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SOM en plural, en moviment, en col·lectiu, esperit crític, en la comunitat, horitzontals a l’hora
d’actuar, gestionar, decidir, programar i transformar! I entre totes ho fem tot!
JIS és una associació que fa més de 25 anys que treballa amb i per les persones per tal de
construir la societat mitjançant accions i projectes socioeducatius com a eina de transformació
social.

Programa Garantia Juvenil
Durant la primera part del 2019 la nostra entitat ha tingut a quatre persones contractades en Pràctiques dintre del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per
desenvolupar tasques dins de l’Àrea de Salut, dins de l’Àrea de Sensibilització, drets humans i educació per a la transformació social i una jove tècnica en disseny
gràfic i un tècnic audiovisual. Aquest programa consisteix a tenir a joves menors de 30 anys fent pràctiques laborals durant sis mesos i tutoritzats per personal
responsable de la mateixa entitat.
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Transformar per millorar
Àrea de Salut

Treballem per promoure actituds i hàbits saludables des d’una visió de disminució de riscos i amb perspectiva de
gènere. Per tal d’assolir-ho realitzem projectes, activitats i programes de sensibilització en temes de salut entesa de
manera global i positiva.

Àrea de Sensibilització, Drets Humans i educació per a la transformació social

Promovem actituds de solidaritat i de respecte a la diversitat. Fomentem la interculturalitat per posar fi a totes les
discriminacions xenòfobes a través de l’intercanvi cultural i l’educació en valors, facilitant la participació activa i
responsable de tota la societat.

Àrea de Participació Comunitària i TIC

Té l’objectiu de facilitar l’accés a tota la comunitat a les TIC procurant aconseguir una discriminació positiva d’aquelles
persones amb més dificultats per accedir a la xarxa i als mitjans informàtics, a través del desenvolupament de projectes
creatius, solidaris i implicats amb l’entorn comunitari.

Àrea d’Inserció i Orientació Sociolaboral

Realitzem actuacions que mitjançant la informació, formació, orientació i/o motivació possibiliten la millora de la
posició en el mercat laboral treballant les competències i les habilitats personals i socials.
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Salut
Nombre d’Intervencions Realitzades: 928
Nombre de Participants: 8.683
Nombre de Municipis: 23

Programa Maleta pedagògica

Programa Suma’t

Agents de salut juvenil

Tallers de prevenció d’assetjament
escolar a Santa Perpètua de la Mogoda

Experiència educativa adreçada a l’ESO i a Cicles
Formatius, que s’inicia durant el curs 2002-2003, com
a model d’intervenció comunitària en xarxa, per tal
d’acostar la informació i la formació sobre el VIH/sida
i la promoció d’una sexualitat saludable i positiva a la
població adolescent dels IES de la ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat.

Aquest programa d’aprenentatge i servei forma a
joves amb interès en temes de promoció de la salut
perquè facin de transmissores d’aquests coneixements
i aprenentatges a altres joves a partir d’activitats
dissenyades i implementades pel mateix grup.

Programa Mira i informa’t. Prevenció
del VIH/sida

Busca promoure que les joves visquin una sexualitat
saludable i positiva i prevenir el VIH/sida a partir d’una
exposició itinerant, una formació adreçada a joves
i un servei d’assessoria virtual i presencial. La idea
és instaurar hàbits saludables i reduir conductes de
risc entre aquest jovent i que siguin transmissores i
transmissors d’aquesta formació al seu grup d’iguals.

Aquest programa, vol potenciar la implicació del jovent
de la ciutat de L’Hospitalet, a través de diverses accions;
tallers, sessions, accions comunitàries on s’impulsa
l’esperit crític i la pràctica reflexiva envers conceptes que
giren entorn el desenvolupament personal i social de les
joves, fent que estiguin més presents en el seu municipi
realitzant accions de sensibilització.

Projecte adreçat a les escoles de primària del municipi.
Aquests tallers tenen l’objectiu que l’alumnat pugui veure
en ells i elles mateixes totes les coses bones que tenen
i la importància de tractar bé i amb respecte a les altres
persones i a una mateixa. Volem fer visible el poder que
tenen com a grup així com la importància de tenir unes
relacions saludables, de no fer mal als companys i les
companyes...

