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Presenatació
Benvolgudes companyes i companys, en primer lloc felicitar-vos novament per aquesta
tercera edició del retorn social pel Grup de la CRIDA, enguany.
Iniciatives com aquestes contribueixen a construir una societat més forta per fer front
algunes de les problemàtiques socials, son gestos exemplars que demostren que un
altre món és possible des d’una lògica diferent i de ben segur que donen oportunitats a
moltes iniciatives locals que aporten un gran valor a la transformació social.
L’Esquitx en la primera edició vam participar presentant el Casal d’agost per infants, que
va ser una realitat en bona part gràcies a ser un dels projectes més votats i també vam
sumar la recaptació de micromecenatge del Kilometre Solidari. En la segona edició, no
malgrat vam presentar el projecte Inserjove, no va poder ser seleccionat en el primer
cribratge. Però aquesta tercera edició ens presentem amb l’esperit de poder formar part
d’aquest procés participatiu i sumar-nos de nou aquesta iniciativa que fomenta iniciatives
solidaries, culturals i d’economia social que persegueixen la justícia social.
Enguany ens presentem sabent que el més important és ser en aquesta festa del Retorn
Social i sumar-nos a tantes iniciatives solidaries i d’economia social que persegueixen
la justícia social.
Des de l’Esquitx en aquesta edició presentem el projecte Biblioteca Popular de la Casa
dels Pins, aquest projecte te com a finalitat de dotar de literatura infantil i juvenil al
equipament del Centre Obert de la Casa dels Pins, malauradament el barri de Merinals
no te biblioteca publica i en aquest sentit l’oportunitat del nou equipament de la Casa
dels Pins com a Centre Obert infantil i juvenil pot esdevenir un punt de foment de la
lectura i poder tenir una biblioteca que a part de ser un benefici pels propis infants del
centre, també pugui ser puntualment un punt de dinamització comunitària obert al barri
i que fomenti, l’accés a la literatura infantil i juvenil.
Una part important del projecte vol fomentar crear un fons literari de qualitat, consensuat
amb persones expertes, com llibreteres, bibliotecaris i el propi equip educatiu de
l’Esquitx, entre altres persones i els propis interessos dels infants i joves.
Aquest fons, una part sortirà del pressupost del Retorn Social però també farem una
crida ciutadana a intentar aconseguir donacions de llibres per fer un bon fons de llibres.
Aquest fons, farà us els propis infants i joves del Centre Obert, on podrà gaudir en els
racons de biblioteca, però també farem dinamitzacions obertes al barri de la biblioteca
per tal de fomentar l’ús social de la biblioteca.
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I dotarem un cop al mes, en alguns caps de setmana o dies entre setmana d’activitats
obertes relacionades amb la biblioteca, com ara laboratoris de lectura, conta contes,
activitats al voltant de de la literatura infantil, com es realitzen en moltes biblioteques.
La finalitat del projecte és en absència d’una biblioteca al barri, donar l’oportunitat de
generar un espai transformador i que contribueixi a que el Centre Obert també sigui més
obert a tot els veïns i veïnes.

Sabadell, 27 de març del 2018

Dades de l’entitat:
L’Associació Juvenil l’Esquitx (AJE) es va fundar l’any 1990. Aquesta és una entitat
sense ànim de lucre, d’iniciativa social adherida a la Xarxa de Centres Socioeducatius
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de la Fundació Pere Tarrés i Federada a la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i l’Adolescència).
Inscrita al registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció de Serveis i
establiments d’atenció social primària, amb el número de registre S08332 i també
inscrita en la Secció privada d’iniciativa social, amb el número de registre E04855.
L’Entitat està censada a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat amb el
número de cens 943. Tanmateix a la Secretaria General de l’Esport amb el número
A00945.
El CIF de l’entitat és G60912029.

Missió.
La nostra missió és educar en el lleure i l’acció social per infants i joves, afavorint la seva
inclusió social. Generar vivències per enfortir l’autoestima de les persones,
desenvolupar un creixement personal i esdevenir ciutadans compromesos amb la
societat i l’entorn.
Visió.
Ser una organització referent en l’educació en el lleure i l’acció social per infants i joves
i persones en risc d’exclusió social. Creure i enfortir la sensibilització dels drets dels
infants, creant vivències de lleure i educació per a infants i joves, entenent-les com un
motor transformador de la societat, transmetent el respecte per un mateix i pels altres,
la igualtat i la responsabilitat
Els valors.


Educació integral en el temps de lleure.



Compromís.



Solidaritat.



Igualtat.



Respecte a la natura i a la persona.



Interculturalitat.

Estil educatiu de l’Associació Juvenil Esquitx


Aquest és el marc de referència a nivell d’estil educatiu que entenem com a marc
per totes les activitats i projectes.
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Oferir una educació integral en el temps de lleure.



