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Ja fa un any que vam començar el camí de la Fundació Educativa Can
Palet - Ca n’Anglada, sorgit de la unió de dues grans entitats de Terrassa, amb més de cinquanta anys d’història a la ciutat, com són el Centre d’Esplai Infantil Can Palet, de la Parròquia de Sant Josep, i el Grup
Colònies Ca n’Anglada, de la Parròquia de Sant Cristòfol.
El context social que estem vivint actualment no és gens fàcil. Una
geopolítica complexa, una economia molt feble per a les persones de
rendes baixes, una falta de feina digna, un entorn poc facilitador per a
les persones joves i un infant poc reconegut institucionalment que no
té ni veu ni vot en el seu entorn.
Tot això fa que un grup de persones —patronat, treballadores i voluntàries— creem la missió d’acompanyar els infants, els joves i les famílies de la ciutat, especialment persones en situació de vulnerabilitat,
promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una intervenció preventiva i comunitària la base de la qual siguin l’educació i l’acció social.
En nom del Patronat, personal i monitors i monitores voluntaris us presentem la primera memòria, la del curs 2020-2021, en què el somriure dels infants i els joves és la nota predominant i la que ens fa que
continuem any rere any fins a arribar a complir amb plenitud la nostra
missió.
“Penseu què seria una societat que decidís, d’una vegada per totes, establir aquest
principi: ‘És veritat que no som perfectes i que cometem molts errors. Però quan es
tracta dels nens que venen a aquest món, cap sacrifici dels adults serà considerat
massa costós o massa gran, per evitar que un nen pensi que és un error, que no val res
i que està abandonat a les ferides de la vida i a la prepotència dels homes’. Que bonica
que seria una societat així! Jo dic que a aquesta societat se li perdonarien molts dels
seus innombrables errors. Molts, realment.”
Papa Francesc. Audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà.

Jordi Fàbregas i Olivan
President de la Fundació
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Sortim de bon matí, als barris de Ca n’Anglada i Ègara, amb el projecte
Despertador, parem taula i anem donant el bon dia a joves del barri
que es troben per, seguidament, anar cap a l’institut. Cap allà a les vuit
obrim els serveis centrals al carrer de Colom, 129, on la maquinària
interna comença a treballar: administració, economia, subvencions,
recursos humans, pla d’igualtat, web, comunicació, neteja, cita prèvia dels punts d’orientació... i arribem a les nou, quan els tres punts
d’orientació als barris de Can Palet, Ca n’Anglada i Ègara es posen en
marxa per rebre ciutadans i ciutadanes i trobar la millor solució al seus
problemes. I de cop es fan les dues, i un equip d’educadors/es obre el
menjador de l’Institut Can Jofresa amb el suport de la Fundació Probitas. Dinem, reposem, fem estudi assistit i amb l’entrada de la tarda
comencen els diferents centres oberts: CanPa Xics, CanPa Joves, Fem
Camí, Centre Diari Ègara i Esportiu, gràcies a la Fundació Caixabank,
la Generalitat i l’Ajuntament. Al voltant de tres-cents infants i joves,
acompanyats per educadores, educadors, psicòlegs i psicòlogues, integradors i integradores que activen tot l’entorn de l’infant per fer-lo
créixer, perquè arribi a ser el que ells vulguin ser... no el que nosaltres
vulguem que siguin o el que la societat els diu que són.
I va arribant el vespre i anem tancant sales, despatxos i llums per descansar, per tornar l’endemà. Anem sumant dies fins que arriba el dissabte a les quatre de la tarda, quan tornem a obrir els centres per fer
l’esplai (Grup Colònies Ca n’Anglada i CEI Can Palet), on fa més de 50
anys que anem fent gràcies a un equip de monitors i monitores, voluntaris i voluntàries, que en el seu temps lliure han quedat, s’han trencat
les banyes, han rigut, han valorat, han organitzat la sortida del cap de
setmana, han començat a preparar casals, colònies...
Aquest és l’exemple d’un dia, d’una setmana i d’un curs a la Fundació.
Una entitat moguda per les persones que hi treballen i hi fan de voluntàries. Són persones a les quals vull agrair la seva dedicació i esforç per
fer que els infants i joves busquin els seus somnis. Persones que acompanyen les famílies per facilitar-los el seu dia a dia i que creen finalment un espai obert i col·laborador amb el barri i la ciutat de Terrassa.
Gràcies, equip, per fer que cada infant i jove
sigui protagonista de la seva vida.
Josep Rodríguez i Montserrat
Director general de la Fundació
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QUI SOM

La Fundació Educativa Can Palet - Ca n’Anglada és una entitat sense ànim de lucre
que treballa per garantir el benestar d’infants i joves en risc d’exclusió i les seves
famílies. La nostra acció socioeducativa es desenvolupa a la ciutat de Terrassa, principalment als barris de Can Palet, Ca n’Anglada i Ègara.

