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MEMÒRIA 2013

PRESENTACIÓ
Jo sóc

La meva panxa no pot parar de créixer! Avui el doctor m’ha dit que hi tinc una nena de quatre 
mesos! Quina il·lusió! Una nena!M’agradaria que fos…

M’agradaria que fos forta com la Lluna, 
que combat amb molta energia les nits de més soledat.

M’agradaria que fos rebel com una Ona, 
que es defensa i sap deixar la seva empremta, encara que sigui a contra corrent.

M’agradaria que fos autèntica com una Gemma, 
sempre apreciada per aquells que la coneixen.

M’agradaria que fos lluitadora com l’Àfrica, 
i es preocupés de ser feliç amb allò que té.

M’agradaria que fos serena com el Mar, 
que sap donar la calma als que més la necessiten.

M’agradaria que fos optimista com l’Alba, 
que cada dia ens desperta i ens dóna una nova oportunitat perquè es compleixin els nostres 
somnis.

M’agradaria que fos espontània com el temps d’Abril, 
que sempre ens sorprèn!

M’agradaria que fos llesta com una Duna, 
que aprofita la remor del vent per trobar el millor lloc.

M’agradaria que fos bonica com una Rosa, 
que sap lluir per ella mateixa encara que visqui en un balcó petit.

I, per sobre de tot, m’agradaria que aprengués a ser molt feliç, com jo ho sóc ara  
sabent que aviat la coneixeré.

VET AQUÍ ELS NOSTRES DRETS,
Contes per explicar els drets dels infants

 

També és aquest el nostre desig, els desig de la PES Sant Boi, poder continuar durant molt 
de temps combatent amb molta energia, sabent deixar la nostra empremta, ser apreciats per 
aquells que ens coneixen, donar calma aquells petits que més ho necessiten, oferir noves 
oportunitats, adaptar-nos a les necessitats canviants i per sobre de tot volem seguir gaudint 
del plaer d’educar!
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PRESENTACIÓ ENTITAT
El Centre Obert Don Bosco com a entitat àmplia es situa en el marc de les Plataformes 
d’Educació Social (PES) Salesianes de Catalunya.

La Missió de les PES dels Salesians de Catalunya és educar integralment, segons el sistema 
preventiu de Don Bosco, infants, adolescents, joves i les seves famílies en situació de risc 
d’exclusió social, amb mancances de tipus educatiu, cultural, econòmic o social, possibili-
tant el seu creixement personal i l’exercici de la seva ciutadania.

Les PES dels Salesians de Catalunya volen ser:

• Font de promoció de persones autònomes, amb consciència critica envers ells i la societat, amb valors 
educatius i evangèlics que els convidin al compromís i, per últim, amb sentit de la transcendència.

• Referents en l’educació als infants, adolescents, joves i les seves famílies, per part dels propis 
destinataris, les administracions i el teixit social.

• Comunitats educatives on es visqui la corresponsabilitat per la tasca comuna, amb un clima de 
família entre educadors, destinataris i famílies on els salesians juguen un paper animador.

• PES acompanyades per comunitats salesianes i comunitats cristianes implicades en la millora de la 
realitat social, política i el compromís per la justícia i la solidaritat.

• Inserides i compromeses en els territoris i comunitats veïnals on són presents, amb vocació de 
treball en xarxa amb el teixit social del territori.

La proposta educativa de Don Bosco “El sistema preventiu” es concreta en el nostre cas a 
partir dels següent valors:

• Acollida incondicional, establint un tracte afable i cordial amb els nostres destinataris per a que se 
sentin valorats com a persones, integrats i formant part d’un nou projecte de vida.

• Acompanyament personalitzat, per a nosaltres cadascuna de les persones que arriben als nostres 
serveis són el centre de la nostra intervenció, cal garantir una atenció personalitzada i un tracte 
adaptat a cadascuna de les necessitats i situacions de les persones, per tal d’orientar-los a definir 
un projecte de vida. Es tracta de realitzar una intervenció educativa que assoleixi la integralitat amb 
els nostres destinataris i famílies.

