluna, 
en que els infants i adolescents que hi 
resideixen i que van voler participar van 
muntar una desfilada de disfresses, donant 
un cop de mà amb les disfresses dels més 
petits i gaudint de l’ambient festiu. 

Setmana Santa
Ha estat un període també marcat per les 
restriccions, amb el que la possibilitat de 

realitzar activitats fóra del CRAE ha estat en 
espais amplis i exteriors i on es congregués 
poca gent. En aquest sentit es van realitzar 
una Sortida a Sants, una sortida en bicicleta 
fins a Castelldefels i una Sortida al Parc de 
la Ciutadella. D’altra banda al CRAE es van 
proposar tallers de cuina temàtica, tallers 
de bellesa, activitats esportives al pati i una 
barbacoa conjunta amb els infants del CRAE 
La Lluna.

Sant Jordi
Com ja és tradició al CRAE La Lluna Jove i al 
CRAE La Lluna, els llibres i la cultura prenen 
el protagonisme en un dia que tothom, grans 
i petits vivim amb una emoció especial. Des 
del ja tradicional regal en forma de llibre que 
reben els adolescents i joves de part del 
seu tutor, els llibres que rep l’equip educatiu 
a través de l’Amic invisible fins al Concurs 
Literari i Artístic en que participen infants i 
adolescents del CRAE La Lluna i adolescents 
i joves del CRAE La Lluna Jove.

Aquest concurs, en que es presenten obres 
de diferents categories (Arts plàstiques 
(dibuix i treballs manuals), fotografia, 

ACTIVITATSCOMUNITÀRIES
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literatura i gastronomia) i en que hi ha un 
educador referent per a cada categoria i un 
jurat composat per un educador, un noi/noia 
de La Lluna Jove i un infant o adolescent del 
CRAE La Lluna, sempre és viscut amb molta 
emoció i entusiasme. 

A banda dels premiats, tots els participants 
al concurs poden exposar la seva obra i rebre 
diferents premis.

Període d’estiu
Aquest any està marcat per l’anul·lació de 
l’activitat que inaugura el període, activitat 
que serveix per acomiadar un nou curs 
escolar i iniciar unes merescudes vacances. 
És el mateix dia de l’activitat que es confirmen 
dos casos positius al CRAE per part de dos 
de les noies que hi resideixen. Les mesures 
preventives doncs recomanen suspendre i 
posposar la sortida comunitària, i substituir 
per un dinar a l’aire lliure al pati del CRAE, 
aquest any sense poder compartir amb 
els infants del CRAE La Lluna. Serà a finals 
d’estiu que realitzarem una activitat conjunta 
en la que els nens i nenes, adolescents i joves 
del CRAE La Lluna i del CRAE La Lluna Jove, 

així com els membres de l’equip educatiu 
podrem gaudir d’una barbacoa, també al pati 
del CRAE La Lluna.

La proposta d’activitats comunitàries queda 
concentrada al mes d’agost i setembre, 
període de descans i vacances pròpiament 
dites per als nois i noies del CRAE, malgrat 
que alguns continuen participant d’activitats 
formatives i voluntariats en aquest període.

Les activitats proposades pels adolescents 
i joves, en un moment en que ja s’han 
pogut vacunar tots els nois i noies i l’equip 
educatiu, i que les restriccions i la situació 
de pandèmia ho permet, va orientada a 
poder recuperar algunes de les activitats 
d’oci del seu interès, com poden ser sortides 
a diferents platges del territori català, visites 
i turisme per pobles costaners, sortides a 
parcs aquàtics i, com no, l’estada al Càmping 
Bon Repòs de Santa Susanna.

Així mateix, en el mes de juliol i agost han 
pogut anar sols o amb acompanyament pels 
companys i educadors a la piscina municipal 
de Pallejà, gràcies a l’abonament familiar 
que paguem cada any.
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Castanyada i Halloween
En aquesta festa tradicional, els adolescents 
i joves van poder proposar activitats 
relacionades amb la Castanyada i, sobretot 
amb Halloween, festa més atractiva per a 
ells. Van poder doncs realitzar receptes de 
cuina amb temàtica de terror, panellets i 
galetes i van acompanyar els infants més 
petits del CRAE La Lluna pel poble de Pallejà 
durant l’activitat de “Truco o Trato”.
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Pont de la Immaculada Concepció
Durant aquest període els adolescents i 
joves del CRAE van poder decorar el piset 
de joves i realitzar manualitats a tel efecte i 
engalanar-lo amb ambient nadalenc. D’altra 
banda es van poder realitzar dues sortides, 
una a la Fira Medieval de Vic i una altra al 
mercat Nadalenc de Sant Boi.

Període de Nadal
El 23 de desembre queda inaugurat el període 
de nadal amb la celebració tradicional 
del dinar de Nadal amb tots els infants i 
adolescents del CRAE La Lluna, el CRAE La 
Lluna Jove i tot l’equip educatiu. En aquest 
dinar, ens visita el Pare Noel i reparteix els 
regals de Nadal a cada nen/a, adolescent 
i jove. Aquest any, de nou, adaptant-nos a 
les mesures de prevenció de la Covid-19, 
hem de tornar-lo a realitzar al pati per tal de 
poder assegurar les distancies de seguretat 
corresponents. 

Així mateix els festius més importants com 
són Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i els Reis 
Mags, es realitzen àpats especials juntament 
amb els infants i adolescents del CRAE La 

Lluna i els membres de l’equip educatiu.

