
 

 

   
PROJECTE NÚM. 04 Esplai al carrer 

   

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI  Projecte no inclòs en la Diagnosi. 
Proposat per l'Esplai Grup de Colònies Ca n'Anglada   

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE  Esplai el carrer 

LIDERATGE / SERVEIS  Àrea 4 / Serveis Socials  i Joventut  

TÈCNIC/A RESPONSABLE  Llúcia Linuesa  

   
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

El projecte es presenta com una acció comunitària, amb els infants i joves que estan al carrer. 
Proposa a dos educadors/es, que vagin voltant per les places i carrers del barri de Ca n'Anglada, per 
motivar a la participació dels infants i joves a activitats conjuntes. 
 
El projecte sorgeix de la necessitat d'oferir un espai de participació en l'aire lliure, fent activitats 
supervisades, per infants i joves que passen moltes hores al carrer. 
 
D'altra banda, però, aquest projecte també pretén abordar la necessitat de treball comunitari al barri, 
ja que a partir de moltes anàlisis d'experts, s'ha detectat que al barri hi ha una forta barrera de 
comunicació entre infants i adults (sobretot entre cultures), i és necessària la mediació en aquest 
aspecte.  

PERFILS Infants i joves (homes i dones) SEC. CENSALS  Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211  

PRESSUPOST 15.000 € per 2021 (Subvenció) 
   

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir  PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT  
 Econòmic  Pal·liatiu 
 Sociosanitari X Preventiu 
 Laboral  De capacitació 
 Formatiu X Comunitari  
 Residencial  Altres:  
X   Relacional / Comunitari         

   Altres: Normativa          
    

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ   
- Les activitats que es plantegen fer seran diferents cada dia.   
- Es plantegen fer activitats mogudes, jocs en equip, danses i cançons...  
- També es plantegen fer manualitats amb material reciclat, manualitats per les festes culturals 
importants...  
- Totes aquestes activitats estan plantejades, elaborades i adaptades perquè tinguin d’objectiu donar 
eines i recursos als infants i joves, per tal de portar a terme un oci alternatiu i productiu i, a l’hora, 
tracta de ser un lleure educatiu on es treballin normes i límits, a la vegada que valors humans i 
educació emocional.  

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE  

Número de joves inscrits 1. Nombre de joves assistents a les activitats 
2. Nombre de joves derivats als serveis socials 

DATA D'INICI  2020 DATA FINALITZACIÓ  

   



DATA ACCIONS RESULTAT  

2019 
Presentació del projecte per part de l'entitat Grup de 
colònies Ca n'Anglada  

Executat 

2020 Desenvolupament del projecte  Suspès per pandèmia 

2020 Reformulació del projecte.  Executat 

2020 Desenvolupament parcial del projecte Executat 

2021 Valoració del projecte per part dels Serveis Socials  Executat 

2021 Valoració subvenció 
Executat. Atorgat 15.000 

€ per 2021 

2021 Desenvolupament del projecte  En execució 

   

   

   
  

OBSERVACIONS  
L'esplai Grup de Colònies Ca n'Anglada proposa que l'execució del projecte es dugui a terme als 
mesos en els quals la temperatura és adient per fer activitats a l'aire lliure (entre març i octubre). La 
resta de l'any es proposa oferir les mateixes activitats, de participació lliure, però a un espai cobert. 
 
L'horari dels dos educadors/es hauria de ser de 17 h a 18 h per fer la preparació de l'activitat que es 
farà i de 18 h a 20 h o 21 h per portar a terme les activitats (tenint en compte l'explicació, la 
realització, l'avaluació amb els/les participants i recollir el material). 
 
L'acció proposem que sigui de dilluns a dissabte, per tal de conèixer la realitat del barri de manera 
real, diària, i per poder fer un estudi sociològic real i exhaustiu de manera continuada. 
 
Les activitats es realitzaran a l'aire lliure, dins del barri de Ca n'Anglada. La proposta és que es 
puguin utilitzar les places del barri: la plaça de la Concòrdia, plaça de Ca n'Anglada, plaça del Pagès, 
plaça de Miguel Hernández, plaça de Santa Cecília, plaça del Treball i plaça de Jacint Elias. 
 
El projecte havia de començar durant el 2020, però la pandèmia ho va impedir. 
El projecte se'n va posar en marxa durant l'últim trimestre de 2020 amb una subvenció de 15.000 
euros. 
La valoració per part dels Serveis Socials és positiva per la qual cosa el projecte continuarà en anys 
posteriors. 

 
 
 


