Memòria justificativa del projecte, activitat o servei 2018
Més informació a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-municipals

1 - Dades de l'entitat
Entitat destinatària

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU DE TERRASSA

NIF G60651007

Contacte tècnic a l'entitat destinatària
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon
Horari

MARIA CARMEN PANERA BLANCO
RESPONSABLE
Correu electrònic
619440746

PREJUSARAU@SALESIANAS.ORG

DE 9 A 13 I DE 16 A 20H

Les dades de contacte tècnic poden ser utilitzades per ampliar informació i/o gestions d'aquest formulari.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-se a l'Ajuntament de Terrassa.

2 - Dades del projecte, activitat o servei
Títol del projecte

ACTIVITATS CURS INFANTS I JOVES

Núm. expedient

110/2018

Matèria

Joventut i lleure infantil

Línia

Promoció i foment de l’associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i ju

Abast territorial

CIUTAT

(ciutat, districte, barri)

Consulteu la resolució d'atorgament de subvencions per complimentar la sol·licitud del projecte ( núm. expedient, import concedit etc.)

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-activitats-2018

3 - Resum del projecte, activitat o servei
3.1 Descripció breu amb les dades bàsiques i modificacions produïdes amb l'objectiu de donar una idea ràpida del què
s'ha fet.
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 2018 (exceptuant alguns festius).
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 s'ha fet
la reunió de revisió de la setmana. Aquesta es tracta d'una reunió oberta a tots els monitors/es del centre a la que es
tractaven temes que concernien 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.
L'oferta d'activitats es pot dividir en els dos dies d'obertura del centre, ja que són de caire diferent: els divendres, en els
quals l'activitat de la tarda són tallers els quals poden escollir on anar, com per exemple: ball, manualitats, esport, jocs,
gimcanes, cuina, percussió, ... En canvi, els dissabtes l'activitat és per secció, es reuneixen per franges d'edat (per
cicles escolars: 1r i 2n, 3r i 4t,...) en les seccions en les quals faran activitats pensades pels seus monitors/es i
destinades a la seva edat.
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A més d'això, hem fet altres activitats com: excursions, estades a dormir al centre, sopars, activitats de diumenge al
centre i Casal d'Estiu amb el Centre juvenil salesians Terrassa.
3.2 Modificacions de s'hagin produït respecte al projecte presentat
No s'han produït modificacions respecte al projecte que vam presentar.

4 - Persones destinatàries
Perfil de les persones destinatàries del projecte o activitat (breu descripció del col·lectiu que ha participat en el projecte i
la seva participació, si s'escau, en la definició, execució i seguiment)
Els beneficiaris i beneficiàries de l’Associació pel període citat ha estat un grup de 260 nens, nenes i joves d’edats
compreses entre els 6 i els 20 anys. Els usuaris/àries es divideixen en agrupacions segons edats, en les següents
seccions:
• MINIS: de 6 a 8 anys.
• PETITS: de 8 a 10 anys.
• MITJANS: de 10 a 12 anys.
• GRANS: de 12 a 14 anys.
• JOVES: de 14 a 16 anys.
• PREJUS: de 16 a 20 anys.
L’assistència dels usuaris/àries varia segons la secció. Un dels trets característics de la nostra Associació és la
convivència entre diferents cultures que fem. De la totalitat de destinataris i destinatàries que hem tingut, els podem
dividir segons l’origen familiar: 70% magrebins, 20% espanyols i el 10% restant d'altres cultures: gitana, pakistanis,...
A més, una característica dels nostres destinataris/àries és que el nivell socioeconòmic de les famílies és baix i això
afecta directament a les poques propostes d'activitats en el temps de lleure que infants i joves tenen al seu abast, fent
així que l'alternativa sigui el carrer. Per aquest motiu, el número de becats és de 50 persones.
L’antiguitat dels socis és bastant variada. Existeix una gran part que es manté al centre des que comencen la E.
Primària fins que acaben la seva etapa de secundària; encara que això ha variat molt en els últims anys amb l’arribada
de nous destinataris fruit de les amistats que es forgen en els centres educatius d’altres barris.
El número és lleugarement diferent degut a que hi ha hagut algún destinatari més que ha donat continuitat al projecte
dels esperats.