La resta de dies es realitzen les activitats 
programades pels nois i noies, podent gaudir 
de visites a Fires Tradicionals, com és la de 
Reis de Barcelona, les Llums de l’Hospital de 
Sant Pau, cinema,....
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Aquesta proposta sorgeix per tal de 
possibilitar l’adquisició de diners per afavorir 
les despeses extraordinàries que els nens i 
les nenes, adolescents i joves d’ambdós 
CRAE’s puguin tenir, més enllà d’aquelles 
despeses necessàries, que ja queden 
cobertes pel centre. 

Les bases que sustenten aquest treball es 
van construir al llarg de l’any 2016 de manera 
conjunta entre l’equip educatiu (a l’espai de 
Reunió d’Equip) i els infants , adolescents 
i joves (a l’espai Àgora). Al llarg de les 
converses i el treball establert s’aporten 
elements per reflexionar entorn el dret o no 
dels infants i joves a rebre uns diners de 
butxaca, en relació a què? 

Es una proposta dirigida a infants i 
adolescents a partir dels 10 anys i que es 
duu a terme a partir d’una metodologia 
que apropa simbòlicament als nens i 
nenes al món dels adults  i que els ofereix 
uns aprenentatges relacionats amb el 
món laboral al que en un futur s’hauran 
d’enfrontar (preparació de currículum, 
entrevista de feina, compromís contractual, 
responsabilitat en l’àmbit laboral, etc.).

TREBALLS REMUNERATS
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TREBALL REMUNERAT

LA LLUNA JOVE
BIBLIOTECA

NETEJA HULES I TAULES

REFORÇ ESCOLAR MITJANS

NETEJA FURGO

BICICLETES

SUPORT INFORMATIC

ETIQUETA ROBA

RECOLLIDA EXTRAESCOLARS

GUARNIMENT FESTES

QUADRES I FOTOS

REFORÇ ESCOLAR MITJANS

AUXILIAR ADMINISTRATIU

AUXILIAR PERRUQUERIA

AJUDANT ADMINISTRACIO

ETIQUETAR ROBA

SUPORT MANTENIMENT

PATI INFANTIL

NETEJA VORERA

BUGADERIA

PARAFARMACIA

TOVALLOLES JOVES

JARDI JOVES

CALENDARIS ANIVERSARIS

NETEJA DACIA

ACOMPANYAMENT ESCOLES

ACOMPANYAMENT ESCOLES

JARDI JOVES

INTENDENCIA JOVES

REFORÇ ESCOLAR MITJANS II

NETEJA FURGO

INTENDENCIA JOVES

ESTOC HIGIENE

RECOLLIDA EXTRA

BICICLETES

ETIQUETA ROBA

RECOLLIDA EXTRA

LA LLUNA 
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Centre Recidencial d’Acció Educativa 
Ferrer i Guàrdia
 
L’any 2021  es preveia com un any 
d’incerteses, del que estava per esdevenir 
després de la pandèmia, i de les angoixes 
que el no  saber comporta. Amb aquesta 
incertesa del que passaria al llarg de l’any 
al mes de gener es van proposar diferents 
objectius de treball alguns d’ells vinculats 
a la màxima prioritat del moment que era 
garantir la protecció de la salut i seguretat 
de les persones treballadores i població 
atesa davant la COVID. 

Durant l’any s’han viscut les diferents onades 
amb contagis tant del infants i adolescents 
com del personal  que obligaven a fer les 
quarantenes pertinents, tant individuals 
com grupals,  i seguir les instruccions de les 
autoritats sanitàries. Tanmateix al llarg de 
l’any ha estat necessari adaptar l’organització  
així els  horaris dels professionals per 
donar resposta a aquest confinaments i les 
seves derivades a nivell d’activitat escolar, 
de relació amb les famílies i les amistats,  
d’entreteniment, etc , així com per tal de 
cobrir les múltiples baixes de personal, 

aspecte que ha requerit processos de 
selecció urgents i àgils. En aquest sentit cal 
destacar la  implicació i flexibilitat de l’equip 
per tal de d’assegurar sempre els mínims en 
l’atenció als infants i adolescents des d’uns 
paràmetres de qualitat.

D’altra banda cal agrair el seguiment i la 
col·laboració  de l’equip del CAP Lluis Millet 
d’Esplugues de Llobregat, qui ha estat 
pendent en tot moment de l’estat del centre 
així com ha ofert el suport necessari per tal 
d’adaptar les indicacions d’Epidemiologia a 
la realitat del nostre centre. 

A nivell de l’equip educatiu, s’ha anat 
reprenent la presencialitat, combinant-la 
amb el treball telemàtic, recuperant així 
certa normalitat  en el treball d’equip.
Els membres de l’equip s’han repartit  diferents 
responsabilitats (escoles, salut, atenció a 
la salut mental, activitats extraescolars,  
de cap de setmana i  comunitàries, etc...) 
per tal de mantenint l’oferta educativa del 
centre, adequant-la  en cada moment a les 
diferents mesures sanitàries. En aquest 
sentit s’ha continuat programant el temps C
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lliure dels infants i adolescents als diferents 
períodes de l’any, així com l’oferta d’activitats 
extraescolars, més vinculades al projecte 
individual de cadascú. 
A nivell comunitari s’han mantingut les dues 
grans activitats : comunitària del juny i Pare 
Noel, tot  respectant les mesures sanitàries 
vigents i organitzant per grups bombolla 
algunes de les activitats proposades.

