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1.- PRESENTACIÓ
La memòria que teniu a les mans recull el treball realitzat per la Federació de
Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya durant l’any 2002. Com a entitat educativa
de voluntariat, fer la mirada enrera sobre el camí realitzat en un any és un deure.
Avaluem així el nostre compromís per una educació en el lleure dels infants i joves.
Veiem els esforços dels centres federats i de les seves comunitats educatives
per donar noves respostes a la seva realitat. La Federació ha treballat per impulsar la
implicació de tothom, la corresponsabilitat, la qualitat educativa des de la formació i la
millora de la gestió dels nostres centres. En fem un balanç positiu.
Observem igualment alguns punts febles i nous reptes que haurem d’afrontar
amb decisió i creativitat des de la reflexió compartida. Reptes que ens estimulen,
malgrat les dificultats, a continuar animant la nostra Federació.
Amb aquestes pàgines us volem fer arribar les passes realitzades durant un
any. Però encara no hem arribat al final del camí. Fem memòria per avançar una nova
etapa més.
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CONSELL PERMANENT
President/a

Luis Mur Lalaguna ( des del 19/10/02)
Gerard Guerra Rey ( fins el 19/10/02)

Vice-presidenta

Ester Coca Poves ( des del 19/10/02)
Gema Notario Herrero ( fins el 19/10/02)

Secretari/a

Pep Alamán Bitrián ( des del 19/10/02)
Ester Coca Poves ( fins el 19/10/02)

Administradora

Carmen Buera Broto

Vocals

José Manuel Hurtado ( des del 19/10/02)
Lourdes Ruiz de Gauna ( des del 19/10/02)
Gemma Nicolás Balart ( fins el 19/10/02)
Luis Mur Lalaguna ( fins el 19/10/02)

ÒRGANS DE GESTIÓ
Gerent

Anna Temprado Morán

Secretària tècnica

Caterina Jiménez Montes

Tècnica de formació

Rosa Mª Lozano Damota ( des del 22/05/02 )

ÀREA DE FORMACIÓ

ÀREA D’ACTIVITATS

Rosa Mª Lozano Damota

Gema Notario Herrero

Luis Mur Lalaguna

Gemma Nicolás Balart

ÀREA PLANA WEB

ÀREA DE CRITERIS

Ester Coca Poves

Anna Temprado Morán

Hector del Corral

Fernando Galvez
Ramón Martinez
Ester Coca Poves
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2.- ACTIVITATS ESTATUTÀRIES I/O REGLAMENTÀRIES
En aquest capítol es relacionen les diferents reunions, que en compliment dels estatuts o del
reglament de règim intern s’han celebrat durant l’any 2002. Les actes d’aquestes reunions
estan a la vostra disposició en la secretaria de la Federació.
2.1.

Assemblea General de Centres

-

Assemblea General Extraordinària el 9 de febrer de 2002

-

Assemblea General Ordinària el 19 d’octubre de 2002

2.2.

Reunions de Responsables i Equips Directius

-

Reunió el 9 de febrer de 2002

-

Reunió el 1 de juny de 2002

-

Reunió el 12 de setembre de 2002

2.3.

Reunions del Consell Permanent

9 de gener de 2002

23 de gener de 2002

28 de gener de 2002

5 de febrer de 2002

13 de febrer de 2002

19 de febrer de 2002

6 de març de 2002

9 d’abril de 2002

22 d’abril de 2002

7 de maig de 2002

21 de maig de 2002

10 de juny de 2002

6 i 7 setembre 2002

19 setembre 2002

23 d’octubre 2002

13 de novembre 2002

20 de novembre 2002

18 de desembre 2002

2.4. Altres reunions

-

Jornada economia: Administradors i Responsables. 26 de gener de 2002
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3.- ÀREA DE FORMACIÓ

Seguint les pautes del Pla de Formació 1999-2002 de la Federació, s’han ofert diferents
cursos i jornades als monitors/es dels centres.
Aquest són:

Cap de setmana formatiu → 13 i 14 d’abril de 2002. Gualba
Enguany s’ha començat una nova proposta formativa en funció a la sol·licitud per
part dels monitors/es dels centres, que es trobaven amb un calendari ple d’activitats de tota
mena. Una agenda atapeïda i la manca de temps material per a poder assistir a tots els
cursos, va abocar a fer la formació de tot el curs en un cap de setmana intensiu. La resposta
ha estat força positiva i les conclusions extretes de l’avaluació han fet que el proper any es
repeteixi l’experiència.
Tenim a la vostra disposició a la seu de la Federació un informe complert sobre les
avaluacions de totes les tècniques i dinàmiques que es van realitzar durant tot el cap de
setmana.
Comentaris i Suggeriments generals
En general els comentaris que fan els participants són d’ànim i de felicitació per
aquesta nova manera de fer la formació. També hi ha un parell de participants que demanen
més temps lliure, igualment una persona es queixava de les avaluacions i revisions i
demanava més temps per a la formació i menys per a les revisions.
Algun participant suggereix temes a tractar per a properes jornades.
Hi ha tres persones que comenten que hi hauria d’haver més activitats que integrin els
premonitors amb els monitors.

