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1. PRESENTACIÓ 

 

 
Conten el experts aeronàutics que un dels moments més solemnes del vol dels avions, el seu 
enlairament, respon a molts factors físics que cal controlar a l’hora, i a cap d’ells en concret: la 
velocitat, l’aerodinàmica, els materials, el frec amb l’aire, el pes,... Tots ells a la vegada permeten 
que aquella gran massa que pot ser un 747, amb centenars de passatges i tones de pes, deixi la 
terra i navegui per un mitjà fluid, impensable. 
 
Darrera de tres anys d’intens treball proactiu del Blanquerna volem que aquest 2018 sigui 
l’enlairament de l’entitat cap altres destins. Portem ja un llarg recorregut per terra de més de 
trenta anys; hem iniciat una gestió actualitzada i moderna; ens estem estructurant de noves 
maneres; donem comptes i claredat a tota actuació; som més coneguts als nostres mitjans,... Tot 
un seguit de requisits necessaris per poder elevar aquesta nau que és l’associació. Creiem que 
podem fer un pas significatiu que pugui ser aquell instant solemne d’enlairament, encara que des 
del punt de vista físic sembla que quasi res no hagi canviat. 
 
I per aconseguir aquest vol hem cregut necessari millorar aspectes que, esperem, la suma de tots 
ells amb el treball dut a terme durant anys, ho afavoreixi. Com què el canvi ha de ser significatiu, 
la imatge que es doni també ha de ser diferentment significativa. Així treballarem, no només per 
una nova imatge corporativa adaptada i d’acord amb allò que pretenem, sinó que aquesta imatge, 
reflex de la missió i visió de l’entitat, ha de ser viscuda i coneguda per tothom.  
 
Per aquesta finalitat ens ha d’ajudar la posada en marxa del Pla de Comunicació presentat a 
darreries de l’any 2017 per a la seva implementació durant el 2018 i consolidació ja el 2019. 
Comunicació integral, tant cap a dintre de l’organització, cop cap a fora. I desenvolupant-la en 
tota la globalitat que el mateix pla ja apunta: clients interns i externs, possibles i futurs. 
 
El moment definitiu de sortida a pista esperem sigui la inauguració de la nova seu. Més enllà dels 
seus aspectes de millora organitzativa i estructurals inherents a tot canvi en aquest sentit, també 
volem que sigui símbol de l’estabilitat, i que doni la confiança, serietat i servei que vol oferir el 
Blanquerna. Una manera de mostrar, externament, tot aquell treball de consolidació i 
estructuració que s’ha donat a dintre, i de fer palesa a la societat la nostra tasca en el seu favor. 
 
Seria una frivolitat voler mostrar una nova imatge per adaptar-nos a allò que demanden les 
modes, i que aquesta imatge no es correspongués amb una realitat operant. Però també és una 
negligència que la nova realitat que està vivint, i a la que aspira el Blanquerna, no tingui una 
representació adequada i una expressió acurada. Volem emprendre el vol i aquests aspectes de 
millora institucional els creiem necessaris per complementar els altres aspectes ja existents, que 
han de permetre...aquell moment solemne. 
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2. OBJECTIUS DE L’ANY 

 
Els objectius al voltant dels quals el GE Blanquerna vol treballar al llarg d’aquest any 2018 giren al 
voltant de l’àmbit de la comunicació entesa en sentit ampli. La inauguració d’una nova seu de 
l’Entitat ha de suposar un punt d’inflexió en aquest sentit.  
 
Els Objectius de l’entitat per l’any 2018 són: 
 

- Millorar la comunicació de l’Entitat 
- Millora d’un dels projectes, el Centre Obert 
- Generar noves aliances fora del món socioeducatiu 
- Construir el nou model de coordinació de l’Entitat 

 
Aquests objectius estan desplegats a l’Annex 1, en el que consten les activitats a desenvolupar i 
els indicadors que ens serviran de mesura. 
 
Per altra banda, cada un dels serveis, programes o activitats que portarà a terme l’entitat al llarg 
d’aquest 2.018 hauran de tenir en compte aquests objectius i hauran de treballar per a la seva 
consecució. 
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3. FUNCIONAMENT  
 

 
El 2018 vindrà marcat per la inauguració de la seu de l’Entitat i amb ella canvis importants en el 
funcionament molt relacionats amb el tema de la imatge i de la comunicació. Creiem que aquest 
fet ens facilitarà noves maneres de treballar més eficients, podent oferir una major qualitat a tots 
els participants de l’Entitat. Per altra banda, seguirem assentant les maneres de funcionar d’acord 
al sistema de gestió de la qualitat, aprofundint en alguns aspectes i ampliant a tots els àmbits de 
l’acció.  L’assentament d’alguns dels projectes juntament amb la voluntat de creixement en altres, 
ha de ser un estímul per tal que la reorganització que aquest tema suposarà ho sigui en la línia 
encetada. 

 
3.1 Recursos Humans 
 
Som conscients que l’equip humà que conforma l’Entitat és una de les peces clau pel bon 
funcionament de la mateixa. Per això creiem que aquest és un dels àmbits que cal cuidar de 
manera especial. L’Entitat segueix en procés de creixement de projectes i de persones i aquest 
fet, ja fa un temps, ens fa replantejar un tema d’estructura i d’organització. Quina és l’estructura 
òptima per a poder gestionar i dirigir una Entitat de les característiques actuals i del futur 
previsible a curt i mig termini del grup d’Esplai Blanquerna? Quina és la millor manera 
d’organitzar-nos per a ser eficients i alhora continuar mantenint la proximitat que com a entitat 
ens caracteritza? Amb aquesta voluntat hem iniciat ja a finals del 2017 alguns canvis, tant en 
l’estructura com en el funcionament.  
 