Pel que fa als infants i adolescents s’han 
ates un total de  30 infants i adolescents. Al 
llarg de l’any s’ha treballat per equilibrar la 
població en relació edat i  gènere així com 
per compassar el temps de desinternaments 
i ingressos. Cal assenyalar l’augment de 
casos de nois i noies majors de 18 anys amb 
pròrrogues de la mesura assistencial per 
manca de recursos d’habitatge i econòmics 
que afavoreixin la seva emancipació. 

A nivell de la gestió del servei, s’ha continuat 
implicant a tot l’equip en la implementació 
de la norma ISO 9001:2015 per al millora 
continua en la prestació del nostre servei, 
revisant alguns dels nostres procediments, 
donant resposta a les queixes i suggeriments 
de les parts implicades, explorant el seu 

grau de satisfacció així com minimitzant els 
riscos i establint accions de millora sempre 
que ha estat necessari. 

Altes i baixes de la població atesa 
Al llarg de l’any 2021 s’han atès a Ferrer i 
Guàrdia un total de 30 infants i adolescents.  
Al gener es va atendre un cas d’urgència 
d’ una noia durant 2 dies mentre podia ser 
ingressada  centre d’acollida que no es 
comptabilitza com a infant atesa aquest any. 

Característiques de la població atesa al 
centre: 

Distribució per edats: s’ha mantingut respecte 
l’any anterior, podent observar, però, certa 
davallada en el grup de nens i nenes menors 
de 6 anys i un augment en els majors de 18 
amb pròrroga de mesura  assistencial. En 
els darrers dos anys les franges d’edat amb 
un major nombre d’infants i adolescents són 
les compreses entre 6-12 anys i de 13 a 17 
(grups de mitjans i grans)
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2018 2019 2020 2021

35
37

32
30

NOMBRE D’INFANTS I 
ADOLESCENTS ATESOS

6 nombre de casos acceptats

GRUP DE GERMANS ATESOS ALHORA

grup de 2 germans

grup de 3 germans

infants i adolescents 
sense germans al centre

5

3

18
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2020

2021

0-6 7-12 13-16 17-18 >18 anys

4

1

8

10

14

10

3
4

3

5

Característiques de la població atesa al centre: 

Distribució per edats: s’ha mantingut respecte l’any anterior, podent 
observar però certa davallada en el grup de nens i nenes menors de  
6 anys i un augment en els majors de 18 amb pròrroga de mesura  
assistencial. En els darrers dos anys les franges d’edat amb un 
major nombre d’infants i adolescents són les compreses entre 6-12 
anys i de 13 a 17 (grups de mitjans i grans)
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9 estrangers

3 nacionalitat senegalesa

7 nacionalitat marroquina

NOMBRE D’INFANTS 
I ADOLESCENTS ESTRANGRES

Tipus de tractament
Psicològic

Psiquiàtric

Psicològic + Psiquiàtric

Tractaments mèdics

núm.infants/adolescents
9

3

3

5

NOMBRE D’INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB TRACTAMENTS ESPECIALS
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TEMPS D’ESTADA EN EL CENTRE

< 2 anys

59% 56%

40%

22%

31%

43%

> 2 anys < 5 anys

19%
13%

17%

> 5 anys

2019

2020

2021
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FORMACIÓ

CURS 20-21

40%

37%

10%

7%

3% 3% escola d’adults

universitat

cicle mitjà

PFI

secundària

primària

sense recurs escolar

38%
42%

8% 8%

4%

CURS 21-22
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CENTRES ESCOLARS

Gras i Soler
Folch i Torres
Matilde Orduña
Lola Anglada 
Escola Can Vidalet

IES La Mallola
IES Severo Ochoa
IES Joanot Martorell
Escola Sant Jaume de la Fep

IES Eugeni d’Ors

Escola d’Hoteleria i Turisme

IES Vall d’Hebron

Hospital de Dia la Miralta

Universitat Oberta de Catalunya

Educació 
Infantil i Primària

Educació 
Secundària

Escola d’Adults

PFI

CM

Hospital de Dia

Universitat

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat

Cornellà

Barcelona

Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona
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Karting

Sortida per Esplugues

Bitlles Splau

Partit futbol Parc d'en Pou 

Torneig d'escacs 

Torneig Fifa

Pícnic Parc dels Torrents

Gener
Manualitats: polseres 

Gimcana 

Cinema Splau

Zumba 

Just Dance

Escrivim contes 

Jocs en anglès

Febrer

ACTIVITATS DE CAPS DE SETMANA Activitats proposades pels infants i adolescents

Març
Sortida al parc de Torreblanca 

Sortida coves de Montserrat

Manualitat: Marcs de fotos

CineForum: El planeta del Tesoro

Activitat cuina: Sushi 

Rocodorm: Indoorwall Hospitalet

Cinema Splau

Manualitats: Paper reciclat. 

Campionat Jocs de taula 

Abril
Cinema Splau

Sortida en bicicleta

Geocatching

Cuina: batuts de fruita

Manualitat: papiroflèxia

Manualitat: paper reciclat

Sortida per Esplugues

Manualitat: Slime

Maig
Jocs al pati
Cinema amb projector: COCO
Laberint d’Horta
Concurs de fotografia 
Coves de Collbató
Sortida Túnel de la Foixarda
Classe de ball Rock and Roll
Museu de la xocolata
Aquarium
Cinema Splau
Platja Castelldefels
Manualitat: Mascares de guix
Zumba

Juny
Cuina: Pancakes

Piscina Municipal

Jocs d’aigua

Berenar al Parc de la Ciutadella

Barbacoa

Pintar quadres

Sortida per Esplugues

Piscina de Can Mercader

Karting
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Setembre
Jocs d’aigua