Curs de monitor/a i director/a de temps lliure → 19 al 29 d’agost.Castellnou
Monitors/es
Ambient
Ha sigut magnífic, molt bon rotllo; Difícil de millorar-lo, molt bo; El grup estava molt cohesionat;
Molt bé, el bon ambient ha estat l’òptim per la diversió i el treball; Bo, tot i que hi ha un grup
que feia més soroll; Hi ha hagut molta participació ; Un ambient familiar
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Material
Les fotocòpies són molt útils, perquè ens ajuda a estar més atents a classe ja que no hem
d’agafar apunts; Adequat per cada moment; Depenen de les classes han estat millor o pitjor
Professorat
Tenen paciència amb els alumnes; Persones preparades i amb molta experiència; S’han
esforçat per fer les classes en castellà; Bona relació amb nosaltres, disposats sempre que
feien falta; Valoració altament positiva, tot i que hi ha amb els que interaccions més; Atents
amb els alumnes; Han aguantat molt perquè a vegades era difícil fer-ho; Obert i acollidor;
Dinamitzen les classes i són molt propers a nosaltres; Algunes classes una mica fluixes.
Suggeriments
Més temps lliure, i de descans per assimilar tots els continguts; Mes classes pràctiques;
Alguns temes podrien ser més llargs; Més temps pels tallers; Dedicar més temps a educació
per la salut; Separa en dos dies la classe de psicologia evolutiva, perquè tot i que es
interessant es fa una mica pesat i els professors que venen els dies següents reben les
conseqüències d’una classe carregada de continguts .

Directors/es II
Ambient
Bo en general; Enriquidor tant en moments formals com en els informals; Participatiu, dinàmic,
professional; Ha sigut genial el respecte i el bon ambient
Material
Molt bé; Ampli, amb possibilitats d’aprofundir i de posar-los en pràctica als nostres centres;
Molt complert, tant les fotocòpies com el material utilitzat per fer les classes; En alguns taller
no ha hagut material de suport
Professors/es
El professor ha fet la seva feina amb interès i amb ganes, tot i que fan servir massa el treball
en grups; Molt bé, s’han adaptat molt bé a la realitat del grup i han ofert moltes pistes per
l’aplicació pràctica. Experimentats; Persones molt professionals, propera i respectuosa.
Dinamitzant i fent participar a la classe. Disponibles; No tots estan suficientment preparats i
formats; No centrar-se en els centres de la federació i centres salesians, ja que això també
serà d’utilitat en moltes més situacions; Transmeten molt bon rotllo i fomenten la participació;
Han ofert el contingut des de l’experiència i la pràctica

7

Suggeriments
Temps per aprofundir els temes, de reflexió personal i d’intercanvi d’opinions; Més varietat de
professors, per tenir perspectives diferents

Escuela de Verano : Confederació de Centros Juveniles Don Bosco

Es va celebrar a A Coruña del 18 al 24 d’agost de 2002, i l’organitzà la Confederación
de Centros Juveniles Don Bosco de España.
Hi van Assistir 3 persones de la Federació de Catalunya.
Es van organitzar seminaris i tallers per a la formació específica en el camp de la gestió
d’associacions.

Cursos de Formació Contínua - FORCEM
Durant el 2002 hem sol·licitar fer cursos de FORCEM a la Fundació Pere Tarrés i a la
Fundació Catalana de l’Esplai, que esperem que es realitzin al llarg d’aquest curs.
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4.- ÀREA D’ACTIVITATS
Al llarg d’aquest curs han funcionat els grups de treball de les àrees de : Formació,
Plana web, Activitats, Criteris, i la Comissió d’educació en la Fe. Cadascun d’aquest grups
compta amb un membre del Consell Permanent. S’han reunit al llarg de l’any en diverses
ocasions per treballar i preparar les activitats corresponents. Els membres de la Comissió
d’Educació en la Fe van reunir-se fins a mitjans del curs per manca de gent , per això aquest
grup a l’actualitat no està en actiu.
Durant el segon semestre del 2002 s’ha fet una reestructuració per àmbits d’actuació i
s’han creat uns grups de treball per poder-s’hi dedicar d’una manera més efectiva.
Els grups han quedat establerts d’aquesta manera:
Àmbit de Formació: Grup de Treball del Pla de Formació: Hi treballen quatre persones
de diferents centres, un membre del Consell Permanent i la Tècnica de forma S’està treballant
en el Pla de Formació per els propers 3 anys. Van presentar una proposta del seu projecte a
l’Assemblea del 19 d’octubre que va ser aceptada pels centres. Actualment treballen en el
desenvolupament d’aquest projecte.
Grup de Treball cap de setmana Formatiu : El formen la tècnica de formació i
monitors/es dels centres.

