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JUSTIFICACIÓ 

§  El CAP Vallcarca-St. Gervasi som 
conscients que davant de situacions de 
crisi hi ha col·lectius més vulnerables i 
els nens són uns dels més fràgils. 

§  Davant d’aquesta situació vam pensar 
que seria important començar a treballar 
en aquest sentit, amb la col·laboració 
d’entitats socials. 

  



OBJECTIU DEL PROJECTE 
§  Oferir un espai on nens i nenes, en 

situació de vulnerabilitat, puguin gaudir 
d’una estona de joc i d’acompanyament 
en el seu procés d’aprenentatge. 



BARCELONA ACTUA 
 És un projecte que sorgeix amb una clara 
visió: crear una Barcelona cohesionada 
socialment, sensible, solidària i implicada 
amb la realitat social que l’envolta. 
 Tots som potencialment vulnerables. Ser 
solidaris amb els que, a dia d’avui, pitjor 
ho estan passant, i deixar ajudar-nos per 
aquells, que malgrat la crisi, poden gaudir 
de certes comoditats. 



METODOLOGIA 

§  Els nens i nenes són seleccionats pel seu 
pediatra i derivats a la Treballadora Social 
del CAP Vallcarca-St. Gervasi  

§  La Treballadora Social fa entrevista als 
pares per valorar les seves necessitats 
socials i poder fer la derivació a l’entitat. 

§  Els pares signen un document on 
accepten les normes i funcionament de 
l’activitat. 



RESULTATS 

•  Nº de nens i nenes que participen en 
l’activitat. Inici octubre de 2014: 
Hi participen un total de 9 nens i nenes, dels 5 
als 12 anys. 
Hi participen una mitja de 6 BAC’s 

•  D’altres agents implicats: 
– Espai d’entitats Vallcarca  - Internations 
– Joves CRAE    
– Pacients/Voluntaris 



CONCLUSIÓ 
 

•  Importància del diàleg entre entitats per 
tal de generar oportunitats 

•  El treball en xarxa afavoreix els resultats 
de projectes innovadors i necessaris en 
la nova realitat que ens envolta 

•  Nº de nens i nenes que han participat en 
l’activitat ha sigut de 9. El pròxim any 
esperem poder arribar a 12.  

 
 
 
 
 



Moltes gràcies!!!! 

•  https://www.dropbox.com/s/
p59e6z3j5ql5kmq/minivideo
%20maig.mp4?dl=0 

•  https://www.dropbox.com/s/
9c329v8eqmz8c42/video%20maig
%20menuts%20vallcarca.mp4?dl=0 