• La creació d’un ambient de família, que promogui la participació tant dels nostres destinataris 
com dels equips.

• Flexibilitat i adequació dels nostres serveis a la realitat, a les necessitats de cada moment i en 
especial dels destinataris, buscant sempre les millors respostes i adaptant tant els continguts com 
les metodologies, evitant caure en l’ immobilisme.

• Política de recursos humans de qualitat, que es concreta en una acurada selecció de personal, 
el vetllar per la formació continuada, en garantir la implicació de les persones amb el projecte i la 
satisfacció laboral dels agents educatius.

• La implicació en el territori i el treball comunitari, per tal de treballar per la millora de l’entorn dels 
nostres destinataris i ser al mateix temps més eficaços. 

• El treball en xarxa, per atendre les necessitats de forma integral juntament amb altres agents que 
intervenen amb els nostres destinataris.

• La comunicació i la transparència des de diferents nivells: els nostres equips, els nostres 
destinataris i la societat en general.

• La dignitat de les infraestructures, dignes per als nostres destinataris i adequades per a la 
consecució dels objectius de treball, complint sempre que hi hagi la normativa específica per 
aquests serveis.

• La Sostenibilitat dels projectes, una gestió dels recursos que es basa en l’eficàcia i eficiència. És 
una gestió transparent i que per tant pública i auditada.
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ORGANIGRAMA
ÀREA TREBALL PASTORAL (EQUIP PASTORAL)
• Cap Pastoral
• Direcció PES
• Responsable servei 

ÀREA ADMINISTRATIVA (EQUIP GESTIÓ)
• Cap Administració
• Direcció PES
• Responsable Qualitat

ÀREA EDUCATIVA (EQUIP COORDINACIÓ PROJECTES)
• Direcció servei C.O ( i coordinadors de secció)
• Responsables A.E 
• Responsables A.T-NEU 

ÀREA PROGRAMES TRANSVERSALS
• Equip Treball amb famílies
• Equip Comunicació i Difusió
• Equip Activitats extraordinàries
• Equip de Formació

EQUIP DIRECTIU:
• Director titular
• Directora PES
• Directora Servei C.O 
• Cap Administració
• Cap de Pastoral

FONAMENTACIÓ DE LA PES
El camp d’actuació prioritari de la PES Salesiana de Sant Boi és l’educació dels infants i joves 
en situació de risc d’exclusió. Com a finalitat té, en línies generals, oferir una acció formativa 
de prevenció i promoció per a infants i adolescents de Sant Boi en especial del barri de Ma-
rianao i barri Centre. Esdevé a partir  de les necessitats detectades en els nois i noies d’entre 
6 a 18 anys, com a conseqüència del fracàs escolar, la desmotivació pels aspectes formatius, 
la disfuncionalitat familiar, les dificultats en els processos migratoris... Es treballa conjunta-
ment amb les famílies a través del seguiment personalitzat de cada infant o adolescent.

És a partir d’aquesta realitat que la PES es proposa accions per tal que es pugui trencar amb 
aquestes situacions complicades i que els infants i adolescents puguin viure d’una manera 
lliure i responsable creixent en  la seva pròpia identitat.
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FINALITAT EDUCATIVA
L’acció educativa de la PES vol destinar-se a l’educació sociocultural, en concret a l’educació 
especialitzada en medi obert, promovent la presa de consciència dels individus i dels grups 
enfront les dificultats pròpies, motivant unes experiències que poden facilitar a les persones 
construir-se partint d’elles mateixes.

Les finalitats que es pretenen a partir dels espais educatius dels que es disposa són:
• La voluntat d’oferir una educació integral, treballant totes les dimensions de la persona, des d’una 

valoració positiva d’aquesta.
• Donant una especial rellevància a : una socialització positiva i inclusiva, sota una dimensió ètico - 

moral clara.
• Necessitat d’una relació personalitzada.
• Creació d’un ritme diari que garanteixi un seguiment individual a través dels PEI’s (Projectes Educa-

tius Individualitzats).
• Presència de professionals de l’educació.
 