La creació de dues coordinacions d’àrea ha estat un dels aspectes clau en relació a l’organització 
de l’entitat durant la segona part de l’any. El creixement en projectes i en professionals i 
col·laboradors ens ha portat a la reflexió del risc de pèrdua de proximitat, factor que ens 
caracteritza i que considerem un punt fort del nostre funcionament com a Entitat. S’han creat 
dues àrees de treball, a les quals hem assignat els diferents projectes. El repte del 2018 és 
aprofundir en aquesta coordinació i sistematitzar el seu funcionament. 
 
Per altra banda, continuarem amb el treball d’implicació de tots i cadascun dels professionals, 
voluntaris i col·laboradors, cada un des de la seva posició i possibilitats, cuidant els espais de 
treball, coordinació i, sobretot, tot allò relacionat amb la comunicació, que permeti optimitzar la 
tasca de cada un per un objectiu comú, i creant alhora sentit de pertinença.   
 
Important també escoltar la veu de tots i totes, tant pel que fa a la pròpia activitat que 
desenvolupen com a aspectes de funcionament genèric de l’Entitat. Continuarem, doncs fent ús 
de les enquestes de satisfacció així com de l’anàlisi dels suggeriments i queixes que ens arribin, 
àmbit que cal promocionar i difondre. 
 
Pel que fa als recursos humans l’Entitat disposarà aquest any 2018 de la figura del Director 
General i d’una Directora Tècnica que alhora fa les funcions de Coordinadora de Qualitat, amb 
una dedicació a jornada complerta. I dels professionals necessaris per a dur a terme els diferents 
projectes i activitats, tant els propis com els de suport a altres entitats i institucions.  
 
També comentar que al llarg del 2017, i donada la finalització d’un dels projectes, una de les 
professionals ha passat a formar part de l’estructura de l’Entitat, assignant-li tasques de suport ja 
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sigui a algun dels projectes perquè així ho requereix el seu desenvolupament o a l’entitat en 
general desenvolupament suport a l’administració i gestió i suport en temes de manteniment i 
neteja. 
 
I per últim, la incorporació d’una professional a ½ jornada que ha de dedicar-se per un costat a la 
millora de la gestió del voluntariat i, per l’altra, a l’obertura d’un nou àmbit de treball, el 
sociolaboral. 
 
En relació al Pla de Formació disposem d’una planificació (veure annex 2), tot i que cal 
desenvolupar-la en alguns dels àmbits. A l’hora tenir en compte que també com a entitat restem 
oberts a les propostes de les accions que vagin apareixent des dels diferents àmbits i sectors i que 
siguin d’interès per algun dels professionals, col·laboradors o projectes.  
 
En aquest àmbit de la formació seguim tenint pendent el tema de la gestió de la formació 
bonificada. 
 
Tot i que no hem tancat el tema del procediment d’acollida, sí que hem avançat en aquest sentit. 
En aquests moment tenim pendent d’aprovar un document que vol donar concreció a aquest 
tema des de l’àmbit del voluntariat. La pretensió és posar en marxa el que proposa aquest 
document i seguir treballant en el tema dels professionals.  
 
Aquest és un objectiu que guanya importància quan l’Entitat pretén ser un espai de formació de 
futurs professionals del camp social, en el sentit ampli del terme i, per això oferim  places de 
pràctiques del Grau d’Educació Social, del Cicle Formatiu d’Integració Social, de Monitors i 
Directors de Lleure i d’altres col·laboracions amb centres formatius per tal de donar resposta a les 
necessitats dels joves del territori (servei comunitari, APS, programes de diversificació 
curricular...). Aquest és un àmbit en creixement i que caldrà anar sistematitzant. 
 
Com a entitat de voluntariat seguim oferint la possibilitat de col·laboracions puntuals o 
sistemàtiques a les diferents activitats que gestionem i fins i tot estem oberts a estudiar la 
possibilitat d’iniciar noves activitats, sempre i quan estiguin relacionades amb la missió de 
l’Entitat, a proposta d’un/a col·laborador/a. 
 
 
 
3.2 Organització 
 
L’any 2018 ha de ser un any de reformulació del funcionament organitzatiu de l’Entitat. El 
creixement en serveis i programes i la consolidació del treball a través del sistema de gestió de la 
qualitat ens ha portat ja al 2017 a fer canvis en l’organització i la coordinació que cal assentar i 
analitzar el que suposarà el seu desplegament.  
 
Seguim tenint pendent treballar el tema de la sostenibilitat de l’estructura. Donat que és un tema 
que tècnicament desconeixem, aquest any mirarem de fer una anàlisi i una proposta amb 
l’assessorament d’algun tècnic extern. 
 
En relació a l’Equip Tècnic, el 2018 ha de ser un moment de consolidació amb les noves 
incorporacions recents que s’han donat de persones pertanyents a àmbits diferents.  
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3.3. Coordinació i Comunicació 
 

a) Coordinació Interna 
 
L’Entitat segueix duent a terme les accions de coordinació interna que marquen els seus Estatuts i 
el RRI: Assemblea anual de socis, per tractar temes d’ordre general i que li incumbeixen; Junta 
Directiva, per tractar temes de caràcter general i que tenen  veure amb aspectes substancials de 
l’entitat; i reunió de coordinació dels responsables dels projectes i activitats per tal de coordinar 
el dia a dia de cada activitat amb el global de l’entitat. En aquest sentit cal anomenar dos canvis 
introduïts en aquest tipus de coordinació: 

- Canvi de data de realització de la Junta Directiva que fins ara estava programada pel mes 
de desembre, i que ara, per temes legals de presentació de comptes i altres temes 
oficials, està programada seguint el següent calendari: gener-maig-octubre 

- Canvi de data de realització de l’assemblea de socis que fins ara estava programada pel 
mes de gener, i que ara, per temes legals de presentació de comptes i altres temes 
oficials, està programada pel mes de febrer. 