5 - Assoliment dels objectius generals
Objectiu general assolit (objectiu assolit amb el projecte, desviacions sobre l'objectiu previst inicialment)
El nostre objectiu era "Oferir un servei qualificat d’educació en el temps de lleure per treballar en la promoció integral
dels nens/es, adolescents i joves amb més necessitats, segons l’estil educatiu i preventiu de Dom Bosco i Maria
Mazzarello." En relació aquest creiem que si que l'hem treballat durant tot el curs i tenint-lo molt present. Una primera
raó és que nosaltres les figures de Don Bosco i Maria Mazzarello les tenim molt presents, van sortint en diferents
reunions i fem formacions que a vegades van destinades en aquest aspecte (sobretot als meus nous). A més d'això,
creiem que l'educació és qualificada ja que ens anem formant continuament amb les diferents formacions que fem (que
expliem a l'espai de recursos humans) i que es veu reflexat en el nostre treball, ja que els destinataris i destinatàries
continuen venint al centre i a més avisen als seus amics i amigues.
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6 - Activitats realitzades
6.1 Descriviu de forma detallada les activitats executades.
1)
Nom de l'activitat

Esplai i centre juvenil

Descripció

Obertura del centre de 17 a 21h on tenen una estona de temps lliure i després unes activitats
guiades que varien en funció del dia o el que està programat, com poden ser: jocs, esports,
manualitats, balls, gimcanes, jocs de pistes, cuina, teatre,...

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

12/01/2018

22/12/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Local de l'Associació Juvenil Sarau i espais de l'escola Maria Auxiliadora.

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

Col·laboració en diferents activitats amb la TTJ (com Festa Major Jove, torneigs,...), també amb
l'Associació de Veïns i altres entitats del districte 4: festa de la primavera, la pobresa no
distingeix,... amb el Centre Juvenil Salesià de Terrassa amb el Casal d'Estiu i activitats entre el
curs amb les seccions i finalment amb els centres juvenils de la Federació Don Bosco de
Catalunya: festa dels esplais, fedefest, activitats amb centres,...

Difusió (estratègies / xarxes ...

Per cada activitat que fem sempre fem prèviament cartells informatius per penjar a la porta
d'entrada al centre i a les xarxes socials. A més, normalment enviem correus electrònics a les
famílies i a la nostra pàgina web també ho pengem.
Dones
Homes
Total

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

148

112

260

2)
Nom de l'activitat

Excursions

Descripció

Aquest any hem anat al Tibidabo, al Barça i a Montjuic.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

17/03/2018

16/12/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Tibidabo, Camp Nou i Palau Sant Jordi de Montjuic.

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

Col·laboració amb la Fundació Soñar despierto que és la que ens ajuda a poder fer aquestes
excursions, amb la FEDAIA i amb la fundació del FC Barcelona.

Difusió (estratègies / xarxes ...

Cartelleria i xarxes socials.

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

83

66

149

3)
Nom de l'activitat

Casal d'Estiu

Descripció

Activitats d'estiu per a infants i joves conjuntament amb els Salesians durant 3 setmanes i mitja
cada tarda.

Data d'execució
Ubicació

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/06/2018

20/07/2018

Col·legi Maria Auxiliadora de Terrassa i Salesians Sant Domènec Savio.
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(lloc de realització de l'activitat)
Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

El realitzem conjuntament amb el Centre juvenil salesià de Terrassa i l'equip de monitors/es i els
destinataris/àries formen part dels dos centres.

Difusió (estratègies / xarxes ...

Cartelleria i xarxes socials.

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

137

116

253

4)
Nom de l'activitat

Festa Jove de la Festa Major de la Maurina

Descripció

Dinamització de les activitats del divendres tarda de la Festa Major conjuntament amb la TTJ de la
Maurina.
Data inici

Data d'execució

01/06/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

C/ Santa Maria de Mazzarello i Poliesportiu de la Maurina

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

TTJ de la Maurina i Associació de Veïns de la Maurina.

Difusió (estratègies / xarxes ...

Cartelleria i xarxes socials.

Data finalització

o bé, de

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Homes

Dones

Total

Nombre de persones assistents

5)
Nom de l'activitat

Activitats conjuntes

Descripció

Amb la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, amb altres centres juvenils (com
el salesià de Terrassa) i amb les entitats de la Maurina.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

11/01/2019

23/12/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Centres juvenils diversos i barri de la Maurina.

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

Amb les abans esmentades

Difusió (estratègies / xarxes ...

Cartelleria i xarxes socials.

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

109

94

203

6.2 Total persones participants en el projecte

260

Pot ser un nombre aproximatiu, sempre basat en fonts d'on procedeixin dades rigoroses. Si no teniu informació no ho feu constar.
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7 - Recursos utilitzats per executar el projecte
7.1 Recursos humans (diferenciar entre personal voluntari i personal remunerat).
La consecució de les activitats ha estat portada a terme pels monitors/es dels que disposa el centre, un grup de 50
joves, generalment estudiants, que han estat en l’Associació durant l’any 2018 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 número de voluntaris és diferent degut
a que hem tingut més premonitors dels que esperàvem.
El grup de monitors/es (29) i pre-monitors/es (21), 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.
D’aquests 29 monitors/es tenim 20 que són titulats i 4 que estan cursant les pràctiques per obtenir el títol.
La implicació d’aquests al curs 2018 ha estat molt bona, les jornades de formació s’han aprofitat al màxim i el nombre de
monitors/es i premonitors/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 l’any 2018 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.
A l'entitat no contem amb personal remunerat destinat a aquest projecte.
7.2 Infraestructura (recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, tarimes, equips de so,
material audiovisual, etc)
El centre disposa d’un local que pertany a les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). El local disposa d’una sala central
i té quatre sales petites, d’emmagatzematge de material, com a sala de monitors i secretaria.
Es fa servir les instal·lacions del Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Terrassa): pati, gimnàs, teatre i aula de
manualitats. La necessitat d’utilització d’aquests espais ve donada al fet que no hi ha espai suficient al local per estar
tots els destinataris alhora, a més que el local pateix d'humitats.
7.3 Material
El local disposa d’armaris per poder emmagatzemar tant material fungible com no fungible. A les sales s'emmagatzema
altre material d’utilitat diària com pot ser el material esportiu. A més, es disposa de dos ordinadors de sobretaula
connectats a Internet, equip de música, un portàtil i un projector. Pel temps lliure dels destinataris es disposa de dues
taules de ping-pong i de tres futbolins.

8 - Altres aspectes a considerar en l'execució del projecte
Altres aspectes demanats per la tècnica de joventut com són exemples d'activitats i el compliment dels objectius
específics es troba en el document adjunt de requeriments de subvenció.

9 - Modalitat de justificació a la que s'acull
(marcar la casella que correspongui)
a) Amb presentació de factures, minutes i altres justificants
Poden acollir-se a aquesta modalitat totes les entitats, independentment de la quantitat subvencionada
✔

b) Amb compte justificatiu simplificat
Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de fins a 3.000 Euros

c) Amb compte justificatiu amb informe d'auditoria
Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de més de 60.000 Euros

Avís important !!
Els apartats 9.1, 9.2 , 9.3 i 9.4 s'han d'emplenar en qualsevol modalitat de justificació.
Els apartats 9.5 i 9.6 s'han d'emplenar en el cas de modalitat de justificació a) i b)
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9.1 Relació de despeses del cost total del projecte, activitat o servei subvencionat
Concepte de la despesa

Import

Alimentació

2.750,00 €

Subministraments

2.625,00 €

Comunicacions

Observacions

680,00 €

Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

1.200,00 €

Adquisició de material fungible

1.400,00 €

Transport / missatgeria

1.900,00 €

Publicitat i propaganda

312,00 €

Assegurances

468,00 €

Allotjament i dietes

950,00 €

Viatges i desplaçaments

2.500,00 €

Altres*

16.850,00 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Total despeses

31.635,00 €

9.2 Relació d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte, activitat o servei subvencionat
Concepte de l'ingrés
Subvenció municipal

Import

Observacions

800,00 €

Subvenció d'altra administració*

20.000,00 €

Subvenció d'ens privat*

3.000,00 €

Quotes d'inscripció

4.812,00 €

Altres ingressos*

300,00 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Total ingressos

28.912,00 €

9.3 Resultat (despeses - ingressos)
Total despeses

31.635,00 €

Total ingressos

28.912,00 €

Total

-2.723,00 €

9.4 Justificació de les diferències respecte el pressupost inicial (si s'escau)
Finalment les quotes no han arribat als 6236€ que vam pressupostar, ja que molts dels nostres destinataris no tenen
recursos suficients.
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Instruccions per emplenar els apartats 9.5 i 9.6
- És imprescindible que estiguin emplenats correctament per poder validar la justificació de la subvenció atorgada. S'han d'emplenar tots el camps.
- Utilitzeu els botons laterals de cada línia per afegir l'espai per a cada factura o justificant.
- Al posar l'import de la factura i el percentatge imputat a la subvenció atorgada, el formulari us donarà l'import que serà imputat com a despesa. Comproveu que les quantitats
són correctes.
- En cas de subvenció a partir de 3.000€, heu de fer la presentació de factures i justificants de despeses. Recordeu que el format ha de ser en pdf i que l'ordre dels documents
digitalitzats ha de ser el mateix que la relació d'aquests apartats.

9.5 Relació de factures justificatives que corresponen a l'import de la subvenció atorgada
Núm.
ordre

Nom del proveïdor

NIF del
proveïdor

Número
factura

Data factura

C-151

18/12/2018

1)

PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER S. B64400815

2)

BUREAU VALLEE

B17951591

3)

VIA ESPORTS SANT VICENÇ S.L.

B62443270

4)

BRICOMART

020-0010-1272
B84406289
02/10/2018
39

5)

GIFIES S.L.

B63367411

6)

BUREAU VALLEE

B17951591

Descripció de la factura

Import

% imputat Import imputat

Data
pagament

ALIMENTACIÓ

480,00 €

100

480,00 €

18/12/2018

MATERIAL VARI

49,67 €

100

49,67 €

29/10/2018

MATERIAL ESPORTIU

80,00 €

100

80,00 €

08/10/2018

MATERIAL VARI

45,60 €

100

45,60 €

02/10/2018

23/08/2018

MATERIAL VARI

32,25 €

100

32,25 €

23/08/2018

V180824.2365 24/08/2018

MATERIAL VARI

153,65 €

100

153,65 €

24/08/2018

V181029.6521 29/10/2018
V-005819

000000309

08/10/2018

Subtotal justificat

841,17 €

9.6 Relació de despeses de personal
Núm.
ordre

Tipus de
document

Període
nòmina per
perceptor

NIF del
preceptor

Nom i cognoms del preceptor

Categoria professional

Import

1)

Import imputat
0,00 €

Subtotal justificat

Total import justificat

% imputat

0,00 €

841,17 €
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10. VALORACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE L'ENTITAT
Criteris de Qualitat
Analitza i valora la qualitat de les actuacions realitzades i el grau d'ajustament a les previsions:
Indicadors

Valoració
1

2

3

4

5

S'han complert els terminis d'execució?

✔

S'han fet les actuacions previstes?

✔

S'ha mantingut la qualitat del programa segons les previsions del projecte?

✔

S'ha arribat a les persones destinatàries previstes?

✔

Criteris d'impacte social
Analitza i valora els resultats del projecte en temes d'impacte i utilitat social
Valoració
S'han assolit els resultats previstos? Quina valoració feu dels resultats obtinguts?
Sí que s'han assolit els resultats previstos, encara que el nombre de participants finalment hi ha disminuït una miqueta
respecte a l'any anterior.
La valoració és molt positiva, ja que gràcies a aquestes activitats els infants, joves i adolescents de l'entorn, poden
créixer en valors com a persones i establir relacions amb tota la comunitat que els envolta.
Quin és l'impacte en la població beneficiària del programa o la projecció de la ciutat? Explica com el projecte ha
beneficiat a les persones que han participar.
Els destinataris d'aquest projecte es beneficien en l'àmbit educatiu i emocional gràcies al treball de l'entitat i els monitors

Si s'ha treballat en terme d'inclusió social, perspectiva de gènere i d'accessibilitat universal, quins han estat els resultats
obtinguts?
Cada activitat de l'associació està pensada i realitzada amb un sentit pedagògic cap als participants, per afavorir al
pensament crític envers la societat i el món que ens envolta. Com a resultat, tenim joves i adolescents que volen formar
part de molts projectes i activitats del barri, o inclús alguns després volen formar part de l'equip d'educadors, donant el
seu temps lliure voluntàriament per afavorir als infants i joves del barri.
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