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1. TRETS IDENTIFICATIUS
L’Associació Juvenil Sarau des de fa diversos anys segueix el projecte: ACTIVITATS
PER A INFANTS I JOVES: ESPLAI I CENTRE JUVENIL DURANT L’ANY I L’ESTIU,
pel qual continuem apostant per la seva eficàcia any rere any. Creiem que aquest any
hem continuat treballant en la mateixa línia i hem desenvolupat tant les activitats, els
objectius i reunions així com la formació amb molta cura, intentant seguir els nostres
objectius proposats al principi de curs. A més, hem desenvolupat la nostra implicació al
barri, sobretot a nivell de joves i adolescents.

La nostra entitat es troba al barri de la Maurina, al carrer Santa Mª Mazzarello número
49. És portada endavant per la comunitat de Filles de Mª Auxiliadora (Salesianes) i un
grup de joves animadors/es voluntaris/es.

Ens adrecem a nens/es i joves des dels 8 als 16-17 anys aproximadament.
Principalment provenen dels col·legis Mª Auxiliadora, Domènec Savio, Aimerigues,
Nicolau, Roc Alabern i Isaac Peral, tot i que també hi ha molts altres joves del barri.

La nostra proposta educativa és la de Dom Bosco i Maria Mazzarello, amb la qual
oferim un espai en el temps de lleure que és integral, activa i alliberadora. Aquesta,
abasta totes les dimensions de la persona i la capacitat per ser protagonista del seu
propi creixement. En sintonia amb el que diu la proposta, treballem partint d’un sistema
preventiu i amb un estil predominant d’esperit de família.

És el nostre desig i la nostra tasca educativa apropar-nos a les globalitats i diversitats
de cada nen/a, per fer intervencions educatives concretes, motivadores i enriquidores,
per tal de recuperar una part important de les seves vides.

Volem fer un treball educatiu que els ajudi a no entrar en els processos de
deteriorament als que estan exposats per l’ambient que els envolta, descobrint els
seus recursos positius, oferint iniciatives educatives on ells siguin els protagonistes.
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Els usuaris es divideixen en agrupacions segons edats, en les següents seccions:


PETITS: de 8 a 10 anys.



MITJANS: de 10 a 12 anys.



GRANS: de 12 a 14 anys.



JOVES: de 14 a 17 anys, aproximadament.

L’assistència dels usuaris varia segons la secció, en que quedaria com:
Secció

Assistència

Petits

45

Mitjans

50

Grans

50

Joves

35
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2. OBJECTIUS
Els objectius que presentem són fruit d’una reflexió de la proposta educativa salesiana,
dels projectes d’anys anteriors i de la realitat concreta i present per tal de donar
resposta a la diversitat dels nostres destinataris, tenint en compte el que són, ajudantlos a descobrir el que volen i creant un espai on es sentin acollits i estimats.

Els nostres objectius per aquest any en referència als destinataris són:
1) Animar a la convivència i participació entre iguals.
 Cercant la interculturalitat en el temps de lleure.
 Creant un ambient al qual el nen/a o jove sigui el principal protagonista.
 Facilitant o promovent la participació.
 Creant un espai de reflexió per tal d’ajudar en la cohesió entre iguals.

2) Potenciar la creativitat de la persona i el desenvolupament de les seves
capacitats.
 Realitzant activitats innovadores que captin l’atenció dels nostres destinataris.
 Motivant als participants durant tota l’activitat lúdica.
 Tenint en compte les opinions i preferències dels nens/es i joves de cada
secció a l’hora de fer la programació d’activitats.

3) Aprofitar el temps lliure amb els nens/es i joves, com una oportunitat interactiva
i educativa.
 Apropant-nos a tots per igual i fomentant un ambient no excloent.
 Fomentant

la

importància

del

temps

lliure

per

a

crear

noves

relacions/amistats.
Tot això ho aconseguim mitjançant la realització d’activitats en el temps lliure que
afavoreixin el creixement integral dels nois/es i joves, segons l’estil de la proposta
educativa dels centres juvenils salesians.
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2.1.