Manualitat: Polseres

Sortida per Esplugues

Piscina Can Mercader

Barbacoa

Festes de Sant Mateu:

Passeig en poni

Espectacle: Vespre d’humor

Ball de gegants

Sessió de Cinema

Sortida a la platja

Octubre
Sortida al Cine Splau

Cuina: Sushi

Cover de Montserrat

Sortida al Parc

Pintar samarretes

Sortida per Esplugues

Torneig de FIFA

Novembre
Correfoc d’Esplugues

Taller de pastisseria

Cinema Splau

Exposició: criatures submarines

Jocs amb pilota 

Sortida per Esplugues

Sortida al parc 

Torneig de FIFA

Desembre
Manualitats (decoració Nadal)

Torneig FIFA

Torneig escacs

Zumba

Cuina: pizza

Cuina: pancake

Taller de polseres

Sessió de cinema

Skating FCB

Ilusionismo in your face

Tibidabo
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ACTIVITATS DE VACANCES Activitats proposades pels infants i adolescents

CosmoCaixa

Tibidabo

Salting

Sortida a la Cerdanya

Torneig de Ping Pong

Sortida parc de Torreblanca 

Pintar Ous de Pasqua 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Visita Guiada al Terrat Viu 

Creació de la mona

BBQ

Excursió en bicicleta

GeoCatching

Parc de Can Mercader 

Laberint d’Horta

Fotografia per Esplugues 

Picnic Parc dels Torrents

Setmana Santa

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Piscina Parc dels Torrents

Illa Fantasia

Maximum EscapeRoom

Tibidabo

Platja Castelldefels

Parc Natural del Garraf 

Excursió en Kayak

Jardins Mossen Costa i Llobera 

Parc Arqueològic Mines de Gavà

Càmping Sirena Dorada a Tarragona

Estiu
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ACTIVITATS DE TRADICIONS Activitats proposades pels infants i adolescents

Nadal: 

Visita Fira Santa Llúcia a Barcelona

Dinar i sopar de Nadal

Tallers de decoració de Nadal

Visita Pare Nöel i dinar de celebració 

Cagar el Tió

Celebració de Cap d’Any

Cavalcada de Reis d’Esplugues 

Pessebre Vivent

Sortida a la neu

Carnestoltes:

Tallers de manualitats i preparació disfressa

Pintacares

Rua

Sant Jordi:

Fira de St. Jordi d’Esplugues

Tallers varis (punts de llibre, roses…)

Obra de teatre de Sant Jordi

Compra i regal de llibres

Sant Joan:

Sopar a l’aire lliure  i revetlla al pati

Nit de petards

Castanyada:

Tallers de cuina

Cinema de Terror al centre

Manualitats i decoració de la Castanyada i Halloween

Tunel del Terror al Poble Espanyol

Ramadà: (adolescents musulmans)

Dejú

Eid al-Fitr

A nivell d’activitats de temps lliure, comunitàries i celebracions 
s’han realitat un total de 136 de les quals el 52% han estat 
proposades dels infants i adolescents, afavorint així la seva 
participació en la programació de les activitats del centre.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

gener
juny

esplai

1 2
agrupament escolta

0 2
piscina

2 2
piano

1 0
atletisme

0 1
setembre
desembre

bàsquet
0 1

gener
juny

ball

0 1

patinatge
1 1

gimnàs
8 0

setembre
desembre

anglès

0 1

volei
0 1

futbol
6 6
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Cal destacar la participació dels infants i adolescents en casals i campus d’estiu  durant el mes de juliol , 
realitzats tots ells a la  localitat, on els infants i alguns joves van poder gaudir i compartir activitats i espais 
amb altres nens i nenes del territori. A més es va mantenir la participació als gimnasos per part dels joves que 
per edat ja no podien gaudir de les activitats d’estiu dels casals i campus. Els únics nens i adolescents que 
no va realitzar activiatst d’estiu van ser aquells que gaudien de permisos familiars o que acabaven d’arribar al 
centre, donant.lis un temps d’adaptació

CASAL ESPLUGA VIVA

CAMPUS DE FUTBOL

CASAL GIMNASTICA ARTISTICA LES MORERES

CASAL LOLA ANGLADA

CASAL JOVE ESPURNES

GIMNÀS

3
6

2
2
2

3

ACTIVITATS AL JULIOL
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El Servei de Formació 

Durant l’any 2021 la impartició de la 
Formació Subvencionada implementada 
des del Sefor s’ha vist afectada per les 
mesures de seguretat sanitària per COVID 
de forma que hem continuat oferint cursos 
en modalitat mixta, combinant sessions 
presencials virtuals i sessions a l’aula física. 

S`han portat a terme les següents accions:

 • 12 Certificats de Professionalitat 
(8 de l’àmbit sociosanitari, 2 de l’àmbit de 
neteja i 2 de l’àmbit administratiu)
 • 5 accions formatives de l’àmbit 
idiomes. 

S’han executat un total de 6560 hores i s’ha 
format a un total de 255 alumnes.

Les accions formatives han estat 
subvencionades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Durant l’any 2021 s’ha anat recuperant 
la normalitat pel que fa a les accions de 
la Formació Privada. De les 45 accions 
formatives programades s’han portat a 
terme 30 accions de formació.

Els nostres àmbits prioritaris continuen 
sent el socioeducatiu, seguit de l’àmbit 
sociosanitari. 