La PES es destina principalment a infants i joves en situació de risc d’exclusió social, en tant 
que  puguin:
• Formar part d’un medi social desfavorable
• Estar afectats per dèficits o carències greus, especialment relacionals i educatives.
• Estar desescolaritzats o tenir greus problemes d’adaptació als centres docents.
• Realitzar accions considerades socialment negatives o antisocials: absentisme escolar, fugides de la 

llar familiar, iniciació en el consum de substàncies tòxiques, comportaments agressius, robatoris...
• Formar part d’una família amb problemàtiques associades: famílies monoparentals, conflictivitat 

familiar, atur, problemes relacionals, problemes de salut mental, consum de substàncies nocives...
 
Els objectius generals que es proposen són:
• Fer una tasca preventiva que eviti el deteriorament de les situacions de risc que envolten l’infant o 

l’adolescent.
• Realitzar una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives de l’infant.
• Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat.
• Promoure una socialització positiva
• Vetllar per l’adquisició dels aprenentatges bàsics
• Fomentar una experiència enriquidora i lúdica del temps lliure
• Promoure hàbits de vida saludables 
• Treballar de forma comú amb la família
• Col·laborar amb la xarxa social (prioritzant els Serveis d’Atenció Primària)
• Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en les accions de la PES

Per últim cal destacar la predisposició de la PES a participar i /o liderar les accions que cal-
guin a nivell de barri o municipi, sempre que vagin en consonància amb les finalitats de la 
PES, i sempre que suposin una millora col·lectiva.
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PROJECTE EDUCATIU 
PASTORAL PES 2013
1. LEMA A TREBALLAR: VIATJA DINTRE TEU!

Fer un viatge és una cosa bastant habitual quan tenim vacances. Anem al poble dels avis o 
amb els pares a un país estranger. Quan fem un viatge descobrim paisatges nous, gaudim de 
llocs diferents i sembla que quan tornem portem les piles recarregades i ens mirem les coses 
d’un altra manera.

No únicament canviar de lloc ens ajuda a estar millor. Si no estem bé amb nosaltres mateixos 
el viatge no ens servirà de res. 

Estar bé amb nosaltres mateixos és necessari per estar bé amb els que tenim al nostre vol-
tant. Amb el lema VIATJA DINTRE TEU volem treballar aquells valors que donen sentit a la 
vida d’una persona per ser feliç. Valors com l’amistat, la solidaritat, la reflexió, el silenci, etc. 
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OBJECTIUS GENERALS 2013
A continuació presentem de forma breu els objectius que es van plantejar per al 2013, dividits 
en diferents àrees.

ÀREA PASTORAL
OBJECTIU 1: Treballar per l’apropament entre la pastoral i el treballo diari dels educadors.

OBJECTIU 2: Continuar posant especial èmfasi en el treball entorn la interreligiositat.

OBJECTIU 3: Aconseguir una bona adequació de les activitats i celebracions a la realitat de 

cada projecte

ÀREA TREBALL AMB FAMÍLIA 
OBJECTIU 4: Mantenir una actitud d’escolta activa vers les famílies.

OBJECTIU 5: Potenciar el vincle educativo-afectiu de les famílies envers la PES.

OBJECTIU 6: Garantir una participació lliure i activa de les famílies a la PES.

ÀREA DE TREBALL AMB AGENTS EXTERNS: 
OBJECTIU 7: Prioritzar el treball i les trobades amb la resta de l’obra Salesiana de Sant Boi.

OBJECTIU 8: Racionalitzar els espais de coordinació externa i optimitzar la nostra participa-

ció.

ÀREA PERSONAL EDUCATIU:
OBJECTIU 9: Acompanyar de manera personal als educadors del centre.

OBJECTIU 10: Oferir la formació que creiem que pot ser d’interès per als membres de l’equip 

educatiu.

OBJECTIU 11: Treballar per la formació entorn el treball amb famílies 

ÀREA EDUCATIVO-PEDAGÒGICA: 
OBJECTIU 12: Esdevenir un espai referencial per a tots els infants i joves.