OBJECTIUS PER SECCIONS

Els objectius aquí plantejats són el fruit de la reflexió per comissions de monitors/es
(seccions), les quals s’han plantejat quines són les carències i que és el que es vol
aconseguir durant el passat curs lectiu amb les seves franges d’edat:

SECCIÓ DE PETITS: 8-9 ANYS
• Introduir els nens/es en el funcionament del centre.
• Fomentar la cooperació i treball en equip.
• Aconseguir un clima acollidor i unit, sense exclusió ni discriminació.
• Promoure el respecte entre tots.
• Fer un seguiment dels destinataris per tal de detectar les possibles carències.

SECCIÓ DE MITJANS: 10-11 ANYS
• Treballar els valors com el respecte, la tolerància i la confiança.
• Fomentar la cohesió de grup.
• Motivar al grup de destinataris a la participació d’activitats.

SECCIÓ DE GRANS: 12-13 ANYS
• Promocionar el centre perquè hi hagi una major participació.
• Fomentar valors com la cohesió de grup i la implicació.
• Fer que els participants es sentin protagonistes i que vegin el centre casa seva.
• Tenir respecte pels companys/es i envers els monitors/es.
• Treballar com a fil conductor la diversitat.

SECCIÓ DE JOVES: 14-17 ANYS
• Treballar la consciència social.
• Promoure la continuïtat dels destinataris en el centre.
• Oferir un espai de trobada pels joves, on es sentin com a casa.
• Donar protagonisme a les seves idees, treballant l’autonomia.
Aquest objectius de les seccions s’han desenvolupat amb tota normalitat en les
diferents seccions. Hem tingut cura de portar-los a terme a través del nostre tracte
amb ells, i de la programació d’activitats, tant en activitats normals de divendres o
dissabte, com en les activitats especials de festes o diumenges.
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3. ACTIVITATS
El projecte desenvolupa activitats durant l’any, obertes al barri, a qualsevol realitat, per
tal d’afavorir la integració intercultural, la convivència, els valors cristians, el respecte
vers el medi ambient, la participació ciutadana o l’esperit crític, entre d’altres.

Es vol oferir una oferta educativa en el temps lliure de molts nens/es i joves que no
tenen més alternativa que el carrer amb els seus riscos, o activitats consumistes, com
poden ser la televisió o les noves tecnologies. Oferim un acompanyament personal i
individualitzat que parteix de les seves necessitats posant als destinataris com a
protagonistes del seu desenvolupament personal.
L’Associació Juvenil Sarau ha obert totes les tardes de divendres i dissabtes de l’any
2014 (exceptuant alguns festius). Els beneficiaris de l’Associació pel període citat ha
estat un grup d’uns 180 nens i nenes d’edats compreses entre els 8 i els 16-17 anys
d’edat. El 80% són d’origen Magrebí, alguns Pakistanès i sud-americans. La resta, són
població autòctona.

Les activitats han estat programades de manera general per trimestres, i, depenent del
caire que tenien, eren programades en gran grup (tots els monitors del centre) o en
petites comissions (seccions o grups de treball).
Cada divendres s’ha fet una reunió de revisió de la tarda, i preparació del següent
divendres. En canvi, cada dissabte es feia la reunió de revisió de la setmana, es tracta
d’una reunió oberta a tots els monitors/es del centre a la que es tractaven temes que
concernien a l’Associació, sortides, informacions i la revisió del dissabte.
És important esmentar que a més de l’estona d’activitat, de les quals parlarem a
continuació, els nens/es disposaven cada tarda d’una estona d’esbarjo, a la qual
podien jugar lliurement (bàsquet, futbol, ping-pong, corda, jocs de taula, futbolí...)
sempre amb la presència activa de l’equip de monitors/es, que tractaven de seguir
amb entusiasme l’estil salesià de Dom Bosco i Maria Mazzarello.
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L’oferta d’activitats es pot dividir en els dos dies d’obertura del centre, ja que són de
caire diferent:

3.1.

DIVENDRES

Tots els divendres els nens i nenes que assistien al centre podien elegir entre diversos
tallers, com ara: manualitats (bijuteria, papiroflèxia, fango, fusta, escubidu, etc.),
esports, ball, campionats, batuka, hip-hop, percussió, cuina, cinema, teatre, jocs de
rol,... Depenent del dia, les activitats eren oscil·lants, tot i que portaven un eix en el
qual es basaven, com per exemple en les festivitats.

3.2.