Desenvolupar actituds que facin possible la transmissió de valors comunitaris.



Desenvolupar actituds de compromís.



Promoure el valor de la solidaritat.



Valorar als altres pel que són.



Promoure la sociabilitat de l’individu sense perdre la personalitat.



Respectar el dret a la llibertat religiosa.



Respecte per la natura, la ciutat i el nostre entorn.



Estimular l’interès per la cultura i les tradicions, i per altres cultures, treballant
per una societat intercultural.



Educació mixta, per la igualtat de l’home i la dona, el nen i la nena.



L’educador/a com a model per als infants i joves.

Àmbits d’actuació
L’àmbit d’actuació és l’educació en el lleure i l’acció social en infància, adolescència i
joves, així com la intervenció amb les famílies. També actuem en l’àmbit de la inserció
ocupacional per a joves.
Àmbit Territorial.
L’Esquitx principalment actua en el barri de Can Rull, Cifuentes i Merinals de Sabadell.
Activitats i serveis


Centre Obert Can Rull i Merinals: Recurs d’educació en el lleure i acció social
per infants de 3 a 18 anys. On es treballa l’ acollida, els hàbits, el berenar, el
reforç escolar i l’activitat de lleure.
L’horari del recurs és de 17:00 h. a 20:00 h. de dilluns a divendres.
Capacitat per 164 infants dels quals un 80 % són infants amb situació de
vulnerabilitat.



Suport psicològic: El projecte s’emmarca dins l’esplai diari i centre de tarda i la
psicòloga fa una atenció psicològica setmanal i continuada a 7 infants al llarg del
curs.



Enfeinat: El projecte d’intervenció sociolaboral amb joves de 16 a 25 anys. Es
treballen aspectes d’alfabetització i formació bàsica per a millorar l’ocupabilitat
de joves en situació de risc social, per avançar cap a una inserció laboral de
millor qualitat o retorn al món formatiu, adquirint les competències bàsiques, les
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habilitats personals, les tècniques de recerca de feina, l’orientació i suport a la
millora de l’ocupabilitat.
L’horari del recurs és de 08:00 h. a 14:00 h. de dilluns a dijous.
Capacitat per 60 joves per curs.


Espai familiar: Espai per treballar amb les famílies amb fills/es de 0 a 3 anys,
amb situació de vulnerabilitat. Un espai que fomenta l’estimulació de la petita
infància i la millora de la relació familiar amb els fills/es.
L’horari del recurs és de 09:00 h. a 12:00 h. durant tres dies a la setmana.
Capacitat per 7 famílies.



Extraescolars al CEIP Andreu Castells: L’esplai a l’escola es fa de dilluns a
divendres pels matins i les tardes. Un servei educatiu de gestió de la ludoteca,
el joc i les manualitats. En aquest servei s’atén al voltant d’uns 50 infants de 3 a
12 anys.
Els horaris són de 08:00 h. a 09:00 h. i de 16:30 h. a 18:00 h.



Empenta a l’estudi a l’IES Sabadell: Taller de suport als aprenentatges escolars.
30 alumnes de la ESO.
Els horaris són de 16:00 h. a 17:30 h. de Dilluns a Dijous.



Esplai Can Rull: Entitat d’educació en el lleure de cap de setmana, integrada a
la parròquia del barri i formada per un equip de voluntariat.
30 participants de 3 a 12 anys.
Els horaris són de 17:00 h. a 19:00 h.



Colònies d’estiu: Activitat d’educació en el lleure que es realitza al juliol, durant
7 o 8 dies en una casa de colònies i gestionada per un equip de voluntariat.
65 infants i adolescents de 3 a 16 anys.



Casals de vacances: Activitat d’educació en el lleure durant les vacances
d’estiu de juny i juliol. Horari de 09:00 h. a 15:00 h. Menjador inclòs. S’ofereix el
servei becat a tots els 25 infants del Centre de Tarda. Capacitat per 100 infants
i adolescents de 3 a 16 anys

Organigrama de l’entitat:
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Educadors/es

Direcció

Junta directiva
President/Tresorer/Secretari

Adjunt/a
direcció

Coordinació
Centre de tarda
Coord. Casals
d'Estiu

Educadors/es
Psicòloga
Educadors/es

Gestió contable
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Si voleu conèixer a les persones que formem part de l’Esquitx feu doble clic a la fletxa

