Missió
Educar en valors, durant el
temps lliure, als infants i
joves, posant especial èmfasi
en els col·lectius vulnerables
amb voluntat transformadora i
d’inclusió social

La trajectòria l’Esplai La Florida
Durant l’any 83 un grup de joves, preocupats
per la situació dels infants que viuen als blocs
de La Florida comencen a trobar-se per iniciar
activitats.
A la primavera de 1984 es constitueix
jurídicament l’entitat i fa la seva primera activitat
a l’estiu del 1984. Aquí s’inicia L’Esplai La Florida.
Després d’aquesta experiència i recolzats per
l’Associació de Veïns i la Comissió de Festes de
La Florida iniciem l’activitat diària al setembre
d’aquest mateix any.
L’Esplai comença a caminar amb monitors i
monitores voluntàries que combinen els estudis
i la feina amb l’activitat de l’Esplai.
Des dels inicis rebem el recolzament de
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per
les activitats que realitzem i aquesta es va
consolidant any rera any.
Al cap de 10 anys l’Esplai s’ha consolidat al
barri i realitzem activitats amb totes les escoles

públiques i privades del nostre entorn.
Col.laborem en l’impuls del Grup de Diables i
Diablesses de La Florida amb joves de l’Esplai i
iniciem el treball en un altre local del barri per
ampliar l’activitat i donar sortida a la demanda
que tenim.
Als 23 anys de l’Esplai vivim un moment molt
especial amb la inauguració del nou local cedit
per l’Ajuntament de la ciutat que dignifica i
qualifica l’activitat que desenvolupem i ens
permet treballar amb més de 1200 infants
setmanals.
L’any 2010 preocupats per la situació dels joves
impulsem una nova linia de treball amb ells
creant el projecte Tasta Oficis on treballem
per generar il.lusió i confiança per tal de que
continuin estudiant.
Tot plegat és gràcies a un equip de persones
format per 40 voluntaris/es i 30 monitors/es
remunerats/es que fan realitat el projecte.

El districte de La Florida
El districte IV, format pels barris de La Florida
i Les Planes estan pràcticament separats
urbanísticament pels Blocs de La Florida.
El barri de Les Planes, es caracteritza per la
zona dels Blocs de La Florida i pel cementiri.
Contrasta especialment amb l’altre barri perquè
hi ha un baix nivell comercial i les vivendes, a la
zona dels Blocs de la Florida, són molt petites,
aproximadament d’entre 26 i 40 metres quadrats,
el que comporta que la gent faci molta vida als
carrers, especialment els joves.
Tots dos barris, al llarg dels anys han estat
acollidors de moltes persones provinents d’altres
territoris, i, especialment durant els últims anys,
de molta població estrangera. En el moment de
recollir aquestes dades, la població estrangera
estava entorn el 36,11%, sent aquest índex
superior a la mitjana de L’Hospitalet.
Al districte de La Florida el nombre d’infants
menors de 16 anys és molt important.
El percentatge d’èxit escolar a 6è de

primària és del 76% i el de graduats
de 4t d’ESO és del 74% .
És destacable el paper del teixit associatiu i de
la comunitat educativa de tots dos barris, que
han jugat un paper cabdal en la seva millora
educativa i social.
Comptem amb un conjunt d’entitats, que han
treballat des de diferents àmbits per millorar el
seu entorn, fent que el districte hagi evolucionat
molt al llarg dels anys.
Encara, però, tenim molts reptes. Hem de
continuar treballant per recolzar a les famílies que
viuen en una situació d’especial vulnerabilitat i
que s’ha agreujat durant aquests últims anys per
la crisis econòmica que estem patint.
Els infants i joves ens preocupen especialment.
És necessari continuar impulsant iniciatives que
reforcin la seva formació i cercar nous projectes
que potenciïn la seva vinculació a la comunitat.