Ègara
Ca n’Anglada
Can Palet

Pel tarannà de l’entitat i perquè la nostra intervenció s’estén més enllà dels barris en
els quals actuem, el nom amb el qual ens donem a conèixer és Fundació Educativa Terrassa. La Fundació neix de la unió de dues entitats històriques de la ciutat en el lleure
educatiu: l’Associació Educativa Can Palet i el Grup Colònies Ca n’Anglada.
Més de cinquanta anys d’història treballant per la infància i l’adolescència avalen aquestes dues entitats, especialment els més de dotze anys que ambdues treballen en projectes de caràcter diari en coordinació amb agents educatius dels territoris.
Fruit d’un treball coordinat des de fa deu anys, les dues associacions detecten la necessitat d’unir-se com a Fundació per guanyar visibilitat i dotar-se d’una estructura més sòlida que permeti fer arribar l’acció socioeducativa a nous espais de la ciutat de Terrassa.
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1.1. MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida d’infants, joves i famílies, especialment de persones en situació de vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una acció preventiva i comunitària on l’educació i l’acció social siguin la base.

Fundació Educativa Terrassa
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L’EQUIP
PATRONAT

1.2. VISIÓ
Ser una entitat de referència en acció sociocomunitària a la ciutat que:
JOSEP RODRÍGUEZ

Previngui situacions de risc i en redueixi l’impacte
en els diferents col·lectius de la societat.
Esdevingui intermediària entre les persones i l’entorn.

DIRECCIÓ GENERAL

ASSEMBLEA DE PERSONAL

EQUIP DIRECTIU

EQUIP COORDINACIÓ

Reivindiqui polítiques que garanteixin els drets
i la igualtat d’oportunitats de les persones.
Doni valors a les capacitats i potencialitats de cada persona.
Generi escenaris que facilitin l’empoderament de la persona.

1.3. FINALITAT
Acompanyar els infants, joves i famílies de la ciutat, especialment persones en situació
de vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una intervenció preventiva i comunitària on l’educació i l’acció social siguin la base.

TONY CAZORLA

NAYELI HERENCIA

PATRICIA HERNÁNDEZ

COORDINADOR PEDAGÒGIC

COORDINADORA PEDAGÒGICA

CAP DE DEPARTAMENT

ZONA CA N’ANGLADA

ZONA CAN PALET - ÈGARA

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Centre diari: Fem Camí
Casals de vacances
Acarona’m
Medi Obert
Esportiu Ca n’Anglada
Dinamització Esportiu 2030
Despertador Ca n’Anglada
Punt d’Orientació Social

Centre diari: CanPa Xics
Centre obert: CanPa Jove
Centre diari Ègara
Casals de vacances
CanPa Minis
RAI ESO: Dinem junts!
Cursos d’acollida
Despertador Ègara
Punt d’Orientació Social

Gestió econòmica
Recursos humans
Projectes i subvencions
Centraleta
Manteniment
Consergeria