Oferim la possibilitat de subvencionar 
la formació mitjançant la gestió de la 
bonificació de la formació davant la 
Fundación Estatal para la formación en el 
Empleo. 
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460 persones ateses

FORMACIÓ PÚBLICA FORMACIÓ PRIVADA

17 accions formatives

ACCIONS FORMATIVES
Subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu

6560 total d’hores de formació

255 alumnes

523 persones ateses

11 número de empreses

30 accions formatives
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El Servei d’Ocupació 

L’any 2021 es manté la línia d’ocupació 
i consolidem la nostra actuació en els 
territoris d’execució.

El programa ORIENTA s’ha executat en 
6 poblacions, recuperant el territori de 
L’Hospitalet de Llobregat, i ha disposat d’un 
total de 7 Unitats d’Orientació. 

De la mateixa manera el Programa de 
MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A 
PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RGC 
continua la seva cobertura en 6 poblacions 
amb un total de 8 persones tècniques i 
s’ha continuat l’execució del Programa 
SINGULARS ‘Fes més Drecera’ destinat al 
col·lectiu juvenil en 2 poblacions (Barcelona 
i L’Hospitalet) i del Programa d’IRPF ‘Dona’t 
una empenta’ dirigit al col·lectiu de dones a 
L’Hospitalet.

1.182
Total de 

persones ateses
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649 persones ateses

PROGRAMA ORIENTA PROGRAMA DE MESURES ACTIVES 
D’INSERCIÓ PER A PERSONES 
DESTINATÀRIES DE LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA

393 persones ateses

60 persones ateses

PROJECTE SINGULARS

PROGRAMA IRPF

58 persones ateses

22 persones ateses

PROGRAMA ACOLLIM
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El Servei d’Atenció Psicopedagògica
 
Aquest any 2021 hem seguit gestionant les 
incerteses que ens ha portat la pandèmia, 
a nivell de les incidències generades pels 
necessaris confinaments i el seguiment 
d’uns protocols prou canviants en l’àmbit 
escolar on desenvolupem moltes de les 
nostres actuacions. 

Hem prioritzat poder fer les sessions 
presencials, sempre que ha estat possible, 
buscant les alternatives en modalitat on-line, 
en el moment que hi hagut confinaments 
de grups, i vers pràctiques apreses que ja 
no resultaven tan estranyes, si que igual 
de precàries en moltes famílies tot i els 
esforços d’equipaments.

Al llarg de l’any, hem continuat duent a terme 
les activitats de lluita contra la pobresa 
infantil de les 3 xarxes que engloba el 
municipi d’Hospitalet de Llobregat juntament 
amb les xarxes de Cornellà de Llobregat 
i el Prat de Llobregat, donat que som una 
de les entitats referents i prestadores, del 
programa CaixaProinfància, en aquests 
municipis.

Continuem treballant en els Plans Educatius 
de l’Entorn, tant a l’Hospitalet de Llobregat, 
el Prat de Llobregat i Viladecans, ampliant 
aquest any l’activitat al municipi de Santa 
Coloma de Gramenet.

Si que hem tingut molta mobilitat dels 
professionals que atenen els diferents 
tipus d’atencions ja que la pandèmia i 
successives baixes, i la molta més oferta 
laboral que s’ha donat zen aquest període, 
han provocat forces canvis, altes i baixa que 
no sempre han facilitat donar continuïtat a 
la feina engegada en les diferents atencions 
tot i intentar possibilitar traspassos.

Al setembre vàrem deixar de prestar el 
suport en la tasca de mediació comunitària 
al municipi d’Abrera pel civisme i convivència 
ciutadana al no guanyar la licitació.

Se
rv

ei
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
, O

cu
pa

ci
ó,

 A
te

nc
ió

 
Ps

ic
op

ed
ag

òg
ic

a,
 D

on
es

 i 
LG

B
TI

+

A
T.

 P
SI

C
O

PE
D

A
G

Ò
G

IC
A



Pàgina ■ 79

AULA DE REFORÇ EAIA
L’Hospitalet de Llobregat

17 infants atesos

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT 
L’Hospitalet de Llobregat

858 infants atesos

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT 
Santa Coloma de Gramenet

190 infants atesos

BIBLIOTECA DE BARRI ISABEL 
DE VILLENA 
Viladecans

744 infants atesos 1.981
Total d’infants atesos

167 infants atesos

PROGRAMA  
CAIXA PROINFÀNCIA

255 famílies

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT 
SECUNDÀRIA 
Viladecans

infants atesos25
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El Servei de Dones i LGBTI+ 
Aquest any 2021 ja s’ha recuperat la “nova 
normalitat” al servei i no s’ha hagut de tancar 
en cap període. 
Tot i així, la crisi sanitària pel COVID 
ha continuat en alerta i ens hem hagut 
d’adaptar a les restriccions i a les limitacions 
normatives. Amb l’objectiu de reduir el 
flux de persones en els espais hem dut 
a terme atencions presencials per a les 
noves acollides i seguiments de casos 
telefònicament.

La intenció ha estat atendre al major nombre 
de dones segons les seves necessitats, és 
per aquest motiu, que hem continuat oferint 
atencions telefòniques a les dones per 
facilitar la seva mobilitat i conciliació feina-
família.
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ATENCIÓ A DONES

227 atenció individual i grupal 
per part d’una psicòloga

281 dones ateses

209 per violència masclista

CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS 
PER A LES DONES (CIRD)

72 altres atencions (psicològic, 
jurídic, social...)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Centre d’Informació i Recursos per a 
les Dones (CIRD)
Aquest curs escolar ha estat un curs de El 
CIRD Centre d’Informació i Recursos per a 
les Dones com a servei de referència per 
a les dones del municipi, ha atès al llarg 
d’aquest any un total de 281 dones, de les 
quals 209 ha estat per motius de violència 
masclista en les diverses formes que es 
presenta el maltractament. La resta de 
dones (72) fan demanda de rebre atenció 
d’altre tipus (psicològic, jurídic, social..).