Valors
Volem avançar cap a un món
més just vers una societat
inspirada en els valors de
la pau, la democràcia, la
fraternitat i la sostenibilitat.
Treballem per la cultura de
la solidaritat i la cooperació
basada en la dignitat de la
persona.
Fomentem la participació i
l’esforç individual i col.lectiu
per fer front als reptes socials
i fomentem la confiança de
la persona, la coherència, la
generositat i la recerca de la
felicitat

El temps lliure un espai educatiu
L’educació no s’atura en sortir de l’escola, com no
s’atura en sortir de casa. És un procés permanent
a la vida de les persones i en especial dels infants.

El temps lliure té un gran potencial
educatiu, i és en aquest espai que tenen lloc
intervencions educatives de caràcter informal
i també de caràcter no formal com les que
realitzem des del centre d’esplai.
De la qualitat del temps lliure que es pugui
oferir als infants, adolescents i joves dependrà
més endavant la qualitat educativa de les seves
relacions humanes, dels vincles socials que
s’han d’establir i de la capacitat d’adaptació i
de transformació social i cultural que ha de fer
possible la diversitat i la diferència amb més
llibertat, justícia i solidaritat.
El temps lliure a l’esplai és un espai de descans, de
cocnvivencia i relació; un espai d’aprenentatge,
de formació i de desenvolupament de valors; és
un espai de participació on els nois i noies són els

protagonistes de la seva història.
La vida de grup pren una rellevància important a
l’esplai, és un petit laboratori d’aprenentatge en
la vida col.lectiva.
Pels més petits és la primera experiència de grup
convivencial fora del marc de l’escola. Amb els
mitjans les relacions es consoliden i comencen a
formar-se les amistats. Pels joves el grup juga un
paper molt important amb el que s’identifiquen i
poden compartir una mateixa visió.
A partir d’aquesta convivencia tenen l’oportunitat
de transformar allò que els envolta, senten la
necessitat de canviar les coses i es genera la
necessitat d’implicar-se activament en el teu
entorn.
L’esplai dona als infants i joves l’oportunitat
d’experimentar, d’assumir valors, de superar
conflictes, d’exercicir la tolerància, la generositat,
l’afectivitat i de generar empatia.

Les activitats d’estiu
Les colònies i els campaments són activitats per
a viure un munt de valors mentre ens divertim i
gaudim plegats en un entorn diferent.
Són un temps per a crèixer. Els infants es fan més
grans, més autònoms i segurs d’ells mateixos.

A les colònies es viuen moments
inolvidables.
Els campaments són un espai de superació per
als nois i noies. Superen les limitacions i aprenen
el plaer de l’esforç
Tenen l’oportunitat de fer rutes, camps de treball,
projectes d’aprenentatge-servei, intercanvis
internacionals.
Aquestes activitats són especialment important
pels infants del barri de La Florida ja que molts
d’ells no tenen l’oportunitat de fer vacances i
sortir del barri o la ciutat.
Eduquem als infants per a sentir, estimar, conèixer
i millorar el medi ambient.

Els casals d’estiu ens permet oferir una
activitat educativa amplia en el temps de
vacances escolars. Actualment omplim tots els
períodes vacacionals a l’hivern, la setmana santa
i l’estiu.
És una activitat plena de valors i de qualitat que
intenta donar resposta a les necessitats de les
famílies per compatibilitzar el calendari escolar.
Actualment també és un espai important per les
famílies més vulnerables que no tenen recursos
suficients i que des d’aquesta activitat podem
col.laborar amb elles.
A través dels casals d’estiu es realitzen moltes
activitats, excursions, sortides, tallers i jocs.

Equip
Treballem amb un equip de
persones mixta de voluntaris
i remunerats formats i
especialitzats en l’educació
en el lleure i social.
Formen l’equip més de 70
persones i la formació és
bàsica perquè fomenta la
seva qualificació.
Estimulem la participació
activa de l’equip vers el
projecte global de l’entitat
avançant globalment amb
iniciativa i lideratge

Projectes Educatius i Socials
L’Esplai
És l’espai central de l’entitat a partir del qual
es vehiculen la resta dels projectes. Totes les
activitats es vinculen a l’educació en valors i a
partir d’aquí s’impulsen els tallers, les excursions
dels caps de setmana, les colònies i els casals.
S’adreça a tots els infants, adolescents i joves
del barri d’entre 3 i 17 anys i funciona de dilluns
a divendres a partir de les 16:30 i els caps de
setmana. Actualment participen una mitja diària
d’uns 235 infants i joves.