Àmbit Institucional: Durant l’any s’ha anat participant a les reunions de les diferents
entitats on pertanyem. A partir de l’assemblea General del mes d’octubre s’han designat uns
representants fixes per afavorir la relació amb les institucions i s’hi reconegui i relacioni a una
persona com a referent de la Federació. Els representants són:
CNJC: Carmen Buera
CJB: Núria Pròsper
MJS: Marta Santamaría
FÓRUM: Carmen Buera
Confederación Don Bosco : Ester Coca
Àmbit Econòmic: El Grup de Treball de Criteris el componen dos persones de dos
centres, un membre del Consell Permanent i la Gerent. S’ha reunit en diferents jornades
durant aquest any per a millorar la distribució de la subvenció de l’IRPF.
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Àmbit de Comunicació: El Grup de Treball de la Plana Web està format per tres
voluntaris dels centres i un membre del Consell Permanent.

Àmbit d’Acivitats Generals: Es formen dos Grups de Treball, un per preparar la Festa
dels Esplai, i un altre per preparar la Festa Jove. El formen monitors de diferents centres, que
es van alternant any rera any.

Activitats concretes:

Festa del esplais
Es va celebrar el 9 de març de 2002 a Martí-Codolar. El tema va ser el circ barrejat
amb la màgia, tenint com a fil conductor les aventures de “Harry Potter”. Es van fer diferents
jocs i tallers. Van participar 253 nens/es i 71 monitors/es de 12 centres. A les reunions per
l’organització de la festa van assistir el C.J.Meridiana, Esplai Ixent, i Martí-Codolar.

Festa Jove
Es va celebrar l’11 de maig de 2002 al centre La Sala de Sabadell. Es van fer torneigs de
futbol i bàsquet, es van passar pel·lícules, es va celebrar un sopar compartit, grups de joc de
Play Station, exhibició de DJ’s, tallers de grafittis i de rol.

També s’ha participat per segon any consecutiu a la campanya “ Colònies d’Estiu 2002”
de la Federació Catalana de l’Esplai, on es realitza una rifa amb venda de butlletes per a el
sorteig d’un cotxe. Aquesta campanya permet als centres aconseguir un ajut per el
finançament d’una part del cost de les activitats d’estiu ( casals, campaments, colònies ). Hi
van participar 12 centres.

A més la nostra entitat va ser seleccionada per l’Ajuntament de Barcelona per
participar a la setena edició de la Mostra d’Associacions de la Mercè. Vam col·locar un plafó
informatiu amb material informatiu sobre la Federació, la seva història, el seu àmbit d’actuació,
les activitats que fem.....
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5.- RECOLZAMENT ALS CENTRES/ ACTIVITATS DELS CENTRES
Informacions
S’ha informat als centres de les possibles subvencions a les quals es podrien
presentar.
S’han enviat contínuament informacions de tota mena: ofertes de feina, cursos,
activitats que es realitzen des dels organismes als quals pertanyem.
S’ha ofert cada mes els productes que es recullen del Banc d’aliments, a més d’un
lliurament excepcional al mes de juliol de productes higiènics, protectors solars i patates que
es va oferir als centres.

Relació Centres-Federació
Hi existeix una relació entre els centres i la Federació per clarificar dubtes d’economia,
de subvencions, de serveis d’altres associacions....
Vam assistir a la Festa del X Aniversari del centre obert Ciutat Meridiana el 30 de maig.
També aquest curs s’han realitzar diferents visites als centres, la seva finalitat és establir un
diàleg sincer que ens ajudi a conèixer millor la realitat dels centres i així aconseguir créixer
junts. Per fer aquestes visites es va crear un guió amb les següents demandes:
1. Realitat del centre
Projectes existents, persones que si mouen, voluntaris, activitats, dificultats,
necessitats, originalitats o aspectes específics i únics, esperances, com veieu el futur,...
2. Relació amb la federació
-

Què espereu de la federació? Què demaneu? Què doneu? Com veieu el futur? Hi
ha possibles candidats pel consell permanent?

-

Recordeu els objectius i la seva aplicació i implicació dels centres en els mitjans.

-

Formació: macro cap de setmana, Com voleu participar? Quan feu formació? Quina
necessitat teniu? I fer-ho amb altres centres? Teniu gent formada per ser
formadora?