Al llarg d’aquest any s’ha continuat amb 
l’atenció individual i grupal per part d’una 
psicòloga, i s’han atès un total de 227 dones.
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Servei d’Orientació i Prevenció de la 
violència masclista a la població jove 
Aquest curs escolar ha estat un curs de 
reptes, sobretot a l’inici de curs, on el 
servei s’ha hagut d’adaptar a la normativa i 
indicacions respecte a la seguretat sanitària 
dintre dels centres d’ensenyament i espais 
joves.

El fet que les activitats fossin en modalitat 
online va fer que la participació inicial fos 
especialment baixa. Afortunadament vam 
poder combinar el format en poc temps, i 
malgrat va ser un curs amb molta adaptació 
gràcies a la implicació de tothom ens vàrem 
sortir exitosament.

S’han dut a terme moltes dinàmiques 
de visibilitat, com en edicions anteriors, 
treballant  a partir d’accions educatives 
dins del marc de la igualtat i prevenció de la 
violència de gènere.

Actualment, el projecte el formen un total de 
85 joves voluntaris dels 6 IES del municipi 
(Esteve Terradas, Francesc Macià, Maria 
Aurèlia Capmany, Neus Català, Joan Miró i 
Miquel Martí i Pol)

85 joves voluntaris

6 IES del municipi

SERVEI D’ORIENTACIÓ I 
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA A LA POBLACIÓ JOVE
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VILADECANS

Servei d’Informació i Atenció per a 
les Dones (SIAD)
El SIAD Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones, s’ha adaptat a les noves 
realitats d’atenció implementades arran 
de la pandèmia i s’ha fet una combinació 
d’atencions presencials i s’han continuat 
amb les atencions telefòniques.

L’augment d’atencions realitzades al llarg de 
l’any ha estat molt significatiu sent un total 
de 331 dones ateses, de les quals usuàries 
en situació de violència masclista han estat 
186 dones.

331 dones ateses

SERVEI D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ PER A LES DONES - SIAD

186 per violència masclista
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Servei d’Orientació Acollim
El duem a terme per segon any consecutiu 
al municipi de Viladecans en col·laboració 
amb el Departament d’Igualtat, amb Servei 
Socials, i amb el Servei de Primera Acollida, 
cofinançat pel Departament de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya.

En aquest segle de revolució tecnològica, 
de pandèmia i altres factors conjunturals 
de la nostra societat, trobem una població 
nombrosa d’immigrants, en la majoria, 
casos de dones i nens/es en situació de 
vulnerabilitat extrema que requereixen 
molta atenció. Des d’aquest recurs se’ls 
ha ofert un servei de qualitat, on se’ls ha 
atès, assessorat i acompanyat des d’una 
perspectiva intercultural.

La majoria de casos atesos en el projecte 
ACOLLIM, tenen a veure amb problemes 
relacionats a la regularització, violència 
de gènere, violència econòmica, violència 
vicària, qüestions civils: (nacionalitat, pàtria 
potestat, divorci). Darrere de cada dona que 
atenem hi ha una història dura d’explotació, 
violència i inestabilitat a nivell emocional, 
social i laboral.

El nombre total de persones ateses ha estat 
de 18 dones i 10 menors. 

SERVEI D’ORIENTACIÓ - ACOLLIM

28 persones ateses

18 dones

10 menors
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CASTELLDEFELS

Servei d’Informació i Atenció per a 
les Dones (SIAD)
Arran el desbordament que ha patit el SIAD 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
a causa de la COVID-19 i per fer front a 
l’augment de dones que s’adrecen a ell, des 
de la regidoria de Polítiques d’Igualtat es fa 
una ampliació d’hores d’atenció que permet 
millorar la qualitat en l’atenció a les dones i 
minvar la seva espera. 
En aquest període s’han atès un total de 315 
dones, sent 122 d’elles noves usuàries, que 
signifiquen el 39% del total de les atencions. 

Es detecta un gran % de casos en els que 
l’àmbit de la problemàtica és el relacionat 
amb la parella (68,2% del total), ja sigui 
per situacions de violència de gènere o 
per problemàtiques relacionades amb 
processos de divorci o conflictes amb la 
parella. 

El segon àmbit de la problemàtica és el 
relacionat amb a l’àmbit familiar (21,2% del 
total)  igual que els problemes personals 
(21,2%del total) tals com situacions de 
salut mental (ansietat, depressió...), baixa 
autoestima, situacions de vulnerabilitat 
socioeconòmica, etc

315 dones ateses

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER 
A LES DONES - SIAD
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Servei de Primera Acollida Urgent - 
SPAU
Es presenten les estadístiques de les 
persones ateses al SPAU Servei de Primera 
Acollida Urgent per haver denunciat 
violència familiar o masclista o bé per 
haver sol·licitat assessorament als cossos 
policials del municipi. Des del servei SPAU 
s’ofereix suport emocional, informació i 
assessorament sobre els recursos existents 
davant la situació de violència, tant a nivell 
jurídic, psicològic i social, i es realitzen 
derivacions als serveis més adients a cada 
situació.

Durant l’any 2021 hi ha hagut un total de 
140 peticions d’SPAU, i s’han realitzat 118 
entrevistes, de les quals, 109  han estat 
dones.