Clau
És un projecte de corresponsabilitat educativa
adreçat als infants d’entre 3 i 12 anys que no
tenen un referent adult a la sortida de l’escola i
han d’anar sols a casa fins que arriben els pares
de la feina.
La xarxa clau està formada per totes les escoles
públiques i concertades del barri i a través d’ella
es detecten tots els infants

que estan en aquesta situació i es realitza la
derivació a l’esplai.
De forma mensual es realitza un seguiment
social de la situació de l’infant i es treballa amb
el nucli familiar per a que vegin la importància
de que el seu fill/a tingui un referent educatiu en
sortir de l’escola.
Actualment participen del projecte 65 infants.

Estudi Assistit
S’adreça als infants que viuen en un entorn
sociocultural desafavorit i no gaudeixin d’unes
condicions adequades que l’ajudin a fer un bon
seguiment del currículum escolar.
L’objectiu del projecte és recolzar als infants en
aquests aspectes i ajudar-los a adquirir hàbits
d’organització i d’estudi, a planificar el treball
escolar i a aprofitar totes les oportunitats que
té al seu voltant per millorar el seu procés de
desenvolupament.

Treballem per potenciar la igualtat d’oportunitats,
evitar qualsevol tipus de marginació o exclusió i
afavorir l’èxit escolar d’aquests infants.
Actualment realitzem aquest projecte a totes les
escoles públiques del barri.

Projecte TIC,S
El Punt Omnia La Florida i la sala d’informàtica
del Centre Cultural Ana Diaz els gestionem des
de la seva posada en marxa. El projecte impulsa
tres línies d’actuació bàsica amb les que pretén
apropar les noves tecnologies de la informació
a la població més desfavorida a nivell social i
econòmic.
Un dels objectius més importants és utilitzar les
TIC com a eina de prevenció de l’exclusió social
i potenciar les capacitats personals i habilitats
ocupacionals de les persones que més ho
necessiten.
Un eix prioritari és fomentar el voluntariat i
potenciar el treball en xarxa.

Centre Obert
El centre obert és un recurs socioeducatiu
adreçat als infants de 3 a 12 anys i té per objectius
afavorir la socialització i la integració social dels
infants i les seves famílies, acompanyant-les en
els processos educatius que afecten als seus fills
i filles.
Un dels eixos prioritaris és incidir en la millora de
la qualitat de vida dels infants i les seves famílies
des de la perspectiva de lleure. Treballem per
intentar compensar les desigualtats socials,
culturals i econòmiques dels infants i les seves
famílies, prevenint les situacions de risc social,
compensant els dèficits socioeducatius i
adquirint aprenentatges i competències.
Des del centre obert treballem per grups d’edats
però posem especial èmfasi en el seguiment
individualitzat dels infants, concretant objectius
adequats a les necessitats educatives dels infants
i joves. Analitzem la situació i circumstàncies de
cada infant i plantegem uns objectius vinculats a
un determinat programa d’activitats.

Compromís amb
el barri i la ciutat
El nostre logo incorpora el
nom del nostre barri, símbol
de compromís i treball
comunitari.
El barri, el seu
desenvolupament i benestar
social forma part de
l’essència de la nostra entitat.
És un eix clau per nosaltres
treballar conjuntament amb
la resta d’agents socials del
nostre territori amb implicació
i compromís per la millora
global de la nostra ciutat

Tot aquest procés s’avalua de forma sistemàtica
el que ens permet anar modificant el pla de
treball i adequar-nos al procés socioeducatiu de
l’infant.
Actualment en el centre obert participen 70
infants.

Espai Familiar
Aquest projecte té per objectiu principal crear
un espai de relació i d’inclusió social positiva que
faciliti la relació entre les famílies i els infants,
amb altres famílies i amb altres cultures.
Un dels eixos més importants és reforçar el paper
de la família com a primer referent educatiu
de l’infant, potenciar la seva destresa com a
pares i mares, facilitant la formació i l’intercanvi
d’experiències entre elles.
L’espai familiar incorpora el projecte Respir on els
pares i les mares podran deixar als seus infants,
durant un temps determinat, per fer gestions
personals.

