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

NIF G60651007

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU DE TERRASSA

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

MARIA CARMEN PANERA BLANCO
RESPONSABLE
Correu electrònic
619440746

carminapanera@gmail.com

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

COLÒNIES D'ESTIU

Núm. expedient

234/2018

Matèria

Joventut i lleure infantil

Línia

Promoció i foment de l’assiciacionisme d’entitats eductaives en el lleure infantil i juvenil

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.
Cada any realitzem el projecte de “Colònies d’estiu per a infants i joves” entre la darrera setmana d’agost i la primera
setmana de setembre. En concret, aquest any ha sigut del 27 d’agost al 1 de setembre.
Les colònies són una experiència única per l’infant i pel monitor/a. De fet, fem colònies perquè creiem que s’ha de
potenciar la convivència entre destinataris/àries i monitors/es des d’aquesta situació extra, fora de la rutina. Això és
degut a que el noi/a es troba en un medi natural que no coneix ni és el seu i, per tant, s’ha d’adaptar. Aquesta situació
els fa aprendre i a viure més autònomament, perquè, fins i tot, en els llocs on es conviu amb molta gent, la decisió, el
compromís i l’acció que un fa són importants.
Les colònies són un bon moment per a que els monitors/es col·laborin en aquesta situació i la puguin guiar des d’una
perspectiva educativa, fent que sigui una experiència d’aprenentatge vivencial i ajudar-los a sortir de situacions
compromeses i acompanyar-los tant en bons com moments més dolents.
Ens agrada poder ambientar les colònies cada any de diferents fils conductors perquè així conseguim una motivació
extra en els nens i nenes a l'hora de fer activitats. En concret, l’ambientació d’aquest any ha sigut la dels superherois i
superheroines de Marvel.

3.2 Modificacions de s'hagin produït respecte al projecte presentat
No hi ha modificacions, ja que el projecte s'ha realitzat de la manera en què la vam presentar a la memòria, amb uns
resultats positius d'aprenentatge pels infants i joves que han participat d'aquest.
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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)
El perfil dels destinataris/àries és el mateix que dels que tenim durant el curs. Això és degut a que la majoria dels
nostres destinataris/àries de colònies són els mateixos que durant el curs. La diferència és que la proporció de becats
és superior. En concret, de 20 destinataris/àries dels 60 que venen, ja que creiem que és una molt bona oportunitat de
creixement personal per ells/es.
El nivell socioeconòmic dels nostres destinataris/àries 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. Sempre ofertem 80 places de colònies
i, com cada any, es van omplir, però durant l'estiu va haver diferents destinataris/àries que es van donar de baixa per
recuperacions, vacances o malaltia.

5 - Assoliment dels objectius generals
Objectiu general assolit (objectiu assolit amb el projecte, desviacions sobre l'objectiu previst inicialment)
El nostre objectiu era: "Créixer com a persona en un entorn diferent al de la seva zona de confort (nucli familiar) fent que
puguin desenvolupar un rol diferent al que estant habituats i tenint una oportunitat de viure en igualtat i sense risc
d’exclusió social." L'objectiu creiem que s'ha complert satisfactòriament ja que hem vist que, fins i tot els més petits,
s'han sapigut desenvolupar molt bé els 6 dies. Els que més dificultats han tingut han pogut ser ajudats pels més grans,
fomentant també la maduresa i responsabilitat d'aquests. Al final de les colònies han acabat tots amb una sensació de
gran família, aspecte que ens deixa molt contens a tots i totes.
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6 - Activitats realitzades
6.1 Descriviu de forma detallada les activitats executades.
1)
Nom de l'activitat

Desdejuni, esmorçar, menjar, berenar i sopar

Descripció

Diferents àpats de cada dia fomentant també el beneir taula i donar gràcies pels que tenim.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

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

-

Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

2)
Nom de l'activitat

Bons dies i bones nits

Descripció

Espai de reflexió al comenar el dia i a l'acaba-ho.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

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

-

Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

3)
Nom de l'activitat

Piscina

Descripció

Temps per refrescar-se i descansar. Qui no vulgui banyar-se, pot estar-se a l'ombra, jugant a les
cartes o descansant.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