Les visites que hem realitzat són les següents: Centro Amigos, Ciutat Meridiana, El Forat,
Grupo Unión, Ixent, Triqui, La Sala, La Nivaira, Picasso, Sta Eugènia, Club Amigos,
C.J.Terrassa i Tronada.
Tenim un informe de totes les visites a la vostra disposició a la seu de la Federació.
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CENTRES FEDERATS
01 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ SOM-HI TOTS

02 -

CENTRE INFANTIL I JUVENIL ESPLAI EL FORAT

03 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI TRONADA

04 -

CENTRE D’ESPLAI PABLO PICASSO

05 -

CENTRE JUVENIL CIUTAT MERIDIANA ALTA

06 -

CENTRE JUVENIL DE MARTÍ-CODOLAR

07 -

CENTRE JUVENIL MERIDIANA

08 -

CENTRE JUVENIL SANT ANDREU

09 -

CENTRE OBERT INFANTIL CIUTAT MERIDIANA

10 -

COLÒNIES I ESPLAI DON BOSCO

11 -

EL CALIU DEL FOC

12 -

ESPLAI DISBAUXA

13 -

ESPLAI IXENT

14 -

CENTRE JUVENIL LA NIVAIRA

15 -

CENTRE JUVENIL SANTA EUGÈNIA

16 -

CENTRE OBERT - CASAL DE JOVES BORDETA

17 -

CENTRE JUVENIL BOOMERANG

18 -

ESPLAI ALADÍ - LA LLANTIA

19 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL CENTRO AMIGOS

20 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ I ESPLAIS BOSCOS

21 -

ESPLAI EL FAROLILLO

22 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE SABADELL

23 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRIQUI

24 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU DE TERRASSA

25 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE TERRASSA

26 -

ESPLAI CLUB AMIGOS

27 -

ESPLAI POPIPUS

28 -

GRUPO UNIÓN
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CENTRE JUVENIL SOM-HI TOTS!
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16’30 –19’30 h. per a nens/es de 8 a
11 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16’30 –19’30 h. per a joves de 12 a 17 anys.
 Centre Obert
Biblioteca, ludoteca i tallers de dimarts a dijous de 17’30 –20’30 h. per a nens/es de
10 a 16 anys.
Estiu.
Colònies
Nº DE NENS/ES: 70
Nº DE JOVES: 40
Nº DE MONITORS: 27

CENTRE INFANTIL I JUVENIL ESPLAI EL FORAT
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16-20 h. per a nens/es de 6 a 12 anys.
Pre-Juvenil.
Dissabtes de 16 -20 hores per a joves de 13 a 18 anys. Un diumenge matí i tarda al
trimestre.
Activitats durant la setmana.
- Ludoteca. Dimarts i dijous de 18 -20 h. per a nens de 6 a 14 anys. Una

excursió

trimestral
Estiu.
Colònies (4 dies), campaments i ludoteca d’estiu
Nº DE NENS/ES: Esplai 25 i ludoteca 15.
Nº DE JOVES: Prejuvenil 15.
Nº DE MONITORS: 17
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ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI TRONADA
ACTIVITATS:
Centre Diari
- Ludoteca els dilluns, dijous i divendres, de 17-21h, nens/es de 7 a 9 anys.
- Reforç escolar els dilluns, dijous i divendres, de 17-21h, nois/es de 7 a 14 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. dissabtes de 16’30 –19’30 h. per a nens/es de 4 a 12
anys.
Projecte Xoves
Activitats els dissabtes de 16’30 –19’30 h. per a joves de 13 a 18 anys.
Estiu.
Colònies i ruta.

Nº DE NENS/ES: Centre Diari 27 i esplai 40
Nº DE JOVES: 20
Nº DE MONITORS: 21

CENTRE D’ESPLAI PABLO PICASSO
ACTIVITATS:
Centre obert infantil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, de dilluns a divendres de 17-20’30h. de 3 a 13
anys.
Centre obert juvenil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca de dilluns a divendres de 17-20’30 h. per a joves
de 14 a 16 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 15-18 h. i caps de setmana de 10- 13h
per a nens/es de 5 a 13 anys
Estiu.
Casal
Nº DE NENS/ES: Centre obert 25 i en l’esplai 15
Nº DE JOVES: 12
Nº DE MONITORS: 17
14

CENTRE JUVENIL CIUTAT MERIDIANA ALTA
ACTIVITATS:
Centre Obert Juvenil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, etc. de dilluns a divendres de 16-20h. per a
adolescents i joves de 13 a 18 anys.
Activitats els dissabtes matí per a joves de 13 a 18 anys.
UEE – Aula Taller
Activitats formatives amb adolescents de 14 a 16 anys de dilluns a divendres de
9-14 h.
Estiu.
Campaments, casal juvenil.
Nº DE JOVES: Centre obert setmanal 40 i centre obert dissabte 22, Centre Obert Juvenil
30
Nº DE MONITORS: 7

CENTRE JUVENIL MARTÍ-CODOLAR
ACTIVITATS:
Centre Obert Petits.
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers de dilluns a divendres de 17-20h. per a
nens/es i adolescents de 6 a 12 anys.
Centre de Dia
Dl. a dv. de 16-20 h per nens/es de 6 a 12 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 17-20 h. per a nens/es de 6 a 15 anys.
Centre Juvenil
Excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16-20 h. per a joves de16 a 21 anys.
Esports.
Entrenament i participació a torneigs de futbol i bàsquet. Dimarts i dijous de
19-21 h., dissabtes de 10-13h. Per a joves de 16 a 20 anys
Centre Obert Grans
Biblioteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 17-20h. Nois/es de 13 a
15 anys.
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Centre Obert Juvenil
Biblioteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 18-21h. Joves de 16 a 21
anys
Punt d’informació Juvenil
És un projecte portat amb el Projecte d’inserció sòcio-laboral CLAU, es fa un
seguiment i assessorament del jove en tot el procés de recerca de feina. Dilluns,
dimecres i divendres de 10-13h., dimarts i dijous de 16-20h.Per a joves de 16 a 21
anys.
Accés a les noves tecnologies
Classes d’informàtica de dilluns a divendres de 16-20h., pera nois/es de 6 a 25 anys.
Estiu.
Casal, colònies, ruta i centre obert

Nº DE NENS/ES: Centre Obert Infantil 30, Centre de día 15, Esplai 30, Centre Obert Grans
30, Informàtica 15
Nº DE JOVES: Centre Obert Juvenil 40, Esports 15, Informàtica 15, Punt d’Inf. Juv. 30
Nº DE MONITORS: 38

CENTRE JUVENIL MERIDIANA
ACTIVITATS:
Centre Juvenil
Activitats els dissabtes de 16’30 a 19’30 h. per a adolescents de 14 a 17 anys.
Estiu
Rutes
Nº DE JOVES: 14
Nº DE MONITORS: 4

CENTRE JUVENIL SANT ANDREU

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
- Reforç escolar els dijous i divendres de 17’15-18’30 h per a nens/es de 10 a 12
anys
- Tallers els divendres de 17’45-21 h per a nens/es i adolescents de 8 a 16 anys.
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Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 17-21 h. per a nens/es de 8 a 12 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 17-21 h. per a adolescents de 13 a 16 anys.
Estiu.
Colònies i casal

Nº DE NENS/ES: Reforç escolar, tallers i esplai 90
Nº DE JOVES: 60
Nº DE MONITORS: 20

CENTRE OBERT INFANTIL CIUTAT MERIDIANA ALTA
ACTIVITATS:
Centre obert infantil setmanal
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, etc. de dilluns a divendres de 15’30-19’30 h.
per infants de 6 a 12 anys.
Estiu.
Casal
Nº D’INFANTS: Centre obert setmanal 40
Nº DE MONITORS: 9

COLÒNIES I ESPLAI DON BOSCO
ACTIVITATS:
Centre obert
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 17-20 h. per a
nens/es de 6 a 13 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16’30-19h. per a nens/es de 6 a 13
anys.
Estiu.
Colònies i campaments
Nº DE NENS/ES: Centre diari 47 i esplai 45
Nº DE MONITORS: 13
17

ESPLAI I CENTRE JUVENIL EL CALIU DEL FOC
ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Tallers els divendres de 17-19h. per a nens/es de 5 a 13 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 17-20 h. per a nens/es de 5 a 13
anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 18-21 h i diumenges de 10-14h per a adolescents i joves
de 14 a 18anys.
Estiu.
Colònies
Nº DE NENS/ES: Tallers 30 i esplai 60
Nº DE JOVES: 10
Nº DE MONITORS: 20

ESPLAI DISBAUXA

ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16-20 h. per a nens/es de 5 a 14 anys.
Activitats entre setmana.
Activitats els dimecres de 19-21 h, i dissabtes de 16-20h per a adolescents de 14 a
17 anys.
Equip de Bàsquet.
Els dimarts i dijous de 20-22 h, Joves de 16 a 22 anys.
Estiu.
Colònies, casal i campaments

Nº DE NENS/ES: 34
Nº DE JOVES: 16
Nº DE MONITORS: 16
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ESPLAI IXENT
ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Centre diari infantil 17’30-20’15 per a nens/es de 10 a 14 anys
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els ds. de 16-20 h. per a nens/es de 9 a 14 anys.
Estiu.
Colònies
Nº DE NENS/ES: 100
Nº DE MONITORS: 18

CENTRE JUVENIL LA NIVAIRA
ACTIVITATS:
Joves
-

Espai de trobada, d’estudi i casal obert els dimecres de 18’30-21h.

-

Grups d’afinitat (comunicació, esports, música, muntanya, rol i solidaritat) els
divendres de 19-21’30h

-

Activitats autònomes els dissabtes de 17-21’30h

Estiu.
Rutes.
Nº DE JOVES: 97
Nº DE MONITORS: 13

CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL SANTA EUGÈNIA
ACTIVITATS:
Centre Obert Casalet
El Casal Infantil del CIJP atén infants de 6 a 9 anys de dl. a dv. de 17-21 h.
Centre Obert Güell
Nois/es de 9 a 12 anys de dl. a dv. de 17-21 h
Fem feina
Tallers prelaborals per a adolescents i joves

de 16 a 25 anys els dimecres i

divendres de 9-14 h.
Estiu.
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Casal infantil, casal adolescents i Estiu Jove
Nº DE NENS/ES: 50
Nº DE JOVES: 50
Nº DE MONITORS:
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COLECTIU D’INICIATIVES CONTRA L’ATUR- CIJCA
ACTIVITATS:
Tallers
Per adolescents de 13 a 16 anys de dl. a dv. de 8 -15 h
Disminuïts
De dilluns a divendres de 9-12h, dilluns i dijous de 15-17h
 S.C.C. IORO
Per adolescents de 13 a 16 anys de dl. a dv. de 9-20 h
Centre Històric
És un pre-taller per a nois i noies d’ètnia gitana de 13 a 20 anys. De dl. a dv. De
15 -18h (noies) i de 19-22h (nois).
Centre obert
Espai alternatiu al carrer, tot treballant des de la vessant del lleure de
dl. a dv. de 18-21h. per a adolescents i joves de 13 a 19 anys.
Centre Obert Caps de Setmana
Nois/es de 13 a 17 anys, 200 hores al curs
Centre Obert Cervera
De dilluns a div. De 19-20 h. Joves de 13 a 17 anys
Curs Inmigrants
De dilluns a divendres, de 16-20 h.
Plans Inmigrants
Estudi sobre els inmigrants i la seva realitat. De dilluns a divendres de 9-13h i de 1620h
Intercanvi internacional
Amb joves de la resta d’Europa, 42 dies.
Nº DE JOVES: Tallers 15, Disminuïts 20, S.C.C. IORO 50, Centre Històric 40, Intercanvi 42,
Centre Obert 60, C.O. Caps setmana 25, C.O. Cervera 50, Curs Inmigrants 15
Nº DE MONITORS: 39
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CENTRE JUVENIL BOOMERANG
ACTIVITATS:
Centre Juvenil.
Activitats els divendres de 18’30-20’30 h. I dissabtes de 16’30-20h per a adolescents
i joves de 13 a 16 anys.
Estiu.
Campament urbà i Casal d’Estiu (juntament amb l’esplai Baldufa)
Nº DE JOVES: 15
Nº DE MONITORS: 4

ESPLAI LA BALDUFA
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16’30 -19’30h. per a nens/es de 4 a 12
anys.
Centre Obert.
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 17-20 h. per a
nens/es de 6 a 15 anys.
Estiu.
Casal urbà ( juntament amb el C.J. Boomerang )
Nº DE NENS/ES: Esplai 20 , Centre Obert 60
Nº DE MONITORS: 21

ASSOCIACIÓ JUVENIL CENTRO AMIGOS
ACTIVITATS:
Centre obert Infantil
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, higiene personal i tallers de dilluns a divendres
de 8- 9’30h i de 16’30 -20’30h. per a nens/es de 7 a 17 anys.
Centre diari infantil.
Dl., Dm, Dc. i Dv. de 16’30- 20’30 h. per a infants de 7 a 12 anys.
Centre diari juvenil.
De dl. a dv. de 17’30 – 20’30 h. per a joves de 13 a 17 anys.
Centre Juvenil.
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Activitats els ds. i dg. de 17 a 21h. per a adolescents de 13 a 17 anys.
U.E.E.
Tallers pre-laborals per a adolescents de 13 a 16 anys, de dl. a dv. de
9’30 -17h
Estiu.
Casal d’Estiu i centre obert
Nº DE NENS/ES: Centre obert 45, centre diari 50
Nº DE JOVES: Centre diari 35, Centre juvenil 30 i U.E.E. 12
Nº DE MONITORS: 26

CENTRE JUVENIL SALESIÀ – ESPLAI BOSCOS
ACTIVITATS:
Centre Diari Juvenil I prejuvenil
Reforç escolar, ludoteca i tallers de dimarts a divendres de 17-20h per a joves de 12
a 16 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16-20 h, i diumenges 1 hora per a
nens/es de 6 a 12 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16 -20h.i diumenges de 1 hora, per a joves de 13 a 16
anys.
Estiu.
Campaments
Nº DE NENS/ES: 15
Nº DE JOVES: 60
Nº DE MONITORS: 9