OBJECTIU 13: Crear algun projecte per donar resposta als majors de 18 

OBJECTIU 14: Fomentar el creixement personal integral dels infants i joves.

OBJECTIU 15: Acompanyar els infants i joves per tal que reconeguin i potenciïn els seus 

recursos personals.

OBJECTIU 16: Fomentar la responsabilitat dels nois/es vers la PES.

OBJECTIU 17: Realitzar un seguiment acurat de cada infant i jove, en relació a les seves 

necessitats.

OBJECTIU 18: Treballar coordinadament amb agents externs entorn el procés educatiu dels 

infants i joves
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DADES GENERALS 
DE L’ENTITAT
Durant el 2013 la PES Salesiana de Sant Boi ha posat al servei de la comunitat un total de  
4 projectes, en els que han estat atesos un total de 110 infants i joves, més les seves famílies.  
A més a més, s’ha realitzat una activitat d’estiu en la que han participat un total de 210  
infants, adolescents d’entre 3 i 16 anys (no contemplats en les estadístiques generals).

A continuació presentem unes gràfiques que resumeixen la participació dels usuaris a partir 
de diferents aspectes.

SEGONS
PROJECTES

SEGONS
GÈNERE

SEGONS LLOC 
DE NAIXEMENT

Masculí 60 nois (54,54%)

Femení 50 noies (45,45%)

AUTÒCTONS 30 (27,27%)

EXTRACOMUNITARIS 80 (72,72%)

Centre Obert: 42 (38,18%)

Aula d’estudi: 36 (32,72%)

Atles / Neu: 32 (29,09%)
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PROJECTE CENTRE OBERT
És un servei arrelat al territori, els infants i joves que assisteixen són de la zona on està 
ubicat l’equipament i es treballa a partir del seu l’entorn habitual. En aquesta línia apostem 
per una intervenció basada en tres pilars: el propi Infant, les famílies i el treball en xarxa i 
amb la comunitat.

El Centre Obert s’organitza en 3 grups d’edat, amb un educador referent per a cadascun 
d’ells:

• Mitjans: de 8 a 11 anys 

• Adolescents: de 12 a 14 anys

•Juvenils: de 15 a 18 anys
 
Hi ha una educadora referent que també exerceix com a coordinadora del Servei. I una 
directora general de tota l’entitat.
Els destinataris venen al centre de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. El calendari de 
curs pels destinataris comença entre el 15 i el 20 de setembre i finalitza a finals de juny. 
Per deixar pas a les activitats extraordinàries d’estiu (mes de juliol). 

La població a qui va destinada l’acció educatiu del Centre Obert la configuren, en especial, 
infants i joves amb una major situació de vulnerabilitat causada pel seu context familiar, 
social, econòmic i/o acadèmic.

Gran part d’aquests infants i joves, reflecteixen algunes de les problemàtiques socials 
actuals: tendència al fracàs escolar, desarrelament cultural, problemàtiques socials i fami-
liars, baixa participació en els recursos del barri i manca d’hàbits en són algunes d’elles.

Cada curs s’incorporen nous infants i joves sota demandes d’intervenció d’altres agents 
i serveis socials i educatius com els equips de Serveis Socials, les escoles i instituts, entre 
d’altres, i conformen els grups juntament amb la resta de nois i noies arribats per detecció 
pròpia, a través de familiars o amics dins el centre o que ja participaven en el Centre Obert 
o en algun altre dels Projectes de la Plataforma, el curs anterior. 

Les dades estadístiques que es presenten a continuació pertanyen a la totalitat de desti-
nataris que van ser atesos pel servei de Centre Obert durant l’any natural 2013.
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OBJECTIUS GENERALS
1. Fer una tasca preventiva que eviti el deteriorament de la situació de vulnerabi-

litat que envolta el infant o adolescents.

2. Realitzar una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives del 
infant o adolescents.

3. Vetllar per l’educació integral del infant o adolescents.

Respecte el gènere: 
Del total de 42 casos atesos pel servei durant el 2013: 23 són nois i 19 són noies. 