Programa Posa’t el punt

Campanya de prevenció adreçada a joves de
L’Hospitalet. Busca apropar la informació sobre
prevenció d’ITS i VIH arribant al jovent des dels seus
espais habituals, a través d’un punt de llibre que inclou
un preservatiu, adreces d’interès de la ciutat i informació
de prevenció i altres recursos informatius. S’han repartit
5.900 preservatius en diferents espais de la ciutat.

Assessoria virtual l’estenedor

És una assessoria de salut per a joves, que dóna
resposta a les inquietuds i preguntes dels i de les joves
de manera presencial i virtual a través de Facebook,
correu electrònic i del WhatsApp.
www.facebook.com/estenedor.
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Promoció de la salut en drogues

Aquest programa promou que el jovent participi en la
promoció i rebi informació de prevenció per a la seva
pròpia salut augmentant la seva participació i fent
activitats dinàmiques i entre iguals. Davant la baixa
percepció de risc en certes pràctiques de consum
de substàncies, emfatitzem en desmuntar mites per
generar coneixement real que sigui aplicable de
manera pràctica a la quotidianitat del jovent.

Dinamització de l’exposició Dóna la
volta a l’alcohol

Taller les TIC o no les TIC. Tallers d’ús
responsable de les TIC a Igualada

Aquests tallers s’emmarquen en un programa global
que realitza l’Ajuntament d’Igualada concretament des
del departament de Salut (drogues i addiccions) amb els
instituts del municipi. A partir d’aquests tallers es pretén
fomentar el coneixement i l’opinió crítica del jovent sobre
l’ús de les TIC i xarxes socials, reforçant per una banda
els usos positius i les potencialitats de les TIC i per l’altra
banda generant un ús responsable d’aquestes.

Durant aquest any l’entitat ha dinamitzat l’exposició
Dóna la volta a l’alcohol amb grups de diferents
municipis de la província de Barcelona. La finalitat tant
de l’exposició com de la dinamització que l’acompanya
és informar de les conseqüències que genera el
consum d’alcohol durant l’adolescència en la salut,
reforçar la posició de no consumir alcohol i mantenirla davant la pressió de grup, retardar l’edat d’inici en el
consum i reduir-ne els riscos associats mitjançant l’ús
de dinàmiques participatives.

Programa Adolescència i Salut del
Prat de Llobregat

Un any més, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha
comptat amb JIS, com a formadora dins del Programa
Adolescència i Salut, un programa global de promoció
d’hàbits saludables adreçat a tota l’ESO dels centres
educatius de la ciutat on participen diferents agents i
entitats. Els tallers que realitzem des de l’entitat són:
potenciació de l’autoestima i estratègies per a afavorirla, imatge personal i prevenció del consum d’alcohol.

Tallers de promoció de la salut a
Vilassar de Mar

JIS participa com a formadora dins del Programa de
promoció de la salut que implementa l’Ajuntament de
Vilassar en els instituts de secundària del municipi. Els
tallers que realitzem des de l’entitat són: potenciació
de l’autoestima i imatge personal i prevenció del
consum d’alcohol i assertivitat.
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Taller d’educació sexual a Vilafranca del
Penedès

El JIS participa amb aquest taller en un programa més
ampli de promoció de la salut per a joves als centres
educatius de Vilafranca del Penedès coordinat per
l’ajuntament del municipi. En aquest taller treballem amb
els i les joves de primer cicle de l’ESO habilitats bàsiques
per tenir una sexualitat positiva, afavorint el coneixement,
l’acceptació i el respecte d’un/a mateix/a i de les altres
persones. Promovent que els i les joves identifiquin,
expressin i respectin els seus desitjos i els de les altres
persones i promovent un esperit crític.

Gestió i organització dels serveis de
promoció i educació per a la salut de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat
El JIS ha realitzat tota la gestió dels serveis realitzats als
centres educatius a educació infantil, primària, secundària
i cicles formatius de la ciutat del Prat de Llobregat en
l’àmbit de la promoció i l’educació per a la salut.