2.1. EL PATRONAT
Tal com estableixen els estatuts de la Fundació Educativa Terrassa: el Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació i assumeix totes les facultats i funcions
necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.
El Patronat està format per vuit persones de perfils professionals diferents que duen
a terme la seva tasca de manera voluntària, sense rebre compensació econòmica a
canvi. El director general de l’entitat és la figura que vincula aquest òrgan amb l’equip
tècnic de cada projecte.
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2.2. L’EQUIP TÈCNIC
Durant el curs, l’equip de professionals està format per 47 persones, professionals del
món social, amb un contracte de treball. A part, hi ha dos equips de persones voluntàries (Ca n’Anglada i Can Palet) que fan activitat cada dissabte a la tarda d’octubre a
juny i organitzen les colònies de deu o dotze dies al mes de juliol.
Entre el setembre del 2020 i l’agost del 2021 han passat per la Fundació Educativa
Terrassa 139 professionals, en diferents llocs de treball, que han executat tasques de
dinamització, intervenció, neteja, manteniment, administració i direcció. Aquesta xifra també inclou les persones contractades per fer substitucions en cas de baixa. Les
baixes per contacte directe amb una persona positiva de covid-19 han disparat les xifres de contractació d’enguany.
Per les seves dimensions, l’equip s’estructura per projectes i aquests, per territoris. Cada
territori té una coordinació pedagògica que vetlla perquè les accions que es porten a terme en una mateixa zona estiguin coordinades i mantinguin criteris educatius uniformes.
D’altra banda, hi ha un òrgan de coordinació que aglutina totes les persones coordinadores de projectes: la Taula de Coordinadors i Coordinadores, que es reuneix mensualment per intercanviar experiències i dubtes i posar en comú la feina feta. La Taula
és convocada per l’Equip Directiu, que es reuneix setmanalment per donar resposta
a les necessitats que van apareixent en el dia a dia de la Fundació. Aquest equip està
format pel director general, en Josep Rodríguez, les coordinacions pedagògiques (Nayeli Herencia i Tony Cazorla), la cap d’Administració i Serveis (Patricia Hernàndez) i el
tècnic de Projectes (Manel Mora).

3.1. ESPAI FAMILIAR
L’ESPAI FAMILIAR és un projecte que es duu a terme paral·lelament als barris de Can
Palet i Ca n’Anglada on s’ofereixen sessions ludicoformatives a pares i mares amb infants de 0 a 3 anys.
L’espai busca oferir un acompanyament als pares i mares i generar un grup de confiança per compartir experiències, dubtes i pors del desenvolupament dels infants.
S’ofereixen activitats sobre salut a la infància, estimulació, suport emocional, etcètera,
dinamitzades per tres professionals (dos a Can Palet i un a Ca n’Anglada) i talleristes
puntuals (com ara professionals del sector sanitari o especialistes segons la temàtica
de la sessió).
ACARONA’M

5

INFANTS

11

INFANTS

ROBERT PLANAS
Esportiu Ca n’Anglada

IVETTE VIVES
CanPa Jove
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PATRI RECHE
Fem Camí

JUDIT AMORÓS
CanPa Xics

5

MARES

CANPA MINIS

TAULA DE COORDINADORS I COORDINADORES

ARIADNA FOLCH
RAI ESO

3

PROJECTES

10

MARES

MANEL MORA
Tècnic de projectes

Nuria de Andrés
CD Ègara
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3.2. L’ESPORTIU CA N’ANGLADA

3.2.1. DINAMITZACIÓ DE L’ESPORTIU CA N’ANGLADA 2030

El projecte de l’Esportiu és un projecte que combina l’acompanyament acadèmic amb
la pràctica de l’esport. Mitjançant el futbol, l’equip educatiu treballa valors i hàbits saludables amb els infants i setmanalment fan un acompanyament acadèmic. Aquest projecte, al barri de Ca n’Anglada, es coordina amb les escoles del territori per garantir
l’èxit escolar dels infants participants.

La Taula de Ca n’Anglada 2030 va acordar destinar recursos econòmics a la dinamització de l’espai municipal de l’Esportiu Ca n’Anglada. La Fundació va decidir impulsar
la dinamització d’aquest espai durant els mesos d’estiu.

El curs 2020-21 hi han participat 78 infants i joves, amb 5 persones responsables de
l’entrenament i la coordinació.

2020-2021

78

INFANTS I JOVES

La situació actual ha dificultat que moltes famílies puguin viatjar i s’ha fet necessari
adaptar aquest espai a activitats obertes a infants.
Les dades de participació mitjana són les següents:

MITJANA INFANTS/JOVES PER DIA

5

RESPONSABLES

JULIOL
AGOST
SETEMBRE

60,87
58
40

PARTICIPACIÓ MÀXIMA PER DIA

JULIOL
AGOST
SETEMBRE

105
86
52

DIES D’OBERTURA
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JULIOL

AGOST

SETEMBRE

23

26

9
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3.3. CENTRE DIARI
El Centre Diari és un servei diürn que fa una tasca educativa des de l’àmbit no formal
amb infants i joves dels barris de Can Palet, Ca n’Anglada i Ègara, la qual cosa el converteix en un espai de convivència entre infants de diferents orígens, on aquest no sigui un factor de desigualtat i exclusió social. Amb aquesta tasca, el Centre Diari busca
ser un agent educatiu dins del barri.

Fundació Educativa Terrassa

Els projectes que s’han dut a terme aquest curs són els següents:
CANPA XICS per a infants de 6 a 12 anys al barri de Can Palet.

86

8

INFANTS

PROFESSIONALS

Des del Centre Diari entenem l’educació com un procés participatiu on fomentar la
pertinença, l’arrelament i la implicació en el barri, per tal de lluitar conjuntament contra
l’exclusió social.
Per aconseguir aquesta fita, treballem des de tres vessants: l’educació en el lleure —
àmbit en què les nostres entitats mares tenen més de 50 anys d’història—, el reforç
escolar i l’acció social amb les famílies. El treball conjunt d’aquests tres àmbits, dut a
terme de manera interdisciplinària amb altres agents del territori (escoles, instituts,
Serveis Socials...), facilita l’assoliment dels objectius que ens plantegem.
En definitiva, el Centre Diari de Can Palet, Fem Camí i Centre Diari Ègara són un espai de convivència per als infants i joves dels barris i un motor de canvi per a ells i
les seves famílies.
El curs es va iniciar amb la incertesa sobre un possible segon confinament i sobre com
aplicar les mesures de prevenció a la nostra activitat. Finalment, hem pogut adaptar
les activitats als requisits establerts pels protocols, atenent les recomanacions de les
autoritats sanitàries.
El curs s’ha desenvolupat amb certa “normalitat” i només s’han donat casos de confinament grupal per contacte directe al primer trimestre de curs. De fet, amb els nous
protocols, les mesures que establim d’ús de mascareta, distància social i ventilació
dels espais, es descarta un confinament per contacte directe en cas que alguna persona participant fos positiva.

6-12 ANYS
CANPA JOVE per a joves a partir de 12 anys al barri de Can Palet.

45

4

INFANTS

PROFESSIONALS

+12 ANYS
CENTRE DIARI FEM CAMÍ per a infants i joves de 6 a 16 anys.

77

7

INFANTS

PROFESSIONALS

6-16 ANYS
CENTRE DIARI ÈGARA per a infants de 6 a 12 anys al barri d’Ègara.

48

4

INFANTS

PROFESSIONALS

6-12 ANYS
P. 12
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3.4. COLÒNIES D’ESTIU

3.5. CASALS DE VACANCES

L’activitat de convivència és essencial per donar l’oportunitat a infants i joves de sortir
del seu context habitual i conèixer noves realitats, conviure amb altres nens i nenes i
assumir petites responsabilitats adequades a la seva edat.

El casals són un espai educatiu i de lleure que oferim a infants i joves durant els períodes de vacances acadèmiques.

Per la seva banda, l’equip de monitors i monitores del Grup Colònies Ca n’Anglada ha
organitzat l’activitat a la Rectoria de la Selva del 19 al 29 de juliol.
47 infants i joves i 8 monitors/es han participat en aquesta activitat.
Tothom es va sotmetre a un test d’antígens dues hores abans d’agafar l’autocar en un
cribratge multitudinari organitzat per la Fundació amb càrrec econòmic per a les famílies, ja que quan la Generalitat va anunciar la gratuïtat dels tests per a colònies, el
cribratge a la Fundació ja estava contractat i pagat.

CA N’ANGLADA

53

91

132

44

63

58

100

41

-

-

50

-

-

CASALS JOVES
3 SETMANES

De Can Palet han anat de colònies 79 infants i 16 monitors/es.

En total, per a la realització dels casals d’estiu s’han contractat 80 professionals per a
tasques de monitoratge, coordinació i neteja. Pel que fa als casals d’hivern, es van contractar 23 persones per a les mateixes tasques. Les xifres de participació dels casals
del curs 2020-21 són les següents:

CASALS D’ESTIU
5 SETMANES

Aquest curs hem pogut recuperar una de les activitats estrella de l’estiu. L’equip de
monitors i monitores de dissabte de Can Palet ha organitzat l’activitat, que s’ha dut a
terme a la casa de colònies Mas l’Aliberch, a Vic, del 19 al 30 de juliol.

Com cada any, aquesta activitat s’ha fet en conveni amb l’Ajuntament de Terrassa i
amb la col·laboració d’entitats socials com Educo o Fundació Probitas, que ens donen
suport econòmic per garantir menjador durant les activitats.

CASALS D’ESTIU
3 SETMANES

L’equip de monitors i monitores d’esplai de dissabte organitzen de manera voluntària
les colònies d’estiu. L’any 2020 es van haver de suspendre per evitar riscos de contagi
de la covid-19 i enguany s’han reprès.

Habitualment s’ofereixen per Nadal i a l’estiu i és en aquest darrer model d’activitat que
s’acostuma a oferir dos casals de tres setmanes (per a infants que faran colònies), tres
de cinc setmanes i dos d’adreçats a joves.

149

282

CAN PALET

53

CASALS D’HIVERN

40

CASALS D’AGOST

ÈGARA

TOTAL

146
P. 14
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3.6. MEDI OBERT

3.7. DESPERTADOR

ESPLAI AL CARRER és un projecte d’acció socioeducativa al medi obert, pensat per a
l’espai públic del barri de Ca n’Anglada i adreçat a infants de 4 a 12 anys.

El projecte Despertador garanteix a alguns joves del barri un esmorzar equilibrat i un
treball dels hàbits de salut i higiene.

S’estructura en tres línies d’intervenció: l’acció comunitària, l’acció socioeducativa individualitzada i l’acompanyament familiar.

És un projecte de suport de prevenció i lluita contra el risc d’exclusió social, la malnutrició i el risc d’absentisme o abandonament escolar. Garanteix, també, un acompanyament continu a l’àmbit escolar, des d’una metodologia socioeducativa, i prevé, així,
el risc de desprotecció d’aquests/es adolescents.

L’acompanyament familiar és una tasca important, però no sempre és possible, ja que hi
ha molts infants que no van acompanyats de cap adult. No s’ha modificat; la intenció hi
és, però no ha estat possible conèixer moltes de les famílies per falta de contacte directe.
Durant l’execució del projecte, s’ha anat elaborant una programació d’activitats itinerant al carrer per les principals places del barri, adreçada a infants. A partir de fer
diverses activitats segons els interessos dels infants, s’ha pogut generar vincle i així
s’han conegut les diverses situacions i necessitats dels infants. Gràcies a aquest fet,
hem pogut donar resposta a alguna de les seves necessitats —no a totes, ja que hi ha
necessitats que no depenen del nostre servei i que, per tant, caldrà tenir en compte,
com per exemple les gestions pròpies de Serveis Socials o les vinculacions a projectes
educatius de la ciutat. Per fer possibles aquestes vinculacions caldria que els projectes
educatius de Terrassa o nosaltres disposéssim d’una borsa de beques.
En les activitats de Medi Obert no es recullen dades personals de les persones participants. No hi ha cap document d’inscripció. L’afluència a les activitats i el nombre de
persones participants es coneix pel registre de seguiment de les persones educadores, que en cap cas guarden dades personals.

ÈGARA 						 CA N’ANGLADA

6

JOVES

1

PROFESSIONAL

11

JOVES

1

PROFESSIONAL

Es tracta d’un projecte històric al barri de Ca n’Anglada que enguany s’ha iniciat també al
barri d’Ègara. En total s’han atès 17 joves, per als quals hem comptat amb 2 professionals.

Durant el curs 2020-21, 120 persones han participat en les activitats de Medi Obert,
dinamitzades per les dues educadores referents del projecte.
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3.8. RAI ESO DINEM JUNTS!

3.9. PUNTS D’ORIENTACIÓ SOCIAL

Aquest projecte es porta a terme enguany a l’INS Can Jofresa, després que l’INS Santa
Eulàlia tanqués la seva porta a acollir-lo durant aquest curs.

Es tracta d’un projecte de Serveis Socials - Ajuntament de Terrassa que busca garantir l’accés de tota la ciutadania a l’administració digital. La necessitat d’adaptar els
tràmits de manera no presencial ha deixat fora sectors de la població que no tenen les
eines, els coneixements o els recursos per poder fer-los des de casa.

L’espai de menjador s’ofereix diàriament a joves de famílies en risc d’exclusió. A més, en
acabar l’àpat, tenen un espai de reforç escolar o lleure educatiu.
Històricament, aquest projecte acollia joves d’altres instituts de la zona. En l’edició
actual, l’institut ens va demanar no acollir joves de fora del centre mentre durés la
situació de pandèmia.
En l’edició 2020-21 de RAI ESO Dinem Junts, 43 joves han estat atesos/es per 3 professionals cada tarda de 14.30 a 17.00 h.

Per a aquestes persones, s’habiliten punts d’orientació social amb cita prèvia distribuïts per tot el territori amb seu a entitats referents de cada zona. La Fundació Educativa Terrassa en gestiona tres als barris de Can Palet, Ca n’Anglada i Ègara.
El projecte va començar al novembre del 2020 i ha estat operatiu fins al 30 de juliol de
2021, excepte en períodes de vacances. Aquest dispositiu a la ciutat ha permès alliberar
els equips d’atenció primària municipal de tràmits que habitualment s’han fet a les seves
oficines. Així, en períodes determinats, les treballadores del Punt d’Orientació Social
han assumit un increment de feina i s’han hagut de reforçar els serveis, ampliant horaris,
desplaçant tràmits a altres dates i reduint el temps d’atenció per a cada usuari/ària.
Aquestes modificacions han coincidit amb el període de sol·licitud de beques de
menjador escolar, les sol·licituds de beques de casals d’estiu i les sol·licituds d’ajuts
al lloguer. A banda d’això, els tràmits més habituals han estat relacionats amb el SEPE
i la sol·licitud d’ajuts.

CAN PALET		

773
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CA N’ANGLADA

864

ÈGARA

756

TOTAL

2.393
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3.10. CURSOS D’ACOLLIDA

3.11. ESPLAI DE DISSABTE

La Fundació ha fet durant el curs quatre accions formatives de primera acollida adreçades a persones nouvingudes.

L’esplai de dissabte és, juntament amb les colònies, l’activitat mare de la Fundació. Es
tracta d’una activitat de lleure educatiu amb monitors i monitores voluntaris/àries que
té lloc cada dissabte a la tarda.

Aquest curs s’ha fet amb finançament del Fons Europeu mitjançant el Departament
d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya i de manera coordinada amb el Servei de
Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa.
Aquesta formació permet obtenir un certificat d’aprofitament que acredita l’assistència
i l’aprofitament de les sessions.
Com dèiem, s’han fet quatre cursos presencials en diferents horaris, tots ells dinamitzats per la mateixa professional. En total, hi han participat 55 persones.

55

PERSONES

1

PROFESSIONAL

Dins de l’estructura de la Fundació, l’Esplai Can Palet organitza activitats cada dissabte. A Ca n’Anglada, l’activitat d’esplai de dissabte l’organitza l’entitat Grup Colònies Ca
n’Anglada, vinculada a la parròquia de Sant Cristòfol.
Així i tot, incorporem aquestes dades a la memòria, ja que es tracta d’un projecte compartit al barri i ens permet tenir una visió més àmplia de l’acció que es desenvolupa al territori.
El curs 2020-21 no ha estat senzill. A causa de la pandèmia, les activitats de lleure no
s’han reprès fins ben entrat el segon trimestre i sempre sota l’amenaça de la imminent
suspensió. Tot i les restriccions, finalment s’ha pogut fer activitat amb les mesures
apropiades.
A l’esplai de dissabte de Can Palet hi han participat 32 infants i joves i 16 monitors i
monitores voluntàries. Pel que fa a l’activitat setmanal del Grup Colònies Ca n’Anglada, hi han participat 35 infants i joves i 6 monitors i monitores.

ESPLAI DE DISSABTE A CAN PALET
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ACTIVITAT SETMANAL CA N’ANGLADA

INFANTS

MONITORES

INFANTS

MONITORES

32

16

35

6

JOVES

MONITORS

JOVES

MONITORS
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3.12. PISTA OBERTA D’ÈGARA
Al començament del curs 2020-21 es va detectar un grup de joves que feia ús de la
plaça de la Immaculada per jugar a futbol i generava queixes del veïnat.
Conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa, es va plantejar la possibilitat d’oferir una
alternativa de lleure, per evitar, precisament, que la plaça es convertís en una zona de
conflicte veïnal i que els i les joves poguessin tenir un espai.
Es va decidir donar ús a la pista que hi ha a l’interior de l’illa de cases, amb la contractació d’una monitora que dinamitzés l’espai.
Enguany la pista s’ha pogut obrir amb el Pla d’ocupació del SOC. En el curs 2021-22 es
preveu incorporar aquesta figura al projecte de centre diari i arribar, si hi ha interès, a
crear un equip de futbol.
El curs 20-21 han fet ús d’aquest espai 20 joves (10 nois i 10 noies).

20

JOVES

21
22

4

COVID

El març de 2020, l’arribada de la covid-19 va obligar-nos a replantejar les nostres activitats. El confinament, a mitjans de març, ens va portar a fer un seguiment telemàtic
dels infants, joves i famílies.
El curs 2020-21 ens ha portat la “nova normalitat” amb la qual hem pogut tornar a les
activitats presencials però aplicant mesures de prevenció per reduir riscos i possibles
conseqüències en cas de produir-se un contagi.
Aquestes mesures són:

Ús de la mascareta		

Registre diari de temperatura

PISTA INTERIOR
ILLA DE CASES
Ventilació dels espais tancats		

Grups bombolla			

Agent Covid de referència

Distància social

Durant el curs, les indicacions i els protocols que ens marcaven des de Salut, a través
de l’Agent Covid, han anat canviant. Així, el primer trimestre es van produir alguns
confinaments de grup per contacte directe. A final de curs, el fet que se seguissin
les mesures establertes (mascareta, distància, ventilació) i que l’activitat diària no
sobrepassés les 3 hores de durada ha permès reduir els confinaments dels grups en
cas de contacte directe.
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El Pla estratègic de la Fundació Educativa Terrassa és un document que recull les línies
de treball, dividides per àrees, que cal seguir durant els propers quatre anys. El mateix
document estableix les accions generals que permetran l’assoliment dels objectius
establerts. Les accions definides s’avaluaran anualment per determinar el grau d’assoliment dels objectius estratègics.

• Donar a conèixer la Fundació a la societat.
ACCIONS

VISIBILITAT

5

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

• Incrementar la presència als mitjans locals.
• Crear i mantenir actualitzada la pàgina web de la Fundació.
• Crear una estratègia de comunicació per xarxes socials.
RESULTATS 2021

• Nou aparicions. REALITZAT
• S’ha creat funeduca.org. REALITZAT
• Contractació agència El Merkat. REALITZAT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

CREIXEMENT

PLA
ESTRATÈGIC

Fundació Educativa Terrassa

• Consolidar els projectes existents.
• Incrementar el nombre de places disponibles. NO HA ESTAT VIABLE
• Crear nous projectes d’innovació.
ACCIONS

• Potenciar la formació de professionals.
• Generar sinergies amb altres entitats, empreses i institucions
RESULTATS 2021

• Mindfulplay. EN CURS
• Mindfulplay amb DelAguila Pro. EN CURS

ACCIÓ SOCIAL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

• Donar resposta a les necessitats del jovent de la ciutat.
ACCIONS

• Fer una diagnosi amb agents i institucions de la ciutat.
RESULTATS 2021

• Reunions de coordinació amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal.

FINANÇAMENT

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

P. 24

• Garantir l’estabilitat econòmica de la Fundació.
• Fomentar la transparència.
ACCIONS

• Reduir la dependència d’alguns projectes de fons públics. NO HA ESTAT VIABLE
• Diversificar les fonts d’ingressos. REALITZAT
• Generar ingressos propis. EN CURS
• Comunicar l’origen i el destí dels ingressos de la Fundació. EN CURS
• Mantenir actualitzat l’apartat Transparència del web. REALITZAT
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ECONOMIA

6

ORIGEN DELS INGRESSOS

23,54%

La Fundació Educativa Terrassa es finança mitjançant subvencions, tant públiques com
privades, i donatius de particulars. La majoria dels nostres ingressos provenen d’ens
públics, dels quals l’Ajuntament de Terrassa és el que més contribueix als nostres projectes, ja sigui per subvenció o mitjançant beques a alguns infants que participen en
les nostres activitats.

7,83%

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE TERRASSA

14,34%

21,84%

DESPESES
Personal		

824.162,72

Despeses generals		

261.577,28

CAIXA PROINFÀNCIA

BEQUES AJUNTAMENT

TOTAL			 1.085.740,41

24
%

14,67%

76
%

4,19%

GRUP COLÒNIES CA N’ANGLADA

4,79%

FUNDACIÓ PROBITAS

3,37%

QUOTES

BEQUES FUNDACIÓ PERE TARRÉS

DESPESES GENERALS

PERSONAL

FINS AL 31 D’AGOST
El tancament oficial de comptabilitat el fem a 31 de desembre, tal com marquen els estatuts.
Moltes de les subvencions que rebem són per any natural, tot i que la Fundació funcioni per cursos.
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2,99%

1,57%

DONATIUS PARTICULARS

0,49%

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

SERVEIS A TERCERS

0,28%

ONG EDUCO

0,09%

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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INGRESSOS: FACTURACIÓ I SUBVENCIÓ

21
%

INGRESSOS: FONS PÚBLICS I FONS PRIVATS
Fons públics		

79
%

			

497.383,92

Entitats privades/particulars		

588.356,49

TOTAL					 1.085.740,41

46
%

FACTURACIÓ

54
%

SUBVENCIÓ

PÚBLICS
PRIVATS

FINS AL 31 D’AGOST

FINS AL 31 D’AGOST

El tancament oficial de comptabilitat el fem a 31 de desembre, tal com marquen els estatuts.
Moltes de les subvencions que rebem són per any natural, tot i que la Fundació funcioni per cursos.

El tancament oficial de comptabilitat el fem a 31 de desembre, tal com marquen els estatuts.
Moltes de les subvencions que rebem són per any natural, tot i que la Fundació funcioni per cursos.
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El 2020-21 ha estat el primer curs de la Fundació.
Un any en què hem donat continuïtat als projectes iniciats des de les entitats mare de
la Fundació, com el Centre Diari, i en què s’han iniciat noves accions, com els Punts
d’Orientació Social.
Un cop començat ja el nostre segon curs de vida, podem parlar de vies de treball clau
per a nosaltres que volem mantenir i potenciar:
• Treball comunitari: Forma part del nostre ADN. No podem entendre els nostres projectes si no és amb una mirada des de la comunitat. Per això, en aquest
nou curs apostem per mantenir la nostra presència a les taules de coordinació
territorial i impulsar o donar continuïtat a projectes comunitaris que sorgeixen
d’aquestes taules, com el projecte de dinamització de l’Esportiu, sorgit de Ca
n’Anglada 2030.
• Transparència: Com a entitat social és la nostra responsabilitat dur a terme
les nostres accions de manera rigorosa i amb la màxima claredat. Per facilitar la
transparència, hem habilitat el web funeduca.org, que es mantindrà actualitzat
i que conté un apartat accessible referent a aquest aspecte. A més, mitjançant
les xarxes socials, donem visibilitat als projectes, als objectius de la Fundació i
a les entitats i persones que col·laboren amb nosaltres.
• Vincle amb l’entitat: Tenim molta sort. Des que la Fundació es va donar a
conèixer, persones, empreses i entitats de la ciutat ens han mostrat el seu suport per diferents vies. De cara al 2022, estem treballant per començar una
campanya de socis i sòcies amb l’objectiu de donar la possibilitat a la ciutadania
de vincular-se als nostres projectes i conèixer més estretament els resultats de
la nostra acció socioeducativa.
• Innovació: Oferir alternatives a les vies de treball habituals ens permet experimentar, conèixer i aprendre noves tècniques i nous processos que ens ajuden
a millorar la nostra intervenció. En aquest sentit, treballem per posar en marxa
nous projectes innovadors de cara al curs vinent. El projecte d’educació emocional “Mindfulplay”, que donarà estratègies de gestió emocional als i les joves
mitjançant la tecnologia de les ulleres virtuals, n’és un bon exemple.

Iniciar el projecte comú de la Fundació en el curs 20-21, en plena pandèmia, no ha estat
un repte senzill. Les mans amigues no han faltat, el treball braç a braç (metafòric, és
clar) amb entitats i institucions, ens ha ajudat a donar embranzida a la nostra idea de
Fundació i ara ens toca continuar treballant, millorant allò que és millorable, aprenent
de les experiències viscudes.
En definitiva:

Fem camí,
mirant al futur.
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