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

-
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Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

4)
Nom de l'activitat

Temps lliure organitzat

Descripció

Els destinataris hauran d'escollir un dels tallers que els monitors i monitores proposaran. Cada dia
aniran canviant, per poder fer coses diferents.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

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

-

Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

5)
Nom de l'activitat

Tasques de la llar

Descripció

Ens dividirem en set grups. Cada grup haurà de realitzar una tasca en concret, com rentar els
plats, parar la taula o netejar l'entorn; cada dia s'anirà rotant, per a que tots els grups puguin fer
totes les tasques.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

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

-

Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

6)
Nom de l'activitat

Activitats diverses

Descripció

Es fan diverses activitats preparades amb anterioritat pels monitors/es: gimcanes, jocs de pistes,
excursions, grans jocs, vetllades, joc de por,...

Data d'execució
Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

o bé, de

Data inici

Data finalització

27/08/2018

01/09/2018

Casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages

pàgina 4 de 9

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)
Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

-

Difusió (estratègies / xarxes ...

-

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

24

36

60

6.2 Total persones participants en el projecte

60

Pot ser un nombre aproximatiu, sempre basat en fonts d'on procedeixin dades rigoroses. Si no teniu informació no ho feu constar.

7 - Recursos utilitzats per executar el projecte
7.1 Recursos humans (diferenciar entre personal voluntari i personal remunerat).
Tots els recursos humans amb els quals contem a les colònies és personal voluntari. Aquest any han participat 17
monitors/es i 3 d'equip de cuina. Dels 17 monitors/es, la directora de colònies i dos monitors tenien el títol de director/a
de lleure, i després teníem 10 titulats i titulades de monitor/a. Aquests voluntaris sorgeixen de l'equip de monitors/es que
contem al centre juvenil durant el curs, sobretot els que tenen més experiència.
7.2 Infraestructura (recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, tarimes, equips de so,
material audiovisual, etc)
L'espai és la casa de colònies Don Bosco de Castellnou de Bages. La casa de colònies està ubicada a la Plaça de
l’església, s/n, 08251, a Castellnou de Bages. Té una capacitat de 190 places.
Castellnou de Bages és un poble convertit en una gran casa de colònies amb moltes instal·lacions esportives que
possibiliten la seva pràctica a més del fet de gaudir de la natura en un marc incomparable.
Segons la pàgina web oficial de la casa de colònies Dom Bosco, aquesta es troba immersa en el silenci de la migdiada i
desperta des de la matinada, envoltada de frondosos boscos de pi, alzina i roure, banyada d’aire pur i ambient relaxant,
són una gran oportunitat per oferir diverses i múltiples activitats tant a petits com grans.
Aquest indret promet estimulants experiències lluny de l’asfalt, passejos inoblidables pels seus bellíssims paratges,
generoses vistes al camp...
És l’entrada perfecta a un món diferent on s’aconsegueix una recerca interior enmig la immensitat del paisatge.
Les activitats que proposa la casa de colònies Dom Bosco de Castellnou de Bages, estan pensades per aquells a qui els
hi agrada la vida a l’aire lliure i un contacte íntim amb la natura. Tots els programes són a mida i personalitzats, fent que
l'estada esdevingui un moment inoblidable.
La Casa de Colònies Dom Bosco, juntament amb l’Ajuntament, l’església de Sant Andreu d’estil romànic llombard del
segle XI i l’antiga rectoria, conformen la totalitat del nucli antic de Castellnou de Bages. Cal Noi Xic, Cal Mesures, Cal
Fuster, l’Ajuntament vell, Ca la Rosa, Cal Panxeta i l’Hostal conformen totes les instal·lacions de la Casa.
Aquesta és la seva utilitat i/o capacitat:
Capacitat del menjador: 160
• Distribució de les habitacions:
- Cal Fuster: 28 i 16 places.
- Ca la Rosa: 18 i 18 places.
- Cal Panxeta: 30, 18, 10 i 18 places (les dues últimes adaptades per a minusvàlids).
- Cal Metge: 6 places.
- El hostal: casa del segle XVII amb xemeneia, amb diferents habitacions des de 1 plaça fins a 6 i 24 places totals.
- El mirador: apartament especial per a famílies de dos habitacions i 5 places totals.
• Sales: S'utilitzen com espais de treball o reunió.
• Entorn:
Terreny d'acampada, terreny d'activitats, pista esportiva i bosc.
• Altres serveis: Televisió, vídeo, connexió a Internet WIFI, equip de so i llums de discoteca.
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7.3 Material
Tot el material necessari per la realització de les colònies, s'ha agafat del material general (fungible i no fungible) que es
compra durant el curs al centre; a més es fa una compra de material específic per algunes activitats.
Tot el material necessari per la realització de les colònies, s'ha agafat del material general (fungible i no fungible) que es
compra durant el curs al centre; a més es fa una compra de material específic per algunes activitats.
Es necessita també, material esportiu tant per al temps lliure com per algunes activitats, el portàtil, un projector i
allargadors.
La cuina de la casa de colònies està completa, així que no es necessita material específic per cuinar.