Programa Diferents-Iguals. Tallers de
prevenció de la Lgtbifòbia

Aquests tallers adreçats a joves volen promoure el
coneixement i la comprensió cap a un/a mateix/a i cap
a les altres persones, fomentant la construcció de la
identitat elegida per cada una més enllà dels patrons
heteronormatius. Aquests tallers fomenten actituds de
respecte i no discriminació entre sexes i envers les diferents
opcions sexuals i identitats. I es complementen amb una
acció comunitària a través de «memes» reivindicatius que
escriuen les joves en finalitzar la sessió.

Punts Lila

El JIS de la mà del Centre d’Atenció i Informació a les
Dones de L’Hospitalet (CAID) ha dinamitzat els punts lila
a les festes dels barris de la ciutat. A través d’aquests
punts informatius s’ha pogut informar a la ciutadania,
sensibilitzar, prevenir i actuar contra el sexisme en aquests
espais.

Guia de tallers de JIS i formacions a mida
A través de diverses guies oferim tallers amb l’objectiu de
sumar un altre granet de sorra en la promoció d’estratègies
perquè el jovent tingui un estil de vida més saludable i
sigui més autònom. Les formacions a mida són accions
educatives que es dissenyen segons els interessos de qui
les sol·liciti, en funció de les necessitats del grup de joves.
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Sensibilització

drets humans

i educació per a la

transformació

social
Nombre d’Intervencions Realitzades: 116
Nombre de Participants: 3.295

En trànsit. Tallers de sensibilització
sobre el procés migratori
Aquest projecte neix amb la idea de fer arribar una visió
més àmplia i realista de les migracions en l’adolescència,
creant espais de diàleg per fomentar la tolerància i el
respecte a la diversitat. Durant aquest any s’han dut a
terme tallers de sensibilització a diversos instituts públics
i espais d’educació no formal dirigits a alumnat de l’ESO.
L’objectiu és treballar emocionalment el procés migratori
d’aquelles joves que l’han viscut, i que el jovent autòcton
empatitzi i desmunti estereotips, prejudicis i així evitar
possibles discriminacions.

Participació en la xarxa de convivència i
civisme
Participació en el catàleg d’activitats de la xarxa per la
convivència i el civisme de l’Ajuntament de L’Hospitalet que
té com a objectiu potenciar el diàleg, la reflexió i l’intercanvi
en relació amb la convivència.

Dinamitzacions de l’exposició En Trànsit

Aquesta exposició pretén fomentar la tolerància i
la comprensió mútua entre la població migrant i la
població local, trencant amb aquest binomi i reforçant la
consciència i el sentiment de pertinença a una ciutadania
global. L’exposició ens permet transformar l’espai
quotidià en una àgora on reflexionar sobre el consum,
les relacions nord-sud, la salut comunitària, la cultura de
la pau, la diversitat cultural, els prejudicis i estereotips,
les desigualtats de gènere... per construir una societat
més justa i igualitària, lliure de discriminacions.

Desenfocant la mirada: comunicació
intercultural i feminista

Programa de formació vinculat al projecte En Trànsit
des del vessant internacional, emmarcat dins de
Tantaka Tv, un projecte de televisió social per internet
desenvolupat a Euskal Herria per les associacions Paz
con Dignidad, Mugarik Gabe i Euskadi-Cuba. Com a
entitat hem realitzat dos formacions sobre comunicació
intercultural i feminista: un seminari de vint hores en
format semipresencial a la Euskal Herriko Unibersitatea
(la universitat pública del País Basc) i la segona, una
formació de cinc hores dirigida a professionals de
diferents entitats. El concepte de cultura, la mirada
blanca, la perspectiva intercultural... han estat algunes
de les temàtiques abordades de manera vivencial i
dinàmica.
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Festival de Curtmetratges de L’Hospitalet:

Enguany hem volgut fer dels dos festivals en un de sol,
englobant les dues categories que ja porten un grapat d’anys
de recorregut. El Metropolis, la branca de cinema exprés on les
participants han d’elaborar un curtmetratge en 48 hores sota
tres premisses; i el Global, la categoria més internacional, on
rebem curtmetratges de tot el món que promouen els Drets
Humans i la cooperació.
El festival conclou amb l’acte de lliurament de premis a la sala
gran dels Cinemes Filmax on s’han omplert totes les localitats
en una Gala plena de sorpreses. El festival ha tancat aquesta
edició amb rècord de participació, del Metropolis hem rebut
més de 50 inscripcions, on finalment han presentat 36 curts.
En la categoria Global ens han arribat 245 curtmetratges.

Tallers “K Passa”

Juntament amb l’Associació Tres Quarts per Cinc Quarts
realitzem els tallers K Passa. Aquesta acció pretén
apropar els Drets Humans als i les joves de secundària
i batxillerat de la ciutat de L’Hospitalet.En els tallers
generem dinàmiques de cohesió de grup on les joves
es poden expressar i comunicar-se de forma assertiva i
sense judicis, generant la reflexió. Un espai per compartir
vivències en què s’han sentit vulnerats els seus drets o
han vulnerat drets d’altres persones. Un espai de llàgrimes
i somriures, abraçades i confessions entre joves.

Engloba’t: tallers de cinema cooperatiu

Els tallers Engloba’t han apropat el llenguatge audiovisual
per treballar els Drets Humans amb joves de secundària,
batxillerat, cicles formatius i esplais de la ciutat. En els
tallers l’alumnat ha reflexionat sobre la importància de
cooperar i ha participat en el procés d’elaboració d’un
curtmetratge, des del seu disseny fins a la seva gravació.
El resultat final l’han pogut anar a veure a la gran pantalla
en un acte de cloenda del projecte on totes les joves
participants s’han trobat en la sala gran dels cinemes
Filmax de L’Hospitalet.
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Participació
comunitària
i TIC
Nombre d’Intervencions Realitzades: 2.344
Nombre de Participants: 1.307

Punt Òmnia JIS-ARRELS

És un servei públic i gratuït que contribueix a la dinamització
comunitària del territori, mitjançant l’empoderament
col·lectiu a través de la formació i l’ús participatiu de les
TIC. El Punt continua fidel als principis del programa, que
enguany ha fet 20 anys de vida: la universalització d’un
servei públic obert a tothom que lluita contra l’exclusió
social, a través de l’aprenentatge i l’ús crític de les TIC,
compromès amb la promoció de la sobirania tecnològica.
http://puntomniajisarrels.wordpress.com

Teixint i Multiplicant Xarxes: Inclusió
social a través de les TIC

Aquest projecte pretén contribuir a la dinamització
sociocultural dels barris de la Torrassa i Collblanc de
L’Hospitalet, a través d’un procés de capacitació tecnològica
de persones més grans de 65 anys i de la creació d’una
xarxa de voluntariat i ajuda mútua al barri, responsable de
generar activitats i productes culturals que reverteixin en
una millora i enfortiment dels vincles col·lectius amb el barri.
Encabeix cicles d’activitats com el “Tastets: Intercanvi de
coneixements entre iguals” i es coordina amb altres xarxes
de treball comunitari del barri, com la XIC, en l’organització
d’activitats conjuntes.
Aquest projecte va merèixer el Premi Voluntariat 2011
Eliseu Colomer de la Generalitat.

Memòria de Barri de la Torrassa

És un projecte col·laboratiu desenvolupat dins el Punt
Òmnia JIS-ARRELS, que pretén conservar les memòries i
vivències personals de les veïnes de Collblanc-la Torrassa
en format digital sota llicències lliures (enregistrament
escrit, fotogràfic i audiovisual), per tal de donar a conèixer,
visibilitzar i revalorar la història col·lectiva d’aquests barris
del Samontà de l’Hospitalet, i molt especialment des de la
perspectiva de la recuperació, i la posada en comú dels
arxius fotogràfics familiars. El 2019, s’ha iniciat per primer
cop el procés d’organització d’una exposició presencial i
itinerant.
http://memoriadebarridelatorrassa.blogspot.com
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Amb Veu i Nom de Dona