- A partir del mes setembre es replantegen les reunions de coordinació dels diferents 
recursos i projectes. Aquest any 2018 continuarem doncs amb reunions mensuals de 
coordinació d’àrees, reunions mensuals de responsables de projectes i reunions 
quinzenals de direcció (direcció general, direcció tècnica, coordinadores àrees) 

 
Per la seva part la Direcció Tècnica manté de manera permanent contacte amb els responsables 
per tal de fer el seguiment i donar el suport que requereixen. A banda d’aquest contacte 
permanent, que poc a poc s’anirà traspassant a les coordinacions, es continuarà amb la reunió de 
seguiment de caràcter mensual, amb l’objectiu de consolidar el sistema de gestió de la qualitat i 
de millora continuada.  

 
També aquest 2018 es continuarà amb la coordinació sistemàtica entre la Direcció General i la 
Direcció Tècnica, per tal de facilitar la presa de decisions de manera àgil, coordinada i coherent 
amb les línies d’acció de l’Entitat. Coordinació que queda sistematitzada de manera setmanal tots 
els divendres a 17 a 19hs  
 
En aquest àmbit l’ús de la comunicació digital a través del servidor de correu electrònic 1&1, 
l’agenda de treball compartida i el disc dur compartit ens facilita aquesta tasca. 

 

 
b) Coordinació Externa 

 
Hi ha tota una tasca de coordinació amb institucions, entitats i persones amb qui col·laborem o 
amb qui mantenim algun tipus de relació. L’objectiu és continuar mantenint aquesta bona relació 
i crear procediments i circuits per a la millora dels mateixos. Per aquest any 2018 centrarem els 
esforços en la incorporació de professionals diversos a diferents àmbits de coordinació. 
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Institucionals: 
 
El President i la Junta Directiva mantenen contactes amb les institucions del territori, 
principalment amb l’Ajuntament i amb alguns serveis de la Generalitat (Joventut, Justícia, Treball, 
Acció Social i Famílies, Ensenyament), com també amb representants del Consell Comarcal, de la 
Diputació i d’altres de caire privat: Universitats, Bisbat, Càritas, Creu Roja, Atzavara, ACISI 
(Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat).  
 
Aquesta relació, que es manté de manera permanent i que es concreta en la figura del Director 
General, té la finalitat de vetllar perquè l’entitat sigui present al territori i per la seva voluntat de 
participar de manera activa en les iniciatives, propostes i reptes que l’entorn pot deparar en cada 
moment. Tenir cura d’aquest aspecte permet estar assabentat de les necessitats i oportunitats 
que van sorgint, fomenta les sinèrgies entre les entitats i les institucions i permet optimitzar els 
recursos de tots. 

 
També hi ha la relació amb les entitats o federacions de les que formem part. Destaquem la 
FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència), la FEPA, (Federació 
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits), el MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
Catalans), la Taula del Tercer Sector, el Servei Diocesà de Colònies i Casals d’estiu. Amb qui també 
continuem mantenint coordinació bàsicament a través del Director General. En aquest sentit 
l’Entitat ha format part durant tot l’any de la Junta Directiva de la FEPA i de la Comissió Catalana 
de la mateixa federació, que l’ha assumit la Direcció Tècnica donada la seva disponibilitat. Durant 
el 2018 l’Entitat participarà d’un nou espai de coordinació ja que a finals del 2017 hem entrat a 
formar part de la XACS (Xarxa de Centres Socioeducatius de la Pere Tarrés). Caldrà veure quin rol 
hi juguem i quines són les persones que hi participen. També el 2018 una de les responsables de 
les activitats de lleure assumirà tasques de responsabilitat al SDEC. Seguirem estudiant la 
possibilitat i conveniència de formar part d’altres grups o federacions d’aquet àmbit. El 2017 
l’Entitat va participar també a la primer reunió de a la TPS de la presó de Tarragona (Taula de 
Participació Social), tenint la intenció de poder-hi seguir formant part. De fet l’àmbit penitenciari, 
és un dels espais en els quals tenim voluntat de participar. 
 
Mereix menció especial l’adhesió de l’Entitat al PEE-programa 6/16 que es dur a terme a Tortosa. 
Aquest és un projecte socioeducatiu de treball en xarxa d’institucions i d’entitats privades que 
treballen per l’avenç en l’obtenció de la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i de les seves 
famílies. En la mateixa línia es troba el fet de formar part activa de l’Espai de Relacions 
Institucionals (ERI) creat a partir de del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, del qual 
l’entitat en forma part des del principi de la seva creació. 
 
Des del 2016, el Grup d’Esplai Blanquerna va ser elegit per a ser l’entitat representant de les 
dedicades al treball de l’àrea de la inclusió social del municipi de Tortosa com una de les quatre 
entitats representats al Consell Municipal de Serveis Socials.  Per tant, l’entitat té per 4 anys 
aquesta responsabilitat, essent-ne el Director General la persona elegida per l’entitat per a 
participar-hi i, en la seva absència, la Directora Tècnica. 
 
Per altra banda, el GE Blanquerna seguirà participant en l’assemblea d’entitats socials de la ciutat, 
que va començar a funcionar el 2015. 
 
Per últim, la relació amb els nostres proveïdors de serveis suposa també una tasca institucional 
encara que només sigui en el sentit de la representació i la signatura de contractes. 
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Membres de la Direcció General i de la Junta Directiva participaran en reunions, trobades i espais 
en els que es consideri que la presència de l’entitat tingui alguna cosa a aportar. 
 
 
Tècniques: 
 
Totes aquestes relacions institucionals van acompanyades, normalment, per una tasca tècnica, ja 
sigui per la seva programació, la seva coordinació i/o el seu seguiment, com per les tasques que a 
nivell tècnic suposa el mantenir aquests contactes i relacions i, per seguir formant part de 
federacions i ens més grans.  
 