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 
URGENT - SPAU

140 peticions

118 entrevistes

dones109
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ATENCIÓ I POLÍTIQUES LGBTI+

VILADECANS 

Servei d’Atenció Integral (SAI) 
LGTBI+ 
El SAI Servei d’Atenció Integral LGTBI+ ha 
ampliat els seus recursos per tal de poder 
continuar oferint atencions a totes les 
persones que necessitaven ser ateses. 
Aquestes atencions han estat combinades 
en format presencial i telefònica segons les 
mesures de seguretat davant la COVID-19, 
obligant a les persones interessades a 
demanar cita prèvia

S’han realitzat un total de 23 atencions a 12 
persones. La majoria han estat consultes 
d’informació o accions municipals a 
realitzar, d’acompanyament a tutors/
es i alumnat trans en centres educatius i 
d’assessorament per la gestió de tràmits 
relacionats amb el canvi de nom i gènere.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL - SAI

23 atencions

12 persones ateses
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SANT VICENÇ DELS HORTS

Servei d’Atenció Integral (SAI) - 
L’Afirmativa
L’inici del SAI Servei d’Atenció Integral 
L’AFIRMATIVA! no esdevé en un moment 
idoni per atendre a persones LGBTI+, 
donada la situació d’emergència sanitària 
i la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta 
situació, sumada a les dificultats habituals 
d’iniciar un servei nou, explica el poc nombre 
d’atencions realitzades durant el 2020. En 
canvi, durant el 2021, el nombre d’atencions 
va créixer exponencialment. 

Es van atendre 13 persones amb les que es 
van realitzar 31 atencions.

El nombre de persones trans* que han 
arribat al SAI ha estat bastant superior si ho 
comparem amb altres diversitats sexuals 
o de gènere. Les demandes principals 
d’aquestes persones són la tramitació 

del canvi de nom en la targeta sanitària, 
orientacions per tramitar el canvi de nom 
en el DNI i acompanyament familiar i/o 
individual per iniciar el procés de transició.

La presència de la pandèmia queda palesa 
en el nombre d’atencions per telèfon i correu 
electrònic ja que, des del servei facilitem 
que les persones puguin ser ateses en cas 
de trobar-se en situació de confinament. 

SERVEI DD’ATENCIÓ INTEGRAL - SAI 
L’AFIRMATIVA

13 persones ateses

31 atencions



Pàgina ■ 89

CALAFELL

Servei d’Atenció Integral (SAI) 
LGTBI+ 
Des del SAI Servei d’Atenció Integral es duen 
a terme formacions en centres educatius, 
són tallers sobre diversitat sexe afectiva i 
de gènere, els objectius són apropar als i les 
joves aquests conceptes sobre diversitat i 
difondre el servei del SAI.

Al llarg de l’any s’han atès 11 persones que 
s’han adreçat al SAI sol·licitant atenció 
especialitzada, tant joves com les seves 
famílies. S’ha ofert també l’acompanyament 
en processos burocràtics.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL - SAI

11 persones ateses
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El Centre Psicopedagògic Galileu 
Innova
 
Des que va obrir al 2018, al centre psi-
copedagògic Galileu Innova , hem atès a un 
total de 157 infants, adolescents i adults, i 
138 famílies.

Durant l’any 2021 hem atès a 103 persones 
entre infants, adolescents i adults. Dels 103 
clients, 67 infants i adolescents han estat 
matriculats al centre i 46 adults han fet ús 
de Galileu Innova, acudint al servei de psi-
cologia. 
Les especialitats de psicologia i logopèdia 
són les més demandades: 
 
En nombres naturals, hi ha hagut 25 menors 
inscrits al servei de Psicologia, 21 a l’atenció 
de Logopèdia, 8 a Psicopedagogia, 6 a Re-
forç escolar i 7 han fet combinació de 2 
serveis: psicologia + reforç escolar o psi-
copedagogia + reforç escolar

Si hi sumem les 46 persones adultes ateses 
al servei de psicologia, la gràfica varia.

Com hem esmentat amb anterioritat, els 
nostres serveis van dirigits especialment 
a aquelles persones que estan en etapa 
de creixement i que necessiten un recolza-
ment durant l’adquisició dels aprenentatges. 
D’aquesta manera, el gruix de les nostres ac-
cions van dirigides als infants i adolescents. 

La majoria han realitzat un curs de l’etapa de 
primària durant l’any 2021 (el 64%). 

Quant al gènere, el 54% de l’alumnat pertany 
al gènere masculí i el 46% al femení.

Els infants i adolescents que atenem a 
Galileu Innova acudeixen a escoles i instituts 
majoritàriament del districte de Les Corts.
També atenem infants i adolescents 
provinents de centres educatius que, tot 
i no pertànyer al districte de les Corts, 
són relativament pròxims al nostre centre 
psicopedagògic.
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INSCRIPCIONS ALS SERVEIS 

infants i adolescents

25 Psicologia

21 Logopèdia

8 Psicopedagogia

6 Reforç Escolar

7 combinació de 2 serveis: psicologia 
+ reforç escolar o psicopedagogia + 
reforç escolar

67

PERSONES ATESES

infants i adolescents i persones 
adultes ateses

67 infants i adolescents

46 persones adultes

103
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pack psicologia + reforç escolar

pack psicopedagogia +  reforç escolar

psicologia

psicopedagogia

reforç escolar

logopèdia

37% 

31% 

12% 

9% 

8% 

3% 

TIPOLOGIA D’ATENCIÓ REBUDA 
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FRANGES D’EDAT