El projecte està protagonitzat per dones veïnes dels barris
de Collblanc, la Torrassa i Santa Eulàlia de l’Hospitalet;
totes elles, alumnes del Punt Òmnia Jis-Arrels. Es tracta
d’un procés de recerca dels carrers, places i equipaments
públics amb nom de dona dels nostres barris, per fer
un apropament ben especial: conèixer les biografies
d’aquestes dones per establir un diàleg en el temps, en
forma d’entrevista fictícia o de petit relat. En conèixer qui
són les dones que habiten al nostre nomenclàtor, s’ha
volgut mantenir amb elles un diàleg viu, des del present al
passat i amb bitllet de retorn.

Gent Gran i Noves Oportunitats

Projecte creatiu i educatiu en TIC de caràcter comunitari
adreçat a les famílies del Districte II, liderat per gent gran
i amb impacte al territori. Es compagina l’elaboració d’una
revista i la realització d’un seguit de rutes urbanes pels
barris, liderades per les dones sèniors que transmeten i
intercanvien els seus coneixements.

És una de les activitats transversals de participació
comunitària a través de les TIC que es desenvolupa al Punt
Òmnia JIS-ARRELS. L’objectiu és mantenir una xarxa de
col·laboració amb el teixit associatiu del barri i al mateix
temps, estimular la participació comunitària i ciutadana,
El 2019 també s’ha iniciat una col·laboració amb el diari del mitjançant les eines que possibilita la web 2.0. Aquest
districte Fem Collblanc-la Torrassa, aportant una sèrie de projecte cohesiona l’espai formatiu de ‘Blocs en Xarxa:
reportatges i entrevistes a dones veïnes del barri per tal de Teixim els nostres barris’ amb la resta d’espais formatius
visibilitzar les veus i els noms de les dones comunes.
del Punt Òmnia.
http://ambveuinomdedona.blogspot.com.es

http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com
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Orientació
i inserció
sociolaboral
Nombre d’Intervencions Realitzades: 912
Nombre de Participants: 287

Programa d’orientació i a
companyament a la inserció
El programa està dirigit a persones demandants d’ocupació
que necessiten un suport en el procés de recerca de feina
per millorar la seva posició en el mercat laboral. Les
actuacions realitzades amb les persones derivades del
Servei d’Ocupació de Catalunya tenen l’objectiu de donar
informació, orientació i motivació a més de millorar les seves
competències personals mitjançant itineraris personalitzats
d’inserció. Aquest projecte ofereix un servei de prospecció
d’empreses, on es dóna la possibilitat d’accedir al mercat
laboral mitjançant el contacte amb empreses.

Brúixola: projecte formatiu
per a la inserció sociolaboral
El projecte està format per un seguit d’accions com
l’acompanyament, l’orientació i la formació de la persona
que es troba en una situació de recerca de feina i es basa
en un compromís actiu de la persona durant aquest procés.
L’objectiu és millorar el grau d’autonomia i d’ocupabilitat
de les persones migrants en risc d’exclusió, mitjançant
intervencions individualitzades i grupals que ofereixen les
eines teòriques i pràctiques necessàries perquè puguin
accedir al mercat laboral o bé als circuits formatius.

Nexus
És un programa d’orientació laboral que consta
d’accions individuals i grupals, mitjançant el qual es fa
l’acompanyament, l’orientació, la formació, l’augment de
la motivació i l’autoestima de la persona que es troba en
recerca activa de feina. L’objectiu d’aquest programa és
apoderar a les persones usuàries en el seu procés de
recerca de feina, així com donar resposta a les necessitats
que es van detectant en el procés d’inserció sociolaboral.