Resum i justificació del projecte.
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Des de fa poc més d’un any l’Esquitx gestiona el Centre Obert infantil i juvenil de la Casa
dels Pins que correspon al barri de Merinals.
Aquest és un recurs socioeducatiu amb la finalitat de treballar per la inclusió social, l’exit
educatiu d’infants i joves en situació de vulnerabilitat. Però també vol ser un referent en
el treball comunitari i de l’entorn.
Un dels reptes actuals, és com fem del recurs un punt de referencia per totes les veïnes
i veïns, tot i que el principal objectiu és l’atenció dels infants i joves que participen del
Centre Obert.
Un dels recursos molt propis de la metodologia de l’Esquitx és l’ utilització de la biblioteca
tant publica, com pròpia, per fomentar la lectura, l’interès pels contes, els llibres, la
literatura, creiem que és un element molt important pel desenvolupament dels infants i
joves.
Donat que portem poc temps a Merinals, tenim encara un fons de biblioteca reduït i
donat que el barri no te cap biblioteca municipal, creiem necessari generar una petita
biblioteca de la Casa dels Pins, que serveixi principalment per l’ús dels usuaris/es del
centre obert, però també amb la intenció de fer activitats obertes al barri en relació amb
la biblioteca.
Per això volem que el projecte contingui de principis d’una biblioteca oberta a tots els
infants i joves del barri.
En una primera fase, és destinarà els esforços adquirir un fons de llibres infantils i
juvenils.
Per fer la selecció de propostes de llibres, és tindrà en compte, els interessos dels infants
i joves, l’equip educatiu del Centre Obert, bibliotecàries de Sabadell i llibreteres.
Un cop elaborada la llista, es procedirà a la compra.
També farem una crida a la població en general a la donació llibres en bon estat.
Aquest fons de biblioteca serà un recurs més educatiu del Centre Obert.
Però una part important de la subvenció també la destinarem a fer activitats obertes amb
l’eix motivacional de la biblioteca.
Realitzarem tres conta contes i quatre activitats obertes al barri relacionades amb la
biblioteca.

8

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
La biblioteca popular de la Casa dels
Pins, vol ser un projecte integrat al Centre
Obert,

una

eina

educativa

i

transformadora, que contribueixi a donar
valor als recursos del propi centre.
En primer lloc vol conformar una petita
biblioteca infantil i una altre juvenil, que
sigui

atractiva,

amb

continguts

innovadors, amb literatura que ajudi a la
reflexió, als valors, a l’esperit crític, a la
igualtat de gènere, la cultura de la pau i
civisme, entre molts altres.
Dins la programació del Centre Obert, serà una eina integrada en el quotidià i és farà
ús, també serà material de préstec pels usuaris/es del Centre Obert.
Una altre part d’aquest projecte, serà la dinamització comunitària, per aquest motiu
farem activitats obertes, els caps de setmana o entre setmana per fomentar la
participació d’altres infants, joves i les famílies.
Les activitats seran conta contes, portes obertes, laboratoris literaris, tallers literaris...
Mirarem que mensualment hi hagi activitats obertes al barri.

DESTINATARIS
El projecte esta destinat a 60 usuaris/es de 3 a
18 anys que son participants del Centre Obert,
també les seves famílies.
També vol adreçar-se a les famílies del barri
amb

algunes

activitats

obertes

que

es

realitzaran un cop al mes.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
Fomentar l’interès per la lectura dels infants i joves del barri de Merinals.
Dinamitzar comunitàriament la biblioteca de la Casa dels Pins.
Motivar a infants i joves l’interès per la literatura i la cultura.
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ACTIVITATS
Activitats del Centre Obert:
El racó Bib de la Casa dels Pins, serà d’ús pels usuaris de la Casa dels Pins, on
s’incorporarà en el quotidià de les activitats.
Activitats amb família del Centre Obert, també es farà dins les activitats del Centre Obert
espais de compartirs pares, mares i fills/es en la biblioteca per llegir plegats.
Activitats comunitaris:
Conta contes seran espais on es contractarà personal propi o extern on faran conta
contes oberts a tot el barri.
Laboratoris literaris: A traves de temàtiques concretes, explorarem contes per investigar
i saber més sobre un tema concret.
Biblioteca en família, seran moment on obrirem la biblioteca per estar infants i famílies
per llegir plegats.
Tallers literaris, a traves de contes concrets farem propostes d’algun taller.

10

AVALUACIÓ
Valorarem com equip educatiu, si la
biblioteca

genera

interès

entre

els

nostres infants i joves.
El bon us de la biblioteca.
També valorarem cada activitat feta,
tenint en compte la participació, el bon ús
dels espais.
Finalment

elaborarem

una

memòria

explicant les accions fetes, la valoració
del funcionament, les incidències, l’assistència.

PRESSUPOST

Despeses
800 €

Compra de llibres
Contractació

de 200 €

talleristes i conta contes
Total

1000 €

Ingressos
Ajut de la Crida

1.000 €

Total

1.000 €

Per saber més de la nostra economia i transparència feu doble clic a la
fletxa.