1r cicle Primària

2n cicle ESO

1r cicle ESO

Batxillerat

3r cicle Primària

2n cicle Primària

Etapa infantil

15% 

25% 

22% 

17% 

12% 

6% 
3%
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GÈNERE
masculí
femení

total

psicologia logopèdia psicopedagogia reforç escolar pack psicopedagogia 
+  reforç escolar

25

21

8
6 5

10 10

4 3 4 1

pack psicologia 
+ reforç escolar

2 0 234

11

15
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CENTRES PÚBLICS
Anglesola

Escola Barcelona

Duran i Bas

Ítaca

Lavínia

Pau Romeva

INS Escola Plaça Comas

INS Les Corts

CENTRES CONCERTATS / PRIVATS
Col·legi Loreto Abat Oliva

Col·legi Pare Manyanet

Escola Solc

Col·legi Sant Ramon Nonat

Nostra Senyora del Carme

Col·legi Santa Teresa de Lisieux

Escola Thau

Maristes Sants – Les Corts

CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE

CENTRES EDUCATIUS DE FÓRA DEL DISTRICTE

Barrufet
INS Montserrat
Marius Toprres
Sant Medir
La Miranda
St Nicholas Scohol

Santa Dorotea
Escola del Carme 
Montagut
Reixac
Sant Jaime
IPSI
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ROBÒTICA

Des del curs 2018 venim realitzant un taller 
de robòtica educativa a una escola de 
primària de Barcelona amb la participació de 
12 infants de primària en horari extraescolar. 

L’any 2020 establim un acord de col·laboració 
amb Ro-botica Educativa per la creació i 
disseny d’activitats vinculades a la robòtica 
i a la programació computacional. 

Durant l’any 2021, hem realitzat les següents 
activitats en Robòtica:

 - Tallers de robòtica: hem dut a 
terme activitats de robòtica educativa amb 
infants de primària de 3 escoles diferents 
de Barcelona. 
  • L’activitat extraescolar de 
robòtica a l’escola Jaume I.
  • 2 tallers, a l’INS Plaça Comas 
i a l’escola Barcelona. Totes dues ubicades 
al districte de les Corts.

 - Formació al professorat: Hem 
realitzat formacions de robòtica educativa al 
professorat de 2 escoles, una de Barcelona 
i l’altre de Madrid. També hem realitzat una 
formació en col·laboració amb el CRP Les 

Corts del robot Micro:Bit.
  • Escola Fonlladosa: formació 
online a 5 professors d’una escola de 
Malgrat de Mar. 
 • Colegio Quercus: formació online a 
7 professors d’una escola institut de Madrid. 
 • Coordinació amb CRP Les Corts: 
vam realitzar una formació en Micro:Bit al 
nostre centre Galileu Innova, on van assistir 
15 professors de diferents escoles de 
Barcelona i voltants. 

 - Creació de material i difusió: hem 
creació d’una guia i curs virtual en iniciació 
al Sphero Mini, en coordinació amb Ro-
bòtica i hem redactat un article per la revista 
Protagonistes Ja!
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PMO

ESCOLA TIPUS D’ATENCIÓ NOMBRE D’ALUMNES

Reforç educatiu suport lingüístic

Reforç educatiu suport matemàtic

Atenció psicològica 3 hores setmanals dins horari lectiu

Màrius Torres

Ramón y Cajal

Pep Ventura

Ernest Lluch

Charlie Rivel

22

20 

40

40

8

40

Atenció psicològica 11h setmanals en horari lectiu

Acompanyament emocional i reforç educatiu

Suport alumnat PEE 10

Reforç educatiu àmbit matemàtic i lingüístic

Josep Maria 
Folch i Torres

Taller de lectoescriptura 15

Taller d’acollida 15

L’Hospitalet de Llobregat:
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Eugeni d’Ors

Margarida Xirgu

10

80 

INTITUT TIPUS D’ATENCIÓ NOMBRE D’ALUMNES

Atenció psicològica 4h setmanals en horari lectiu

Suport educatiu d’estiu

Taller de tècniques d’estudi assistit

Escola Beethoven

Escola Wagner

Institut Numància

25

10 

30

ESCOLA / INSTITUT TIPUS D’ATENCIÓ NOMBRE D’ALUMNES

Atenció psicològica 11 hores setmanals en horari lecti

Atenció logopèdica 4h setmanals en horari lectiu

Santa Coloma de Gramenet:

ESCOLA / INSTITUT TIPUS D’ATENCIÓ NOMBRE D’ALUMNES

Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer

10

30 

Atenció psicològica 3h setmanals en horari lectiulecti

Taller de lectoescriptura, càlcul i raonament matemàtic

Barcelona:
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PROJECTE UN PAS ENDAVANT

En l’àmbit de famílies, també vam iniciar una acció de Mediació cultural a l’INS Consell de 
Cent, ubicat a Barcelona

famílies ateses

30 L’Hospitalet de Llobregat:

16 Santa Coloma de Gramenet:

15 Barcelona:

Escola Ramón i Cajal
Escola Charlie Rivel
Escola Josep Maria Folch i Torres
Institut Eugeni d’Ors

Escola Beethoven
Escola Wagner

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

61
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PROJECTES EDUCATIUS

Durant l’any 2021, hem dut a terme un 
programa educatiu en col·laboració amb 
una empresa de transport públic ubicada al 
Baix Llobregat adreçada a nens i nenes del 
cicle superior de primària. 
Aquesta activitat ha sigut totalment gratuïta 
per les escoles ubicades als municipis on 
aquesta empresa presta servei. 

Aquesta activitat s’ha realitzat a 9 municipis, 
14 escoles per a un conjunt de 554 infants

554
infants participants

9 municipis

14 escoles
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