El proper any donarem continuïtat al treball en xarxa en el que l’Entitat i amb ella molts dels seus 
professionals estem immersos i que permet fer un treball més òptim al territori. Aquest treball 
requereix temps per a reunions, per al treball compartit, per al disseny de projectes col·laboratius, 
etc.  Per aquest proper any no només continuarem participant en els mateixos espais que ja ho 
estem fent: Equip Comunitari, Equip Tècnic de Relació de formació i ocupació, comissions i grups 
de treball del PEE 6/16 (comissió operativa, d’igualtat d’oportunitats, d’èxit escolar, de família i de 
voluntariat i grup de treball d’indicadors i de joves i ocupació), sinó que seguirem promovent la 
participació de més professionals de l’Entitat en diferents espais d’aquestes característiques. 
 
Com ja dèiem l’any passat,  el creixement de l’Entitat en prestació de serveis i presència a espais 
de treball que li són propis fa pensar en la necessitat de dotar a l’Entitat d’una estructura suficient 
per a fer efectiva la gestió, coordinació i direcció dels diferents projectes però sobretot que sigui 
sostenible tenint en compte la temporalitat i fragilitat dels serveis que prestem, ja que depenen, 
la major part,  de subvencions  o convenis renovables anualment. Fer aquesta anàlisi és un dels 
objectius que ens hem proposat aquest any ja que ho considerem fonamental pel futur proper de 
l’Entitat. 
 
 

c) Comunicació 
 
El tema de la comunicació és un aspecte importantíssim a tenir en compte pel bon funcionament 
de l’Entitat i per això ens hem dotat d’una sèrie d’eines i recursos tant per la comunicació interna 
com per la comunicació externa.  
 
Disposem d’un compte de correu a través del qual anem assignant mail de l’entitat a cadascun 
dels responsables dels projectes. També disposem d’un espai d’emmagatzematge al mateix 
servidor a partir del qual gestionem l’arxiu de cada un dels projectes, així com d’altra informació 
de caire general que posem a disposició de tothom. 
 
Per altra banda, la pàgina web de l’entitat (www.esplaiblanquerna.com) a més de ser una mostra 
visible del què és i què fem, disposa de tota aquella informació que l’entitat considera que ha de 
ser pública i que, alhora, ens permet complir i avançar amb la llei de transparència. Al respecte no 
volem només complir els mínims sinó que pretenem ser proactius donat que la nostra missió és 
treballar per la justícia social Aquest instrument afavoreix mostrar la nostra part de 
coresponsabilitat social i amb ell fem partícips a tothom: socis, col·laboradors, voluntaris, 
professionals, usuaris, proveïdors i  altres agents socials. 

http://www.esplaiblanquerna.com/
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El facebook de l’entitat, obliga als responsables dels projectes a publicar, amb una periodicitat 
mínima mensual, alguna notícia relacionada amb el recurs o activitat del que és responsable.  
 
Aquest any 2018 serà un any on es replantejaran aspectes importants de l’àmbit de la 
comunicació. Disposem d’un Pla Estratègic de Comunicació i de la concreció del seu desplegament 
operatiu, on hi ha desglossades les diferents accions a desenvolupar per tal d’aconseguir els 
objectius plantejats: 

 Professionalitzar els elements identitaris com de relació amb els diversos públics que 
operen amb l’organització (peces gràfiques corporatives i digitals, la pròpia marca del GE 
Blanquerna i el desenvolupament gràfic de les eines que se’n derivin, com també 
l’adequació dels espais públics de la nova seu social, plana web, etc...)  

 Elevar la notorietat i el reconeixement extern (públic) i intern (corporatiu) de l’ens G.E. 
Blanquerna; així com dels conceptes “consciència d’equip” i “orgull de pertinença”, també 
entre els seus cercles de relació professional i influència. Fer servir el Pla de comunicació 
com a element motivador i impulsor en la implicació dels seus professionals cap a una 
nova etapa.  

 Assentar línies comunicatives professionals i invertir en bons hàbits comunicatius i d’alta 

pregnància, més enllà del fet dels canvis en fase inicial.  
 

 
3.4. Infraestructures, equipaments i recursos 
 
El Grup d’Esplai Blanquerna disposa almenys dels mateixos immobles ja descrits en la Planificació 
de l’any passat, amb algunes modificacions que detallem, i havent ampliat a l’ús de nous espais 
per requeriment de les activitats que es desenvolupen: 
 

- Edifici de 4 plantes a la plaça Mossèn Sol, amb l’estructura totalment rehabilitada i en 
procés d’adequació per a ser la seu de l’Entitat en la que hi haurà un espai d’atenció al 
públic, espais de treball i reunió pels membres de l’associació, espais de treball pels 
tècnics i per les persones col·laboradores i espais polivalents per a la formació, reunions , 
etc. Es contempla un dispositiu d’accés fàcil i pràctic per tal de poder cedir a altres 
entitats i/o recursos l’ús d’espais, ja sigui de manera continuada o puntual.  
 

- Edifici al carrer Nou del Vall, 5-7. Aquest és un edifici la titularitat del qual és del Bisbat de 
Tortosa que el va cedir, en el seu moment, a l’entitat per un termini de 10 anys a partir 
del 2012 i mentre en fes ús per a dur a terme projectes socials i com a contraprestació de 
les obres d’arranjament que l’entitat es va comprometre a fer. El 2015 degut a les obres 
de reforma d’un dels habitatges s’ha fet una ampliació del conveni per a 4 anys més, fins 
al 2026. En aquest espai actualment tenim dos pisos de l’Àrea de Joves Tutelats i Ex-
Tutelats,  una Unitat Dependent de la presó de Tarragona i Rilleure, projecte que va sorgir 
a partir del programa Invulnerables. 
En aquests moments tots els habitatges i espais que l’entitat utilitza estan en estat adient 
per a poder dur a terme les activitats allí planificades. Cal seguir posant els esforços en la 
implementació del Procediments de gestió dels recursos materials aprovat, amb el 
principal objectiu de mantenir els equipaments en unes òptimes condicions d’ús. 
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- Pis d’Autonomia. L’Entitat té llogat un habitatge per a poder donar continuïtat al projecte 
de plena independència dels joves usuaris del Pis Cruïlla Joves.  
 