Prestació en Benefici de la Comunitat
El projecte s’adreça a joves menors d’edat que
han comés una petita falta i han de realitzar un
servei en benefici de la comunitat.
A través del projecte intentem incidir en els joves
per tal d’oferi’ls hi alternatives educatives que
els hi ajudin a iniciar un nou procés relacional
que els pugui ajudar a sortir de la delinqüència
juvenil.
Els joves oscil·len en funció dels temps i la durada
del servei que han de realitzar i tots tenen el
seguiment d’un educador que fa de tutor i és el
seu referent.

Aprenentatge-Servei
Els projectes d’aprenentatge-servei es donen en
un marc de reciprocitat on els joves es formen
i aprenen a la vegada que col·laboren en una
tasca concreta.

A partir del projecte pretenem que els joves
aprenguin diferents temàtiques socials i a
reflexionar sobre la importància i la necessitat
del treball voluntari en la nostra societat i entorn
més proper.
Un objectiu important és potenciar el compromís
i la participació dels i les joves durant tot el procés
i que, en acabar, els i les joves donin continuïtat
a l’activitat.
Actualment estem realitzant dos projectes
d’aprenentatge i servei: joves pel barri on els joves
reben formació i realitzen l’acció comunitària a
l’esplai fent de monitors i compartim drets on
els joves reben formació sobre els drets humans
i realitzen una exposició que posteriorment
presenten a les escoles i realitzen xerrades sobre
el tema als infants de l’escola

Avança + Tasta Oficis
El projecte s’adreça a joves de 16 a 18 anys que
surten del circuït escolar. L’objectiu principal és
capacitar-los per ajudar-los a incorporar-se al
món laboral i potenciar que continuïn dins del
circuït escolar.

Ens centrem en formar als i les joves en hàbits
de vida quotidiana per a que actuïn amb
responsabilitat i compromís: arribar puntual,
venir tots els dies i dur a terme un compromís.
Un eix primordial és formar als i les joves en
hàbits relacionals i a treballar en equip amb la
resta dels companys i companyes.
En el projecte els i les joves poden conèixer i
apropar-se a diferents oficis: jardineria, pintor,
audiovisuals, monitor de lleure i el sector
d’alimentació.
A més els i les joves reben assessorament en temes
laborals perquè puguin entendre com funcionen
les relacions laborals i els seus drets i deures.
També els assessorem en temes d’emprenedoria
juvenil per facilita’ls hi que puguin impulsar els
seus propis projectes.
Cada jove té un tutor/mentor voluntari que
fa el seguiment i l’acompanya en els diferents
processos de formació i d’inserció laboral.

Vinculats a
la comunitat
educativa
La complicitat, col.laboració i
coordinació amb la comunitat
educativa és clau per donar
respostes a una educació
integral de l’infant.
Treballar la coresponsabilitat i
coordinació amb les famílies,
les escoles i els mestres;
desenvolupar i coordinar
projectes dins del marc de
l’escola i els Instituts és
bàsic per dur a terme un bon
treball educatiu

Treball en Xarxa
Pla Educatiu d’Entorn

Pla integral

Hi participem a partir de diferents projectes i en
diferents espais i plataformes que d’aquest se’n
deriven: El Projecte Fem Ponts a l’IES; el Projecte
Clau que dóna resposta a 5 CEIPs i 4 escoles
concertades del barri; taula de convivència de
la Florida;Taula d’entitats del Pla d’Entorn de la
Florida; Projecte Educació per la Ciutadania Aprenentatge i servei – Centre i Entorn.

Està format per entitats i veïns i veïnes dels barris
de Pubilla Cases i La Florida. Està coordinat des
de l’Ajuntament de L’Hospitalet i té la finalitat de
millorar els barris en tots els àmbits (urbanístic,
infraestructural, social, econòmic...). Participem
activament a la Taula d’Entitats, al Consell, a la
Comissió d’entitats i a la Comissió de seguiment
del Pla Integral.

