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Presentació
Aquest any 2020 ha estat un any realment complexe.

Començavem l'any amb la projecció de consolidació i

estabilitat de certs projectes i un creixement com entitat,

el qual es va veure afectat per la pandèmia COVID. És al

març del 2020 que vam veure com tots els esdeveniments,

activitats i projectes quedaven anul.lats. Vam estar en

ERTE, sostenint el confinament amb els dubtes i neguits

que tot plegat generava vers el futur incert de la nostra

així com moltes entitats. Va ser a l'estiu 2020 que vam

poder reprendre amb moltes mesures alguna de les

nostres activitats, tornant al contacte amb els infants, als

seus jocs i rialles. És a final d'any que encara lidiem amb el

context incert, amb mesures i restriccions que ens afecten

directament, malgrat, estem contentes de poder seguir

fent possible la nostra tasca malgrat les circumstàncies. 

Seguirem confiant, seguirem JUGANT! 



NOMBRE DE
PERSONES

ATESES_2020

Infants nens
52.9%

Infants nenes
47.1%

Total d'infants inscrits a les diferents activitats 1250
infants.

 

Total de públic (adults i infants) que han passat pels
diferents projectes: 4670 persones
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Serveis de joc i cures (canguratge) amb AMICS DEL MARROC
 

Servei de canguratge respectuós dins les trobades per a famílies de l'associació
AMICS DEL MARROC, dins les quals s'ha pogut oferir una possibilitat de conciliació

per a la participació de les famílies a les mateixes. 
  

Ubicació:
Diferents centres cívics de la ciutat de Barcelona

 
 

Finançament: privat.
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CASAL D'ESTIU A AL BARRI DE SANTS 
IE ARTS HOSTAFRANCS

 
Primer casal d'estiu de l'entitat, dins la campanya municipal T'estiu molt de

l'Ajuntament de Barcelona. El casal s'ha portat a terme en col.laboració amb l'AFA
de l'escola IE ARTS HOSTAFRANCS durant  el període no lectiu de juny - setembre

2020 (excepte agost)
 
 

Finançament: Ajuntament de Barcelona (beques) i quotes de les famílies
participants

 
Col.laboracions: Albert Grau (tallerista de circ i pallasso sense fronteres)
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CASALET D'AGOST  I NADAL "EL PETIT POU" 
 - CIUTAT VELLA - 

 
Casal d'estiu i Nadal per a famílies en situació de Vulnerabilitat del barri de

Ciutat Vella de Barcelona. Projecte d'oci de qualitat en clau social i
comunitària. 

  
Ubicació: Casal de barri el pou de la Figuera - Ciutat Vella- 

 
 

Finançament: Foment Ciutat i casal de barri del pou de la Figuera. 
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EL REC ES MOU 
 

Accions socioeducatives per  a infants i joves en medi obert (espai públic)
 a les franjes del Rec Comtal de Montcada Can Sant Joan i Vallbona en clau

comunitària i treball en xarxa
  

Ubicació: Montcada Can Sant Joan i Vallbona
 

Finançament: Consorci del Besós i Ajuntament de Montcada i Reixac
 

Col.laboracions i enxarxament: Taula comunitària del Rec Comtal, entitats i
veins/es dels barris. 
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BARCELONETA POWERS
 

  Accions lúdiques i creatives per a infants i famílies dins el projecte d'acció social i
comunitària Barceloneta Powers. 

 
Ubicació: Plaça Poeta Boscà (La Repla - Barceloneta)

 
Finançament: Associació Barceloneta proa a la mar 
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ESPLUJUGA 
 

  Dinamització de la ludoteca mòbil ESPLUJUGA dins el projecte europeu Playfull
Parading, prova pilot al pati de l'escola Lola Anglada d'Esplugues del Llobregat. 

 
Ubicació: Escola Lola Anglada

 
Finançament: Ajuntament d'Esplugues
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DINAMITZACIÓ DELS JARDINS DE LA MEDITERRÀNIA
 

  Dinamització lúdica i programació d'activitats a la renovada plaça dels Jardins de la
Mediterrània amb l'objectiu de que infants i famílies del barri puguin gaudir del seu

espai públic i generar així nous usos saludables de l'espai públic. Projecte d'acció social
i comunitària. 

 
Ubicació: Jardins de la Mediterrània. La Marina. Barcelona. 

 
Finançament: Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants Montjuïc. 

 
 



COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'EQUIPAMENT
GUINGUETA DE JOCS DE SANTS 

 
  Coordinació i dinamització de l'equipament públic per a infants i famílies La

Guingueta de jocs de Sants. 
 

Ubicació: Jardins de la nova Rambla de Sants. Barcelona. 
 

Finançament: Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants Montjuïc. 
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APRENENT AMB TU: APRENENTATGES SIGNIFICATIUS PER A INFANTS
I FAMÍLIES

 
  Inici del projecte Aprenent amb tu: aprenentatges significatius per a infants i famílies als barris

de Can Sant Joan i La Ribera per a l'acompanyament a l'èxit educatiu i millora de recursos
d'infants en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. 

 
Ubicació: IE El Viver de Can Sant Joan, Escola el Turó de Montcada i espai públic del barri de la

Ribera de Montcada. 
 

Finançament: Subvencions COSPE i Obra Social la Caixa
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