- Casal Cívic: aquest espai tot i que no és de nova creació si que prové d’una reconfiguració 
d’un espai ja existent, el Casal de la Gent Gran. De fet el Punt Òmnia sempre ha tingut la 
seva ubicació en aquestes instal·lacions. L’entitat ja fèiem ús d’un dels seus espais, ja que 
en ell està ubicat el Punt Òmnia. D’altra banda, per aquest 2018 l’entitat farà servir altres 
espais d’aquest mateixes instal·lacions, ja que el fet de convertir-se en Casal Cívic ha 
suposat un treball d’obertura explícita a les entitats de la ciutat; altres activitats són 
alguns tallers d’estudi assistit, formació per a donar suport a persones estrangeres a fer 
l’examen per a adquirir la nacionalitat espanyola i d’altres que l’entitat està programant i 
que considera molt important poder desenvolupar en aquesta part de la ciutat. Aquest 
espai és propietat del Departament de Treball, Afers Socials i Família, qui en fa el 
manteniment, neteja i demés tasques que afecten la infraestructura i el mobiliari. 
 

- Pis d’Urgències per a dones víctimes de violència domèstica. Aquest és un equipament de 
l’Ajuntament qui també és responsable de fer-ne el manteniment i l’adequació de 
mobiliari i parament de la llar. 

 
- Despatx/seu de l’entitat. L’entitat té planificat poder disposar d’una seu pròpia a l’edifici 

de la seva propietat de la plaça Msn. Sol, en la que s’estan realitzant les obres de 
remodelació, que està previst. Fins a la seva inauguració, l’Entitat seguirà mantenint el 
seu espai de treball i d’atenció al Centre Cívic de Santa Clara, espai cedit per l’Associació 
de Veïns. És també l’espai on es custòdia i s’arxiva la documentació de l’entitat i on es 
realitzen les reunions periòdiques amb els responsables i col·laboradors.  
 

- Espais d’un centre escolar o similar. Per la realització dels Casals de vacances (Setmana 
Santa, estiu i Nadal) l’entitat requereix d’un espai adequat a les necessitats de la població 
atesa pel desenvolupament d’activitats de lleure educatiu. Com cada any l’entitat fa una 
sol·licitud motivada a l’ajuntament demanant-li un espai concret que normalment és una 
part d’un centre escolar. L’entitat es fa càrrec de la neteja i de retornar-lo en les mateixes 
condicions amb que l’ha rebut. En aquest mateix sentit també per l’activitat que realitzem 
de Tallers d’estudi Assistit utilitzarem  

 
- Edifici Jove Lo Carrilet, edifici propietat de l’Ajuntament de Tortosa, en el que tenen el seu 

lloc de treball les professionals de l’Oficina Jove i l’Espai Jove.  
 

- Ús d’espais de la Hípica Conrad Costes de l’Ampolla per al programa Equitat. En aquest cas 
disposem d’un espai extern en el que desenvolupar l’activitat, un espai tancat en el tècnic 
pot fer treball intern, guardar material i documentació. També fem ús dels cavalls 
propietat de la Hípica. La regulació d’aquest ús es fa a través d’un contracte entre 
ambdues parts. 
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4. ACTIVITATS, PROJECTES I SERVEIS 

 
L’entitat vol seguir oferint serveis que millorin la qualitat de vida de les persones que viuen en el 
municipi de Tortosa i que facilitin la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i ciutadanes. En 
aquest sentit l’entitat vol continuar oferint els següents serveis i fer-ho amb la major qualitat 
possible:  
 

- Cruïlla Joves, dos pisos Assistits de l’Àrea de Joves Tutelats i Ex-tutelats, amb un total de 
10 places. Aquest proper 2018 volem assentar el projecte analitzant els canvis que cal 
introduir donat el nou context tant administratiu com social. El projecte està prorrogat 
fins al desembre del 2018 amb les mateixes condicions. 
 

- Unitat Depenent Cruïlla, amb 16 places per presos en 3r grau i 6 places per reclusos sota 
l’article 86.4. Des del 2018 i a demanda de la Direcció General, de les 16 places 2 poden 
ser ocupades per dones. En aquest sentit, s’han realitzat alguns canvis en la distribució i 
funcionament, així com també s’ha revisat la documentació per tal que respongui a les 
demandes del moment. Tot i que el 2017 es va publicar la licitació del servei per un 
període de 5 anys, a la que l’entitat es va presentar el projecte i va ser guanyadora del 
concurs, les últimes informacions que tenim és que, per motius administratius, haurà de 
sortir una nova licitació al llarg d’aquest any. 

 
- Punt Òmnia Tortosa, mantenint el ritme d’activitats diverses que donen cobertura a les 

necessitats detectades i mantenint la flexibilitat d’acció que caracteritza al recurs i que 
permet anticipar-nos a noves necessitats i optimitzar recursos, per tal d’arribar als joves 
amb majors dificultats, a les famílies i a les entitats que treballen amb aquests i per 
aquests. El 2018 restem a l’espera de la resolució de la licitació que es va publicar al mes 
d’octubre i que presentava algunes avantatges: contempla la jornada complerta de la 
persona dinamitzadora, una petita partida per despeses de funcionament; també 
contempla que la licitació serà per dos anys amb la possibilitat d’un més de pròrroga. De 
moment i a l’espera de la resolució de la licitació s’ha prorrogat el conveni fins al mes 
d’abril. Comentar també que aquest 2018 el fet que l’espai on està ubicat el Punt Òmnia 
s’hagi convertit en Casal Cívic ha portat a l’entitat a encomanar a la dinamitzadora 
d’aquest espai com a persona de referència al centre amb la possibilitat de realitzar altres 
activitats.  