Pla de desenvolupament comunitari
(PDC)

Consell d’Esplai de l’Hospitalet

El formen diferents entitats i serveis del barri. Té la
finalitat de potenciar l’associacionisme i el debat
col•lectiu a la vegada que es busquen solucions
reals a problemes socials. L’esplai hi participa de
manera activa a la Taula d’Entitats del PDC i a la
Comissió Jove tot donant suport a les iniciatives
que els joves proposen.

El Consell aglutina els esplais de l’Hospitalet.
Té per objectiu impulsar l’educació en el lleure a
la ciutat i dur a terme iniciatives i projectes que
facilitin la tasca que realitzen els centres d’esplai.
També s’impulsen projectes de caràcter general
com per exemple el Dia Internacional dels Drets
dels Infants i la Festa al Parc.

Pla d’infància de L’Hospitalet de
Llobregat
S’impulsa des de l’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament per tal de coordinar les diferents
actuacions que es realitzen en matèria d’infància
i treballar de forma integral a la ciutat.

Comissió de Festes del Barri de
La Florida
Es va crear fa més de 30 anys al barri per tal de
coordinar les diferents activitats de caràcter
festiu que es realitzen i treballar conjuntament
totes les entitats en la seva organització.

Associació de veïns del barri de
La Florida
Participem i col•laborem activament en la millora
del barri impulsant i coordinant principalment
iniciatives adreçades als infants, joves i a la
comunitat en general.

Serveis Socials
Ens reunim bimestralment i amb una especial
intensitat per a la preparació de la campanya
d’estiu. A partir d’aquestes reunions analitzem
conjuntament la derivació d’infants a l’esplai i el
seguiment d’aquests al llarg del curs.
Sovint som un punt de referència per als
educadors i/o treballadors socials quant a la
coneixença dels infants i joves que atenem i de
les seves famílies.

Caixa Proinfància
Programa de l’Obra Social Fundació La Caixa amb
el que col·laborem a través del Casal dels Infants.
El programa consisteix en un conjunt d’ajudes
adreçades a lluitar en contra de la pobresa
infantil, pal·liant la situació econòmica precària
de les famílies i facilitant la inclusió social dels
infants.
A través d’aquest programa tenim ajudes per a
que els infants en situació de risc social puguin
participar d’activitats d’estiu.

Relació amb
les Institucions
públiques
El nostre projecte ha nascut
de la iniciativa social amb
voluntat de servei públic i per
tant la relació i col·laboració
amb les Institucions i
Administracions públiques
és imprescindible per dur a
terme el projecte

La nostra relació es basa en
la confiança, independència
i col·laboració plantejant
objectius i reptes comuns

Món escolar – EAPS

FEDAIA

A partir de la nostra participació a les comissions
socioeducatives dels centres escolars de primària
realitzem un treball coordinat i conjunt amb els
professionals de l’àmbit escolar.

Participem activament a la FEDAIA, plataforma
que agrupa al conjunt d’entitats d’atenció a la
infància i adolescència de Catalunya i treballa en
la defensa dels Drets dels Infants.

Delegat d’atenció al menor i Equip
d’atenció a la infància i adolescència

Xarxa d’Entitats d’Acció Social i
Comunitària de Catalunya (XEASC)

La relació amb els Delegats d’atenció al menor
(DAM) del territori és força fluïda. Procurem
reunir-nos per a fer seguiment d’aquells joves
que estan realitzant prestació en benefici a
la comunitat en el marc de l’esplai, i dur un
seguiment acurat d’aquells infants en llibertat
vigilada que participen de l’esplai.

Som entitat impulsora de la XEASC que aplega
a entitats de Catalunya de provenen en gran
part de l’educació en el lleure però que han
dirigit la seva actuació al camp de la intervenció
comunitària com a element d’identitat.

Tenim estreta relació amb l’Equip d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (EAIA) del territori, essent
professionals molt curosos en el seguiment
del procés educatiu i assistència dels infants
derivats com en el seguiment del compromís
que assumeixen les famílies.

En conveni amb:

Amb el recolzament de:

En xarxa amb:

En col·laboració amb:

Entitat vinculada:

