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1. DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

L’entitat Grup Colònies Ca n’Anglada està en funcionament des de fa més de 40 anys
responent a les diferents necessitats que els infants i joves del barri han tingut al llarg
d’aquest període. La nostra entitat vol donar resposta amb aquest projecte, des d’una
perspectiva intercultural, oferint un model educatiu vàlid per les famílies, en un espai
alternatiu i diferent a l’escola que possibiliti l’intercanvi mitjançant activitats i amb un
equip humà que aporti als infants uns valors que complementin a la família. , I en casos
on la família sigui una unitat en crisis, poder donar resposta a l’infant, treballant
sempre en el camp de la prevenció.
L'entitat realitza des del mes d'octubre fins al mes de juliol les activitats següents:
- CENTRE DIARI: dirigida a infants i joves d'entre 3 i 16 anys. L'activitat es realitza de
dilluns a divendres en l'horari de 16:30h a 19:00h amb infants, i de 15:30h a 17:00h
amb joves. Realitzem activitats de reforç escolar i de lleure. El nostre objectiu és oferir
un servei d’atenció a la infància, adolescència i a les famílies més vulnerables realitzant
una tasca educativa i preventiva en xarxa amb els diferents agents que actuen amb
l’infant, basant-la en l’educació social per contribuir a la millora de la qualitat de vida
d’aquests. Es pretén que cada persona realitzi un procés educatiu personal compartintlo amb la resta d’iguals, educadors/es i la realitat territorial que els envolta.
- ESPLAI SETMANAL: dirigida a infants i joves d'entre 4 i 18 anys, es realitza cada
dissabte de 16:30h a 19:00h i es fan activitats de lleure, sortides i activitats per implicar
a les famílies.
- CASALS D'ESTIU: es fan casals de tres setmanes i cinc setmanes dirigits a infants
d'entre 3 i 12 anys i es fa casals de joves de 13 a 18 anys. El període és en els mesos
d'estiu de juny i juliol i l'horari és de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h. En els casals
d'estiu donem importancia al servei de menjador per poder cobrir i donar continuïtat
als infants de Centre Obert que es troben en situació de risc.
- COLÒNIES: dirigida a infants i joves d'entre 4 i els 18 anys. La durada de les colònies
es de 10 nits i 11 dies, es realitzen activitats d'apropament a la natura, es treballen
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diferents valors i hàbits d'higiene i alimentació. Amb aquest projecte també volem
donar continuïtat al treball realitzat durant el curs amb els infants i joves del Centre
Obert i Esplai Setmanal. L'estada té lloc des de fa 50 anys a la Rectoria de la Selva del
21 al 31 de juliol.

2. PROJECTE CENTRE DIARI FEM CAMÍ

El Projecte de Centre Diari vol oferir, des d’una perspectiva intercultural, un model
educatiu vàlid per les famílies, en un espai alternatiu i diferent a l’escola que possibiliti
l’intercanvi mitjançant intervencions educatives i amb un equip humà que aporti als
infants uns valors que complementin a la família i, en casos on la família sigui una
unitat en crisis, poder donar resposta a l’infant, treballant sempre en el camp de la
prevenció.
El fonament d’aquest projecte neix al mes de juliol de 1999. Dins de l’entitat va sorgir
certa inquietud a l’observar que la població magrebí estava augmentant i la relació
entre les dues cultures, la catalana i la magrebí, dificultaven els canals de tolerància,
protecció i integració social.
Desgraciadament aquesta intuïda inquietud es va fer palesa quan durant aquell mateix
mes, al barri de Ca n’Anglada, van succeir tota una sèrie d’enfrontaments entre les
dues cultures. Així doncs, aquests fets van reforçar la realització d’aquest projecte.
En aquell moment, va ser precís iniciar una intervenció al barri per tornar a respirar
l’aire de convivència, respecte i tolerància que temps enrere ja existia. Actualment,
creiem que cal continuar amb aquesta tasca, tenint en compte la situació econòmica i
social del país, per tal de prevenir els fets passats anteriorment.
Tanmateix la nostra societat ha canviat en els darrers anys. Els models familiars han
variat i aquest fet ha condicionat que ens trobem amb un model de família que
s’organitza diferent al tradicional. Fruït d’aquest canvi positiu han sorgit unes noves
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mancances, com són l’atenció dels infants i les persones grans, els serveis domèstics,
l’alimentació i salut de l’infant i jove...
En concret, des del Centre Diari Grup Colònies Ca n’Anglada, l’actuació es centra en la
prevenció del risc d’exclusió social durant la infància i adolescència. Ens trobem en un
moment difícil on aquest risc social ve donat per diferents aspectes: un entorn socioeconòmic no favorable, la pèrdua dels rols familiars i les problemàtiques pròpies de
l’individu (discapacitats, salut mental...).

3. PROJECTE COMPARTIM BERENANT

El Projecte Compartim Berenant sorgeix al gener de 2013 dins del projecte de Centre
Diari quan l’equip d’educadors detecta que els infants i joves no duen berenar i els
havíem de donar gairebé cada dia. La situació socioeconòmica de la família era molt
precària i no podien cobrir totes les necessitats bàsiques dels seus fills. Es va detectar
en molts dels infants i joves que l’únic àpat que feien bé era el dinar ja que la majoria
es quedaven a menjador de l’escola, per altra banda, en altres projectes amb les
famílies comentaven que no sopaven. L’equip va voler donar solució a aquest
problema i evitar problemes de desnutrició entre els/les infants i joves.
L’entitat no disposa de recursos suficients per cobrir el berenar de gairebé 100 infants,
per aquest motiu aquest projecte es converteix en un projecte solidari, de tots aquells
que vulguin ajudar i col·laborar i que a la vegada ens permetia treballar molts aspectes
amb els infants i joves. El procés d’aplicació del projecte va consistir en fer difusió de
la realitat de les famílies, infants i joves que participen a l’entitat i conscienciar al barri i
a la ciutat de la importància de la intervenció en aquest àmbit i aconseguir la seva
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col·laboració fent donacions d’aliments a l’entitat per oferir als infants i joves cada
tarda per berenar. La participació de tots els voluntaris va ser excel·lent durant el
primer any i vam poder cobrir gairebé tots els mesos donant de berenar llet, colacao,
sucs, galetes, magdalenes, fruita, entrepans...
El projecte es modifica aquest curs fent partícips a la família en l’execució d’aquest.
S’ha creat un grup de mares voluntàries on vénen de dilluns a divendres a preparar el
berenar i compartir aquest espai amb els seus fills i altres menors. A la vegada amb els
infants i joves treballem hàbits d’higiene quan han de recollir el seu espai i estris
utilitzats, així com el fet de compartir el menjar amb la resta de companys i adquirir
hàbits saludables menjant diferents aliments.

3.1 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA
La justificació del projecte recau en reduir i prevenir la desnutrició que pateixen molts
dels infants i joves que participen al Centre Diari.
Per aquest motiu es plantejà el projecte Compartim Berenant, on a partir de
col·laboracions d’establiments, institucions, persones individualment... sense ànim de
lucre, ens permeti aconseguir aliments per donar berenar cada tarda a aquets infants i
respondre a aquesta necessitat bàsica.
No obstant, depenem sempre de les quantitats que ens vulguin donar, dels diferents
aliments... Vam observar que d’aquesta manera no podíem oferir una dieta equilibrada
i variada als infants. Per aquest motiu, l’ideal seria obtenir un fiançament per poder
dur a terme el projecte oferint uns berenars saludables, equilibrats i variats.

3.2 FAMÍLIES I INFANTS BENEFICIATS
Els beneficiaris d’aquest projecte són tots els participants del Centre Diari. El curs
passat eren 96 inscrits i actualment treballem amb 50 famílies i 88 infants, tots ells
beneficiaris del projecte.
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3.3 OBJECTIUS
-

Vetllar per la millora en l’alimentació i salut de l’infant i jove.

-

Establir relacions socials positives basades en el respecte, tolerància,
solidaritat, igualtat...

-

Treballar hàbits d’higiene

-

Treballar hàbits saludables en alimentació

3.4 DURADA
El projecte es va iniciar al mes de gener de 2013 fins a l’actualitat. Vam poder cobrir
berenars durant tot el curs passat, tot i que ens vam trobar amb alguns problemes
d’abastament de menjar solucionats amb èxit. Aquest curs volem mantenir el projecte
en actiu millorant la varietat d’alimentació dels nostres infants i amb una regularitat
assegurada.

3.5 COL·LABORACIÓ
Des de l’inici del projecte vam tenir una participació molt activa en aquest projecte, el
barri i altres establiments de la ciutat van col·laborar molt amb nosaltres.
La primera persona en col·laborar amb el projecte va ser una perruquera del barri que,
a canvi de llet i galetes, oferiria alguns tractaments estètics. Després s’hi van afegir
treballadores d’una carnisseria, que van fer un cartell per la botiga on demanava llet i
cacau en pols per la nostra entitat, fruiteries també hi van col·laborar donant fruita,
persones individualment i altres treballadors de les entitats del barri com la biblioteca,
centre cívic, ajuntament de Terrassa... i equips d’esports com Club Korfball Vallparadís.
L’empresa Nutrexpa també va col·laborar amb nosaltres fent la donació de productes
de la seva marca per els nostres infants.
Aquest curs els dimecres col·labora l’entitat Gent Solidària, on amb un grup de quatre
voluntaris preparen i donen el berenar als infants. Aquesta col·laboració és de gran
rellevància ja que permet que els infants i joves es relacionin amb els voluntaris i
intercanviïn experiències.
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3.6 PRESSUPOST
NºINFANTS I JOVES

88 infants i joves

DIES DE BERENAR

160 dies

COST BERENAR / DIA / INFANTS

0,3€/dia/infant*

TOTAL

2.640,00€

*Al dia tenim un màxim de 55 infants i joves.
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