 
- Pis d’Urgències per a dones víctimes de violència domèstica i els seus fills/es, procurant 

adequar en la mesura del possible, el recurs a les necessitats detectades en aquest temps 
amb el compromís de les administracions responsables. La prestació d’aquest servei la 
tenim en actiu tot i tenir pendent formalitzar el compromís per l’any 2018. L’objectiu per 
aquest any serà de dotar de major qualitat els procediments de treball. 

 
- Equitat: Projecte d’equitació terapèutica. Projecte iniciat el 2015 i que com a mínim es 

perllongarà fins al mes de juny, gràcies també a una subvenció de la Diputació de 
Tarragona. Després caldrà estudiar la manera de poder-li donar continuïtat si realment 
s’arriba a la conclusió que és un servei beneficiós per a nens, nenes i joves de l’entorn 
amb unes dificultats concretes. 
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- 3D. La voluntat de l’entitat és poder continuar prestant aquest servei dirigit al foment de 

la participació dels joves en el context escolar i gestionat per la Direcció General de 
Joventut. 

 
- Espai Jove, assentat ja com un recurs de la ciutat pels joves, cal seguir treballant perquè 

sigui realment un espai dels joves, on la seva participació sigui l’eix vertebrador. Caldrà 
seguir treballant per unir esforços, compartint primer que res els objectius que es 
pretenen amb aquesta aposta pel treball dels joves de la ciutat. 

 
- PEE-Programa 6/16. L’objectiu seria estabilitzar la figura del dinamitzador i gestor 

d’aquest projecte. Per altra banda participar de manera activa en les comissions d’èxit 
escolar, família, voluntariat i operativa. També continuarem participant en els plenaris i 
en els grups de treball de reforç escolar, de documentació i indicadors, joves i ocupació i 
en aquells que considerem d’interès. Es procurarà la implicació de més professionals i/o 
col·laboradors de l’entitat en espais  de treball del PEE 6/16. 

 
- Activitats de lleure. Dur a terme les activitats de lleure que ja formen part de la tradició 

de l’Entitat com és el Casal d’Estiu del mes juliol i les colònies d’estiu. També durem a 
terme les activitats de casals de Setmana Santa, agost i Nadal, així com el menjador 
infantil d’aquests períodes i del mes de juliol. En aquest àmbit seguirem donant suport a 
altres entitats que realitzen activitats d’aquest tipus a través de diferents fórmules. 
Continuarem realitzant l’activitat de Rilleure que vam iniciat al finals del curs escolar 
passat i que hem recomençat aquest nou curs, activitat de lleure educatiu en període 
escolar per alumnes de primària del programa Invulnerables amb la finalitat de despertar 
les competències artístiques, esportives i/o culturals. 

 
- Invulnerables: programa de lluita contra la pobresa infantil que es dur a terme de manera 

pilot a 7 territoris de Catalunya a través de la col·laboració de la Fundació Bancària La 
Caixa, la Fundació del Futbol Club Barcelona i la Fundació Rosa Oriol. El Grup d’Esplai 
Blanquerna és l’Entitat referent i coordinadora al territori i es treballa en xarxa amb les 
altres entitats de la ciutat amb qui ja s’estan treballant altres projectes. Aquest projecte 
que vam iniciar el 2016 i que ja porta un curs de rodatge cal assentar-lo, optimitzar-lo i 
veure com ens permet anar més enllà en aquell objectiu de transformació personal, 
familiar i social que hi ha darrera cada acció. El conveni que el sustenta és fins l’octubre 
del 2018 amb possibilitats no només de renovació sinó d’ampliació de la cartera de 
serveis (per exemple fent accions en l’àmbit de la violència de gener). 
 

- Oficina Jove Baix Ebre: programa que l’Entitat va gestionar durant el 2015 i que en 
aquests moments disposa d’un contracte de serveis fins al desembre del 2018, amb 
possibilitat d’un any més de pròrroga. Seguirem treballant en la línia encetada l’any 
passat de la que fem una valoració positiva. 
 

- Tallers d’Estudi Assistit: Aquest programa, que l’entitat desenvoluparà al llarg dels dos 
propers anys a través d’un conveni amb l’Ajuntament, té per objectiu principal facilitar 
reforç educatiu a aquells alumnes que, bàsicament per motius socioeconòmics, no poden 
accedir a aquest tipus d’activitat. L’objectiu o finalitat última és treballar per la millora de 
l’èxit educatiu dels nens, nenes i joves més vulnerables. L’Entitat es responsabilitza de 
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prestar aquest servei a diferents centres educatius i diferents entitats i recursos tècnics d 
ela ciutat, per tal d’arribar al màxim nombre possible de nens, nenes i joves i poder oferir 
un servei de qualitat. 

 
- De Primera: programa de formació per a facilitar a persones estrangeres l’examen per a 

obtenir la nacionalitat. De moment, el programa que va néixer el 2017 com a programa 
pilot,, i donada la bona acollida que ha tingut, es continuarà almenys fins al mes de juny. 
Amb la participació de 8 persones en procés de formació i la col·laboració d’una persona 
voluntària, que facilita la formació. 
 

- Voluntaris per la Convivència:  Programa en col·laboració amb el Servei de Suport a 
l’Execució Penal en el que els cooperants voluntaris prestaran el seu servei donant suport 
a l’execució de les mesures i programes que tenen assignats els tècnics de l’equip de Medi 
Obert, en funció dels seus coneixements, la seva experiència, formació i disponibilitat, així 
com en funció de les condicions que estableixin entre ambdues entitats. 

 

- Continuarem col·laborant i donant suport a altres entitats o activitats per temes 
puntuals o de gestió. 