ESPLAI EL FAROLILLO
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16-20 h. per a nens/es de 6 a 12 anys.
Estiu.
Casal
Nº DE NENS/ES: 60
Nº DE MONITORS: 7
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CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE SABADELL- LA SALA
ACTIVITATS:
Activitats els divendres
Reforç escolar i tallers de 18 -21h. per a adolescents de 14 a 20 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 18 -21h. per a adolescents de 14 a 20 anys.
Estiu.
Campament urbà i rutes.
Nº DE JOVES: 20
Nº DE MONITORS: 5

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRIQUI
ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Reforç escolar, ludoteca, tallers i teatre els dijous de 17’30 -19’30 h i divendres de
17’30-22h per a nois/es de 8 a 14 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers ... els dissabtes de 16’30-20 h.
Estiu.
Colònies, casal i ruta.
Nº DE NENS/ES: tallers diversos 100 i esplai 100
Nº DE MONITORS: 19

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU
ACTIVITATS:.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els divendres i dissabtes de 17’30 -20 h. per a nens/es
de 8 a 12 anys.
 Centre Prejuvenil
Divendres i dissabtes de 16’30 -21h., i diumenges de 17’30-19’30h en el 3r trimestre,
per a joves de 13 a 14 anys.
Centre Juvenil
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Divendres i dissabtes de 17’30-21h, diumenges de 17’30-19’30 , en el 3r trimestre.
Nois/es de 15 a 17 anys
Estiu.
Colònies
Nº DE NENS/ES: 95
Nº DE JOVES: 54
Nº DE MONITORS: 12

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE TERRASSA
ACTIVITATS:
Centre Juvenil.
Dissabtes de 17’30 –20’30 h. per a joves de 14 a 17 anys.
Estiu.
Casal d’estiu
Nº DE JOVES: 25
Nº DE MONITORS: 4

ESPLAI CLUB AMIGOS
ACTIVITATS:
Esplai.
Dissabtes de 17’30 –20’30 h. per a nens/es de 6 a 13 anys.
Estiu.
Casal
Nº DE NENS/ES: 65
Nº DE MONITORS: 12

ESPLAI POPIPUS
ACTIVITATS:
Esplai.
Dissabtes de 16- 20h. per a nens/es de 6 a 12 anys.
Estiu.
Casal
Nº DE NENS/ES: 30
Nº DE MONITORS: 11
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GRUPO UNIÓN
ACTIVITATS:
Centre obert infantil
Dilluns a divendres de 17- 19 h. per a nens/es de 8 a 11 anys.
Centre obert juvenil
Dilluns a divendres de 17 -19 h. per a adolescents de 12 a 15 anys.
Aula d’estudi i reforç educatiu
Dilluns a divendres de 18 -20h per a infants i adolescents de 8 a 15 anys.
Aula d’informàtica
De dilluns a divendres de 16’30 –20’30 h. i els dimecres també de 11’30 -13 h. per a
nens/es i joves majors de 8 anys.
UEE L’Eina
Tallers prelaborals de dilluns a divendres de 9-13’30 h. i dimarts i dijous també de
16 -18 h. per a adolescents de 13 a 16 anys.
Estiu.
Casal d’estiu infantil i juvenil, colònies i aula d’estudi
Nº DE NENS/ES: Centre obert 35, aula estudi 47, aula informàtica 58.
Nº DE JOVES: Centre Obert 36 i UEE 18.
Nº DE MONITORS: 24

25

6.- RELACIONS INSTITUCIONALS

Administracions Públiques
Ajuntament de Barcelona
-

Reunió de presentació de les Subvencions de Serveis Personals per l’any 2002, l’11 de
febrer de 2002 a la seu de Serveis Personals.

-

Elaboració i presentació de la subvenció de Serveis Personals 02, el 21 de gener de 2002.

-

Relació amb Voluntaris per Barcelona, amb la derivació de voluntaris que ens remeten cap
els centres de la Federació.

-

Reunió Informativa per les associacions participants a la Mostra d’Associacions de la
Mercè 2002.Torre Jussana, 17 de setembre de 2002.

-

Elaboració i presentació a la Subvenció de Participació i Relacions Ciutadanes i Drets
Civils. 20 de febrer de 2002. Va ser denegada

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
-

Reunions amb el Delegat de Zona per la subvenció de l’any 2002 i diverses entrevistes
per sol·licitar material i ajuts per a les activitats.

-

Entrevista amb Josep Mª Canyelles, Gerent de l’Incavol, per la presentació del cap de
setmana formatiu el 23 de gener a l’Incavol.

-

Sol·licitud per la subvenció d’ Acció Cívica. 6 de març de 2002

-

Sol·licitud per la subvenció de l’Incavol. 4de març de 2002

-

Visita del Sr. Canyelles a Gualba. 14 d’abril de 2002

-

Entrevista amb la Sra. Pia Ferrer per presentar-li la nostra sol·licitud de subvenció a càrrec
de l’IRPF 2002, ja que ella es la que ens defensa a Madrid.