8 - Altres aspectes a considerar en l'execució del projecte
Altres aspectes demanats per la tècnica de joventut com són les activitats de colònies (horari) 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)
9.1 Relació de despeses del cost total del projecte, activitat o servei subvencionat
Concepte de la despesa
Alimentació

Import
1.800,00 €

Observacions
Finalment s'ha superat el pressupost que era de 1500

Adquisició de material fungible

175,00 €

S'ha superat una mica la despesa pel material d'una

Publicitat i propaganda

540,00 €

La despesa es per las samarretes pels nens i nenes,

Assegurances

115,00 €

Allotjament i dietes

3.885,00 €

Finalment l'allotjament va sortir una mica 15€ més ba

Viatges i desplaçaments

1.600,00 €

S'ha superat la despesa per la sortida de colònies a le

Altres*

250,00 €

Personal

0,00 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Donació d'un particular
Les despeses dels voluntaris/ies van inclosses en el c

Total despeses

8.365,00 €

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

Import

Observacions
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Concepte de l'ingrés

Import

Subvenció municipal

Observacions

600,00 €

Subvenció d'altra administració*

1.500,00 €

Subvenció d'ens privat*

1.200,00 €

Quotes d'inscripció

3.500,00 €

Recursos propis

1.565,00 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Aportació de l'entitat

Total ingressos

8.365,00 €

9.3 Resultat (despeses - ingressos)
Total despeses

8.365,00 €

Total ingressos

8.365,00 €

Total

0,00 €

9.4 Justificació de les diferències respecte el pressupost inicial (si s'escau)
A alimentació, s'ha superat el pressupost que era de 1500€ perquè vam fer un sopar final on van assistir tot l'equip de
monitors de l'Associació.
El material fungible ha superat una mica la despesa pel material d'una activitat de manualitat amb pintures.
En publicitat i propaganda la despesa es per las samarretes pels nens i nenes, i els flyers de publicitat de colònies.
L'allotjament de la casa de colònies va sortir 15€ més barat.
En viatges i desplaçaments s'ha superat la despesa per la sortida de colònies a les piscines de Santpedor amb autocar.
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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
1)

Nom del proveïdor
AUTOCARS6

NIF del
proveïdor
B66627993

Número
factura

Data factura

AU62018A08-0
31/08/2018
007

Descripció de la factura

Import

Colònies Trasllat Terrassa - Caste

% imputat Import imputat

600,00 €

100

600,00 €

Subtotal justificat

Data
pagament
05/09/2018

600,00 €

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 €

600,00 €
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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, s'han assolit.
La valoració dels resultats obtinguts és molt possitiva ja que s'han complert els objectius que ens marquem per els/les
infants i joves que participen del projecte. Com per exemple, l'autonomia, el respecte, la col·laboració...

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.
L'impacte és positiu a tots/es els participants, ja que en finalitzar el projecte han adoptat nous i necessaris hàbits, i a més

Si s'ha treballat en terme d'inclusió social, perspectiva de gènere i d'accessibilitat universal, quins han estat els resultats
obtinguts?
Sí, totes estan pensades, treballades i executades amb aquests criteris de millorar el pensament crític, el respecte i la
igualtat en la societat.
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