Segons lloc naixement:
Del total de 42 casos atesos pel servei durant el 2013: 14 són autòctons i 28 Extracomunitaris.

SEGONS
GÈNERE

SEGONS 
LLOC DE 
NAIXEMENT

DADES DEL PROJECTE

Masculí 23 nois (54,76%)

Femení 19 noies (45,23%)

AUTÒCTONS 14 (33,33%)

EXTRACOMUNITARIS 28 (66,66%)
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AULA D’ESTUDI
El projecte Aula d’Estudi pretén oferir un espai d’estudi obert als adolescents entre 12 i 18 
anys de Sant Boi, que molt sovint no disposen d’un lloc adient on poder estudiar i realit-
zar els deures, ni de cap persona que els hi pugui ajudar i/ o motivar i reforçar en la tasca 
escolar i, en alguns casos, són menors que han migrat amb les dificultats que això pot 
comportar per a poder seguir el ritme escolar. Tots aquests aspectes provoquen sovint un 
progressiu endarreriment en les matèries escolars i d’aquesta manera alguns adolescents 
perden la motivació per l’escola, produint múltiples casos de fracàs escolar.

L’Aula d’Estudi és dinamitzada per dues educadores contractades i per diversos edu-
cadors/es voluntaris/es i estudiants de pràctiques que participen cada un dels dies. Les 
persones contractades són les educadores de referència, coordinen l’equip d’educadors/
es i assumeixen la coordinació amb les escoles, amb Serveis Socials de la zona i amb la 
resta de la PES.

OBJECTIUS GENERALS
1. Oferir un espai d’estudi, consulta i recolzament escolar als adolescents del municipi.

2. Realitzar un seguiment personalitzat dels nois/ es que participen al projecte.

3. Treballar conjuntament amb la família per prevenir un possible fracàs escolar.

4. Fomentar els bons usos de les noves tecnologies amb finalitats acadèmiques.
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DADES DEL PROJECTE

Aula d’EstudiSEGONS 
LLOC DE 
NAIXEMENT

AUTÒCTONS 13 (36,11%)

EXTRACOMUNITARIS 23 (63,88%)

Aula d’EstudiSEGONS
GÈNERE

Masculí 21 nois (58,33%)

Femení 15 noies (41,66%)

Respecte el gènere: 
Del total de 36 casos atesos pel servei durant el 2013: 21 són nois i 15 són noies.

Segons lloc naixement:
Del total de 36 casos atesos pel servei durant el 2013: 13 són autòctons i 23 Extracomunitaris 
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ATLES
El projecte pretén oferir una educació integral especialitzada a tots aquells adolescents 
nouvinguts que hagin arribat a Catalunya en l’últim any i mig, entre 6è de primària i 4rt 
d’ESO i que es trobin en situacions de vulnerabilitat social. Es pretén dotar als nois i 
noies de les competències bàsiques per una bona comunicació en català i afavorir els 
proces¬sos d’inclusió social en el nou entorn.

La coordinació del projecte Atles s’ha dut a terme per dos educadors, Gemma Sáenz i 
Albert Trepat.

OBJECTIUS GENERALS
ÀREA LINGÜÍSTICA I CULTURAL
• Assolir un nivell de comprensió i expressió adequats de la llengua catalana.
• Conèixer la cultura catalana

ÀREA D’ACOLLIDA
• Esdevenir un espai referencial pels nois i noies nouvinguts
• Crear un espai d’acompanyament personal dels noies i noies.
• Fer un seguiment de les necessitats de salut dels nois i noies que participen del Projecte 

Atles.

ÀREA D’INCLUSIÓ
• Promoure la sociabilització positiva dels nois i noies del Projecte Atles.

ÀREA D’ORIENTACIÓ ACADEMICOLABORAL 
• Oferir espais de suport acadèmic
• Treballar les diferents sortides educatives i professionals del sistema educatiu català
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PROJECTE NEU (Pertany a projecte ATLES)

El projecte NEU s’emmarca dins de les accions desenvolupades a partir de la planificació 
anual del Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao. Aquest projecte pretén ser 
una experiència pilot per tal de respondre a les necessitats creixents del barri en temes 
de cohesió social. És una continuació del treball del projecte Atles, en una fase avançada 
i d’incorporació de nois i noies autòctons al treball comunitar.

El projecte es desenvolupa amb l’ajut d’unes hores d’un educador social, i una persona 
en pràctiques.

OBJECTIUS GENERALS
1. Empoderar a joves de diferents orígens per tal que esdevinguin agents sensibilitzadors 

de la realitat multicultural del barri.

2. Fomentar models de convivència basats en la promoció d’una ciutadania activa, crítica, 
responsable vers la diversitat, la igualtat i la cohesió social.

3. Donar a conèixer al barri experiències cohesionadores d’èxit en l’àmbit de la multicultu-
ralitat, que es donen al nostre entorn més proper. 
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DADES DEL PROJECTE

ATLES / NEUSEGONS 
LLOC DE 
NAIXEMENT

AUTÒCTONS 3 (9,37%)

EXTRACOMUNITARIS 29 (90,62%)

ATLES / NEUSEGONS
GÈNERE

Masculí 16 nois (50%)

Femení 16 noies (50%)

Respecte el gènere: 
Del total de 32 casos atesos pel servei durant el 2013: 16 són nois i 16 són noies. 

Segons lloc naixement:
Del total de 32 casos atesos pel servei durant el 2013: 3 són autòctons i 29 Extracomunitaris
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MEMÒRIA ECONÒMICA
La PES Salesiana de Sant Boi, va pressupostar per l’exercici 2013 un cost total de 269.377’09 
€ i uns ingressos inferiors a anys anteriors degut a importants disminucions en subvencions de 
funcionament, per tant es preveu un tancament d’exercici negatiu d’uns 40.625€.

El cost s’ha vist incrementat respecte a l’exercici anterior donat que el projecte NEU queda 
parcialment assumit per l’Entitat, i deixa de finançar-se totalment pel Pla de desenvolupament 
comunitari de Marianao.

Pel que fa a l’origen de les subvencions, cal destacar que durant l’exercici 2013 un 41,85 % 
d’ajudes han estat de Fundacions privades i Caixes d’estalvi, un 28,28% de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat; un 18’69% de la Generalitat de Catalunya, i finalment un 8’19% del 
Ministeri de polítiques socials.

Hem de parar especial atenció en la despesa més important i considerada de la nostra entitat, 
aquesta continua sent la que correspon als costos de personal de la PES, ja que suposa un 
82,04% de la despesa total, tenint en compte que la plantilla d’educadors és de 9 titulats amb 
una con¬tractació mitjana de 28,6 hores setmanals.

D’aquesta manera, és força complicat mantenir els equips educatius estables, ja que les con-
dicions no són les desitjables en qüestió d’estabilitat laboral; tot i així la forta vocació, el bon 
tracte i la manera de cuidar al personal que la institució ofereix fa que en els darrers anys hi 
hagi hagut un cert manteniment del personal. D’altra banda és molt acusat el grau d’incertesa 
de la continuïtat de projectes, degut a les disminucions de subvencions i ajuts, això fa que el 
personal continuï mostrant un alt grau d’inseguretat.

INGRESSOS 
2013

DESPESES
2013

Fundacions privades 43%

Generalitat 29%

Ajuntament Sant Boi 19%

Ministeri 9%

Funcionament 13%

Cost personal 82%

Material 3%

Amortitzacions 2%

228.752’95€

269.337’09€
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Xarxes de participació i representació:

COL·LABORACIONS

Entitats que donen suport a la 
PES Salesiana de Sant Boi:





Plataforma Educació Social Salesiana

Centre Obert Don Bosco
Salvador Allende 6, 08830 Sant Boi de Llobregat
93 654 30 07 - 634 13 15 52
pes.santboi@salesians.cat