 
La participació en el Procés d’Intervenció Comunitària Intercultural (PICI) seguirà formant part  de 
l’activitat ordinària de l’entitat, participant de manera activa en l’Equip Comunitari, en diferents 
l’ETR i en l’ERI, així com en les activitats que es derivin dels mateixos. Es treballarà per la 
implicació de més professionals de l’Entitat en espais de treball del procés comunitari. 
 
L’Entitat pretén mantenir les activitats que està duent a terme aquest 2017 tret d’aquelles que 
tenen dates de caducitat i sobre les que no disposem capacitat de decisió. Per altra banda, 
l’entitat està proactiva vers la possibilitat de poder dur a terme algun altre projecte o activitat que 
pugui donar resposta a necessitats socials del territori i sobre les que puguem aportar capacitat 
tècnica, operativa i material. 
 
La recerca de nous recursos ve per dues vies: complementar en el territori projectes que ja 
oferim, o aprofundir en algun dels mateixos, ampliant algun dels seus aspectes. A tal d’exemple, 
podria anar oferir un projecte de caire integral a nivell local o en ampliar la franja de joves atesos 
per poder continuar treballant amb ells a partir dels 21 anys, o ampliant a nivell d’àmbit de treball 
i obrint línies de treball especialitzades en l’orientació i inserció laboral, sobretot dels joves i 
d’entre aquests els més vulnerables. Aquest 2018 focalitzarem aquest treball d’ampliació en tres 
àmbits principalment: 

- Algun nou projecte en l’àmbit del procés d’emancipació dels joves 

- Incorporar algun projecte que treballi el procés de reinserció de persones penades 

- Desenvolupar algun projecte d’inserció sòciolaboral 
 
La diversificació de recursos és un treball que cal tenir molt present i en aquest sentit seguirem 
oberts a la col·laboració amb altres entitats del territori o d’altres indrets, fins i tot de caire 
internacional, que ens permetin entrar en fons de finançament  diversos i ens facilitin el conèixer 
altres experiències. 
 
 
I a nivell metodològic volem continuar treballant: 
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 Continuarem treballant el tema de la participació activa dels participants a les activitats. 

Revisarem els canals que tenim per a la comunicació i treballarem per a la incorporació de 
propostes de millora d’aquest àmbit. 
  

 Seguirem cercant la valoració dels tècnics i responsables de les entitats i institucions pels 
quals prestem serveis, per tal d’incorporar les propostes de millora pertinents. 
 

 La sistematització de la documentació, el deixar evidències dels fets, el registre 
d’incidències .... són maneres de treballar que cal anar assentant i consolidant. Fer-ne un 
seguiment sistemàtic n’ha de ser la garantia d’èxit. 
 

 Promoure la participació a certàmens, concursos, subvencions i licitacions continuarà 
essent una activitat a tenir molt present durant tot l’any i en els diferents àmbits, en el 
sentit de cercar finançament i de donar visibilitat a la tasca feta. 
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5. PRESSUPOST 

 

Per a dur a terme tota la seva activitat l’Entitat es dota d’un pressupost que per l’any 2018 és de 
438.870,34 € i sobre el que es proposa no desviar-se més d’un 10%  El detall del pressupost es 
troba en el programa que l’Entitat té al servidor, del qual annexem el seu resum 

L’Entitat continuarà sotmetent els comptes a una auditoria externa, per tal de poder mostrar la 
seva veracitat i fiabilitat. 

 

PROJECTE 

PRESSUPOST 

Ingressos Despeses Saldo 

Cruïlla 145.000,00  137.620,00  7.380,00  

Mòdul 101.282,27  96.884,68  4.397,59  

Òmnia 29.904,12  29.640,41  263,71  

6_16 12.421,72  14.952,17  -2.530,45  

Cap Amunt 4.968,69  5.300,12  -331,43  

Espai Jove 12.800,00  12.480,00  320,00  

Urgències 1.860,00  1.186,00  674,00  

Centre Obert 0,00  0,00  0,00  

Mercè Casal 
Estiu 6.850,00  4.370,00  2.480,00  

Equitat 6.937,50  7.266,37  -328,87  

Pis Autonomia 0,00  4.200,00  -4.200,00  

Invulnerables 20.000,00  18.657,09  1.342,91  

Rilleure 9.903,00  6.619,90  3.283,10  

Colònies 6.700,00  6.540,00  160,00  

Menjadors 22.545,00  16.509,00  6.036,00  

Oficina Jove 41.500,00  36.300,00  5.200,00  

Reforç Escolar 16.198,04  15.239,61  958,43  

TOTALS 438.870,34  413.765,35  25.104,99  

Estructura 103.856,52  128.116,20  -24.259,68  

        

Blanquerna 272.994,76  60.000,00  212.994,76  
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ANNEXOS: 
 
 
ANNE 1: DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS ANUALS 
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DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS any 2018 

 
 

OBJECTIU núm. 1 

E.1 

Millorar la comunicació de l’Entitat 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta (desembre 18) 

Accions de comunicació Fitxes activitats 

Memòria 

Director General Haver realitzat 80% de les 

accions del Pla de Comunicació 

aprovat 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Aprovar el Pla de Comunicació Operatiu Gener President Empresa externa 

Desenvolupar les accions del pla de 

Comunicació 

Gener-Desembre Director General Empresa externa 

Tots els membres de 

l’Entitat 

Realitzar el seguiment del 

desenvolupament del Pla de Comunicació 

Trimestralment Director General Empresa Externa 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions Direcció General Setmanal Acta al calendari del servidor 1&1 

Coordinació empresa externa Trimestral Acta 

 

AVALUACIÓ 
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L’avaluació la durem a terme a través d ela mesura dels Indicadors que és de caràcter semestral (juny i desembre) i de l’elabboració de 

la Memòria anual 
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OBJECTIU núm. 2 

O.1; O.2; S.3 

Millorar un projecte. Centre Obert 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta (desembre 18) 

Projecte aprovat Document Directora Tècnica Disposar del Projecte de Centre 

Obert aprovat. 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Elaborar projecte Centre Obert Abans de la finalització del 

termini publicat en el plec de 

la licitació del servei 

Directora Tècnica Juntament amb els 

responsables tècnics de les 

altres entitats amb qui ens 

presentarem. 

Equip Tècnic 

Presentar el projecte per la seva aprovació Abans de la finalització del 

termini publicat en el plec de 

la licitació del servei 

Director General  

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions Direcció General Setmanal Acta al calendari del servidor 1&1 

Reunions amb Entitats col·laboradores A concretar, segons necessitats i 

possibilitats 

Actes reunions 

 

AVALUACIÓ 

L’avaluació la durem a terme a través d ela mesura dels Indicadors que és de caràcter semestral (juny i desembre) i de l’elaboració de la 

Memòria anual 
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OBJECTIU núm. 3 

E.3 

Generar noves aliances fora del món socioeducatiu 
 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta (desembre 18) 

Coordinacions realitzades Actes reunions Director General Haver contactat almenys amb 2 

agents clau de l’àmbit econòmic 

i/o cultural 

Nombre d’Aliances Memòria d’accions / Signatura 

de convenis 

Director General Disposar d’1 nova aliança de 

l’àmbit no socioeducatiu 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Identificar agents clau del territori de 

l’àmbit econòmic, cultural, esportiu, 

formatiu.  

Gener - Juny Directora Tècnica  

Mantenir reunió amb agents clau (PIMEC, 

Cambra de Comerç, p.e.) 

Juny-novembre Director General  

Treballar la Responsabilitat Social 

Corporativa a través de: 

- Donar suport a un TFG a través 

d’un projecte d’APS amb la URV 

- Analitzar la RSC de l’entitat i fer 

propostes de millora (jornada 

formació i treball intern) 

 

 

Gener-maig 

 

Setembre-Octubre 

 

 

Directora Tècnica 

 

Directora Tècnica 

 

 

Servei APS URV. Alumna i 

tutora 

Expert tema 
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QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions Direcció General Setmanals Acta al calendari del servidor 1&1 

 

AVALUACIÓ 

L’avaluació la durem a terme a través d ela mesura dels Indicadors que és de caràcter semestral (juny i desembre) i de l’elaboració de la 

Memòria anual 
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OBJECTIU núm. 4 

E.1; S.1 

Construir el nou model de coordinació de l’Entitat 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta (desembre 18 ) 

Document RRI actualitzat Document RRI Director General Disposar del document RRI 

aprovat en el que consti el nou 

organigrama amb el 

desplegament de les funcions de 

la figura del coordinador/a 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Dibuixar el nou organigrama de l’Entitat Febrer Director General  

Definir les funcions de la figura del 

coordinador/a d’àrea 

Març Director General Equip Tècnic 

Revisar les funcions de la resta de 

responsables per adaptar-los al nou 

organigrama 

Juny Director General  

Actualitzar la documentació d’acord al 

nou funcionament (fitxes de lloc de 

treball, p.e.) 

Novembre-desembre Coordinadora Qualitat  

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions Direcció General Setmanals Actes al calendari del 1&1 
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AVALUACIÓ 

L’avaluació la durem a terme a través d ela mesura dels Indicadors que és de caràcter semestral (juny i desembre) i de l’elaboració de la 

Memòria anual. 
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ANNEX 2: PROGRAMACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES 2018 
 
 

ÀMBIT/ 
TEMÀTICA 

OBJECTIU DESTINATARIS HORARIS I TEMPORITZACIÓ FORMADORS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Comunicació Que tots els professionals 
disposin de la informació i 
les eines per a dur a terme 
les accions del Pla de 
Comunicació 

Tots els professionals de 
l’Entitat 

8hrs en càpsules de 2 hs. 
Distribuïdes al llarg de l’any 

Empresa externa - Assistència del 90% 

de professionals 

- Grau de satisfacció 

participants (80% 

satis. o molt satis.) 

Responsabilitat 
Social 
Corporativa 
(RSC) 

Incorporar una estratègia 
de RSC a l’Entitat 

Professionals  Primera setmana de setembre. 
5hs distribuïdes de la següent 
manera: 
2hs part teòrica i conceptual 
3h treball intern  

La primera part ha de 
comptar amb la 
presencia d’un expert 
extern 

- Assistència del 90% 

de professionals 

- Grau de satisfacció 

participants (80% 

satis. o molt satis.) 

Excel·lència Continuar avançant en la 
millora continuada 

Direcció   -  

Jornades FEPA 
(temàtica a 
concretar) 

Cohesió equip educatiu i 
coordinació amb 
educadors altres entitats i 
responsables àrees 
Actualitzar coneixements 
específics sobre la 
temàtica en qüestió 

Cruïlla Joves A concretar   

A concretar  Unitat Denpendent    

A concretar, tot i 
participar a la 
formació que 

 Punt Òmnia    
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s’ofereix des de 
la Xarxa Òmnia 

Salut Formació com agents de 
salut comunitària 

Activitats de lleure    

A concretar, tot i 
participar de les 
formacions 
internes del 
programa 

 Invulnerables    

Salut Estratègies per a la 
prevenció del tabaquisme 
Prevenció Bulling LGTBI 

Oficina Jove On-line (fora horari) 
 
A concretar (Joventut) 

  

A concretar  Espai Jove    

A concretar  Equitat    

Mediació Disposar d’eines de 
mediació per a la resolució 
positiva dels conflictes 

PEE 6/16 A concretar   

Coordinació i 
gestió 

Instruments per a la 
millora de la coordinació i 
la gestió 

Voluntariat Finalitza el 22 de gener F. Pere Tarrés  

A concretar  Inserció sòciolaboral    
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