DISSABTES: ACTIVITATS PER SECCIONS

Tots els dissabtes els destinataris que assistien s’anaven amb la seva secció a fer
l’activitat que estava programades prèviament i a consciència pels seus monitors/es.
Normalment aquestes estaven preparades amb una setmana d’antelació com a mínim,
tractant de respondre a les necessitats i interessos dels nens i nenes a les que anaven
destinades.

El treball en divisió de les quatre seccions anteriorment esmentades ha estat profitós,
a les seccions dels més grans era on es notava l’avenç més gran, ja que comptaven
amb un nombrós grup de destinataris i amb unes característiques molt peculiars
d’aquests, que feien que el treball hagués de ser més continu i específic.

A més de les diferents activitats que hem fet al centre, hi ha unes altres activitats
especials que hem fet durant el curs:

3.3.

ALTRES ACTIVITATS

Al curs 2014 a l’Associació Juvenil Sarau també hem realitzat sortides fora de l’horari
general establert. S’ha realitzat:


Sortides de diumenges: excursió al Port Aventura per Petits i Mitjans (38
destinataris), excursió al Tibidabo per Grans i Joves (27 destinataris), excursió
al Palau Sant Jordi Club (35 destinataris) i sortida al Camp Nou (41
destinataris).
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Estades a dormir al centre: les seccions de Petits i Mitjans s’han quedat a
dormir dues vegades amb una alta participació (52 nens/es un dia i 38 nens/es
l’altra) i s’han quedat a dormir una vegada els Grans i Joves (23 nens/es).



Sopars: hem realitzat un sopar amb els pares i mares dels destinataris del
centre amb l’objectiu de que coneguin el centre i poder fer establir un vincle
entre monitors/es i pares i mares. Aquesta ha sigut de gran utilitat i els pares i
mares han sortit molt contents. La participació ha estat bastant bona, sent de
17 famílies.



Activitats de diumenge: hem organitzat una paella de diumenge amb activitats
per gaudir amb les famílies dels destinataris com a activitat final del curs 20132014. La participació d’aquesta activitat ha sigut de 28 famílies.



Colònies de setembre: Han participat 75 destinataris i 17 monitors/es,
l’experiència del qual ha sigut molt positiva i enriquidora per ambdues parts.



Casal d’Estiu: hem organitzat un casal conjuntament amb el Centre Juvenil
Salesians Terrassa en el que participen els destinataris de ambdós centres,
sent un total de 240. Com cada any, aquest ha tingut un gran èxit entre els
nens/es i joves i vam revisar l’estiu per poder innovar aquest proper curs.

Totes les activitats han sortit com s’esperava i complien amb els objectius marcats a la
programació d’aquestes.
Estem aconseguint un ambient de família molt bo, els nens i nenes venen a l’esplai
conscients de trobar diversió sana, diferent a la que ofereix la nostra societat i
esperant tenir un punt de trobada amb els seus amics.
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4. MONITORS I NIVELL FORMATIU
La consecució de les activitats ha estat portada a terme pels monitors/es dels que
disposa el centre, un grup de 36 joves, generalment estudiants que han estat en
l’associació durant el curs 2014 de manera voluntària i altruista. Els motius pels quals
estaven al centre, variaven depenent de la persona: tenen amics al centre, venen des
de que eren petits... però tots ells tenen consciència de la feina educativa que fan al
centre.

El grup de monitors/es (25) i pre-monitors/es (11), dels quals tots són voluntaris i
interculturals, han participat en tot el procés, tant amb els nens/es com en la
preparació, execució i les reunions de programació, revisió i participació.
La implicació d’aquests al curs 2014 ha estat molt bona, les jornades de formació
s’han aprofitat al màxim i el nombre de monitors/es i pre-monitors/es participants en
aquestes han estat molt elevats. Això s’ha notat de cara al treball amb els destinataris,
a l’hora de programar les activitats i, sobretot, a l’hora d’atendre necessitats concretes
d’aquests.

Durant el curs 2014 hem realitzat diverses jornades formatives, algunes de les quals
són internes, i altres les realitzem amb la Federació de Centres Juvenils Dom Bosco
de Catalunya. Les formacions que hem fet són:


Matins formatius de la Federació: Dos matins formatius destinats a premonitors/es en els quals es tracten temes d’iniciació en el món del lleure, on
han participat 11 pre-monitors/es. Aquestes matins també estan destinats a fer
monogràfics, on aquest any el tema principal ha sigut el carisma de Dom Bosco
i els quals els han aprofitat 5 monitors/es.



Cap de setmana formatiu intensiu: hi ha hagut una gran participació de
monitors/es en els quals s’han tractat diversos temes: jocs cooperatius,
manualitats, com fer bases de dades, com fer subvencions, dansa, cançons
d’esplai, el rol del monitor, etc. Del nostre centre han participat 18 monitors/es.



Hem

fet

formacions

internes

de

“dissabtes

esmorzar

formatius”:

Autoconeixement i treball en equip, resolució de conflictes, presencia del
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monitor, protocol d’actuació del monitor i elaboració de criteris comuns pel bon
funcionament del centre: entre monitors/es i nens/es i entre monitors/es.
Aquestes han estat aprofitades per més del 70% dels monitors/es, variant
depenent la formació degut a motius personals dels beneficiats.


A més, s’ha ofert diverses formacions internes destinada a pre-monitors/es,
degut al nombre elevat de nouvinguts com a monitors/es que hem tingut, les
quals han tingut un èxit total, ja que han assistit tots els pre-monitors/es, i han
millorat la qualificació dels seus destinataris.
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5. COL·LABORACIONS
Fem diverses col·laboracions amb altres entintats del barri o ciutat. Una col·laboració
important que realitzem al barri és en la Taula Tècnica de Joves (T.T.J.) de La
Maurina, programant i coordinant activitats conjuntes per joves i grans, com pot ser la
Festa Jove de La Maurina. Aquest darrer any es va programar la Festa Jove de La
Maurina conjuntament entre tota la Taula fent així partícips les diferents entitats del
barri.

Altres col·laboracions que hem fet amb el barri han sigut les que hem fet amb
l’Associació de Veïns del barri, (Festa de la Primavera, Festes del barri, Sensibilització
de la pobresa,...) i amb l’Associació de Comerciants del barri, amb tallers, i jocs en
diverses ocasions. Dins d’aquesta col·laboració podem incloure als Diables de la
Maurina, ja que amb ells organitzem diferents festes al llarg del curs. A més, hem
aprofitat per organitzar alguna trobada amb ells en les que fem caliu entre les dues
entitats. Els nostres locals i espais han estat a disposició tant del barri, com altres
entitats i necessitats del barri.

Una altra col·laboració que fem és amb el Centre Juvenil Salesians Terrassa, amb els
que compartim el mateix ideari. Amb ells, celebrem diferents festes conjuntes amb les
quals aprofitem els espais del centre per poder fer unió entre centres.
Per finalitzar també fer un incís en que formen part del Consell Municipal de Joves i
Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa.

10

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU
MEMÒRIA DEL CURS 2014

6. PROPOSTES DE MILLORA
Els monitors/es de l’Associació apostem per millorar any rere any i per això ens
plantegem aspectes en els quals podríem millorar o fer més incís. El primer que volem
treballar és el donar-nos a conèixer al barri i la ciutat d’una manera activa, en la que la
nostra Associació sigui la organitzadora d’alguna activitat en la que pugui participar tot
el barri, i no només participar en les festes que organitzem totes les entitats.

En la mateixa línia, volem participar amb altres centres juvenils de la ciutat i poder
programar activitats conjuntes en les que els nostres destinataris puguin participar
activament, es coneguin entre ells i gaudir d’un bon moment junts.

Una última proposta de millora amb la que volem treballar aquest proper any és la
realització de formacions pels monitors/es del centre amb l’objectiu de donar
estratègies innovadores per tenir més recursos a l’hora de programar activitats i
treballar des d’un terreny de joc més ampli.

Aquestes reflexions són les que ens fan créixer dia a dia i per les que apostem perquè
el centre continuï sent un gran servei pels nens/es i joves del barri en el qual es puguin
sentir identificats i reconeguts.
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ANNEX
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FOTOGRAFIES
FESTA D’INICI

ACTIVITATS AMB PARES

Dia de les
famílies

Sopar amb
pares i mares
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SORTIDES

Tibidabo

Port Aventura

Camp Nou
Palau Sant Jordi Club

TROBADES AMB ALTRES CENTRES
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TALLERS I JOCS
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COLÒNIES SETEMBRE
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