-

Assistència a les II Jornades d’Associacionisme i Voluntariat. Palau de Congressos de
Catalunya. 24 de novembre de 2001.

-

Participació amb material informatiu de difusió a l’Escola d’Estiu del Voluntariat. La Seu
d’Urgell del 25 al 28 de juliol de 2002.

-

Assistència al 2n Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat el 15 i 16 de
novembre de 2002.
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Secretaria General de Joventut
-

Sol·licitud entrevista amb la Secretària General Rosa Mª Pujol.
Entrevista que es va celebrar el 21 de maig de 2002.

-

Reunió per la signatura del Conveni de Subvenció per al Funcionament Ordinari, el 13 de
maig de 2002.

-

Participació amb material informatiu de difusió i d’exposició a la Festa de la Diversitat de
SOS Racisme. 4 i 5 de maig del 2002.

Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales
-

Memòria Final IRPF 2000

-

Sol·licitud de la subvenció a càrrec de l’IRPF per l’any 2002.

-

Seguiment de la justificació de la subvenció de l’IRPF a càrrec de l’any 2001:

-

Concessió de la subvenció per l’any 2002.Redacció de la memòria adaptada.

Organismes als quals pertanyem
Fòrum d’Organitzacions Catòliques de Joves
Participem en la família de lleure.
Es segueix treballant conjuntament amb els Maristes, el MCEC, els Minyons i Guies St. Jordi

El 27 d’octubre de 2001 vam acabar el mandat per tres anys a la Junta Directiva del
Fòrum, instrument que coordina totes les accions del Fòrum.
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
-

Participació en el Grupo de Trabajo de Criterios para la redistribución de la subvención del
IRPF, amb diverses reunions a Madrid.

-

Participació als diferents Consejos Ejecutivos.

-

Participació a l’Assemblea General el 23 i 24 de febrer de 2002

Consell de la Joventut de Barcelona
-

Participació en les votacions a les eleccions de la Junta del CJB. Torre Jussana 24 de
gener de 2002.

-

Participació amb material informatiu de difusió i d’exposició a les Mostres d’Entitats dels
Barris de Horta-Guinardó i Sarrià-Les Corts. Maig de 2002.

-

Adhesió a “L’acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones “.
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Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
-

Participació al grup de treball sobre el marc legal d’activitats educatives assistint a diferents
reunions.

-

Participació a l’Assemblea General Ordinària el 9 i 10 de març de 2002 a Sitges.

Altres Relacions
-

Delegació de Pastoral Juvenil

S’ha participat en la elaboració de la Guia del Voluntariat “Regala’t, Fes Voluntariat “

-

Federació Catalana de l’Esplai

Participació de 12 centres de la Federació en la Campanya Rifa d’Estiu,

-

Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’esplai.
Contactes i adhesió al document “ L’Educació de la Gent Jove, una declaració a l’alba del

segle XXI”.

-

MJS (Moviment Juvenil Salesià)

Participació amb un membre de la Federació a les diferents reunions i participació amb articles
a la Revista del MJS.

- Federació Catalana del Voluntariat Social
La Federació Don Bosco de Catalunya ha donat suport per la candidatura de Barcelona per
acollir la Conferència Mundial del Voluntariat 2004.

28

7.- SERVEIS OFERTS
Aquest curs els serveis que s’han ofert en quant a material han estat:

Màquina de xapes

Ha estat utilitzada per 15 centres / entitats.

Megafonia:

Ha estat utilitzada per 8 centres.

Pals hockey

2 centres

Projector de diapositives

1 entitat

Biblioteca

Utilitzada per diferents monitors/es dels centres

A mes d’aquests serveis s’han utilitzat el vídeo, l’equip de musica, el retroprojector i material
esportiu per les diferents activitats que s’organitzen des de la Federació.
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8.- ECONOMIA
Gestió comptable

- Seguiment del contracte de lloguer i subministraments del despatx amb la Inspectoria dels
SDB.
- S’ha portat la gestió comptable de la Federació ordinàriament
- Assistència ala Sessió informativa sobre l’Impost de Societats a la Secretaria General de
Joventut
Recerca de recursos
-

S’han elaborat els projectes i les memòries per les subvencions i convenis habituals, més
un nou projecte que es va presentar a Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat
no ens l’hagin concedit.

-

Banc d’Aliments: Cada primer dimarts de mes, hem anat a recollir aliments. S’han repartit
els aliments entre els centres que van sol·licitar i Castellnou. A més hi ha hagut dos
lliuraments excepcionals de materials de neteja, productes d’higiene personal i patates.

-

S’han obtingut materials diversos per la realització de diferents activitats o tècniques
(llàpissos, cartolines, bolígrafs, fulls, carpetes , bosses, barrets, caramels.....).
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