Aparaulat: català per a la inserció
sociolaboral
És un programa formatiu que promou l’ús de la llengua
catalana de les persones que estan en processos de
recerca de feina. A través d’una formació de 20 hores
es fomenta l’adquisició de competències lingüístiques,
treballant vocabulari específic que es fa servir dins de l’àmbit
laboral. També es reforça l’autoestima de l’alumnat, ja que
es potencia la seva confiança mitjançant l’aprenentatge
i l’adquisició de noves eines de manera lúdica, pràctica i
vivencial.
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Materials

propis

Des de JIS comptem amb materials pedagògics propis que facilitem a la comunitat per tal de treballar diferents
temàtiques d’interès:

Còmic sobre la sida: exposició i material
educatiu per a la prevenció del VIH/sida
El programa “Còmic sobre la sida” se sustenta en un material
educatiu per treballar amb el jovent, un bloc i una exposició
de còmics elaborats a partir de 16 treballs seleccionats
en el 1r i 2n Concurs sobre la sida. L’objectiu del material
és treballar la prevenció del VIH/sida i la promoció d’una
sexualitat saludable i positiva. El material del còmic i
l’exposició es poden sol·licitar de manera gratuïta.

Exposició Autoestima’t

El programa Autoestima’t té l’objectiu de prevenir els
trastorns del comportament alimentari i promoure hàbits
saludables potenciant l’autoestima i les habilitats personals
i socials, a partir d’una exposició i d’un taller participatiu
adreçat a joves. A partir de l’exposició es preten crear
una reflexió crítica davant del concepte de bellesa que la
societat transmet i donar una altra mirada al nostre cos.
Aquest any

Exposició Mira i Informa’t
A partir de 8 plafons aquesta exposició treballa informació
bàsica sobre el VIH/sida amb l’objectiu d’informar i/o
prevenir o reduir el VIH/sida. Alguns dels continguts que
es treballen a través de l’exposició és què és la sida i el
VIH, vies de transmissió; conductes de risc d’infecció del
VIH, cadena de transmissió del VIH, la prova del VIH,
preservatiu intern i extern. Col·locació i motius per a posarse o no posar-se el preservatiu
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Exposició Memòria de Barri
L’exposició fotogràfica col·lectiva ‘Memòria de Barri de
la Torrassa i Collblanc +10!’ és el resultat, sempre en
construcció permanent, de farcir col·lectivament un gran
àlbum de fotos del barri, gràcies a la posada en comú
dels arxius familiars de veïnes i veïns de la Torrassa
i Collblanc, encetada fa una dècada per un grup de
veïnes septuagenàries que van trobar-se per aprendre
“informàtica” al Punt Òmnia Jis-Arrels.
Les fotografies formen part d’un bloc que acull i publica els
records també en format de text i vídeo.
http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com

Exposició En Trànsit
Es tracta de 4 cubs de 80x80 cm, que disposen de quatre
cares amb contingut per cub. Cada cub correspon a un
bloc temàtic. L’exposició compta amb codis QR a través
dels quals es poden veure testimonis migrants, també
compta amb preguntes per a la reflexió, informacions
d’interès i propostes de dinàmiques. És un amalgama
de dos materials elaborats a priori (audiovisual i guia de
dinamització). Ens permet transformar l’espai quotidià
en una àgora on reflexionar sobre el consum, les
relacions nord-sud, la salut comunitària, la cultura de la
pau, la diversitat cultural, els prejudicis i estereotips, les
desigualtats de gènere... per construir una societat més
justa i igualitària, lliure de discriminacions.

Canal de Youtube
Al nostre canal de Youtube es poden visualitzar totes les
activitats i tallers que realitzem: @AssociaciJIS
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Treball en

xarxa

Fent camí, anem transformant l’entorn més proper. Deixant
petjada. Però el camí el fem de la mà d’altres entitats. Des
de JIS entenem que el treball en xarxa forma part de la
nostra cultura organitzativa. Ens impulsa i condueix cap
al canvi social que busquem. A banda de col·laborar amb
altres organitzacions, implica pensar, comunicar i actuar
conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant
capacitats i esforços i posant en relació les accions,
tal com manifesta la Xarxa Europea de Diàleg Social.
Sumem capacitats i recursos, identifiquem necessitats
i desenvolupem projectes de major abast i incidència a
través de la nostra implicació en les següents xarxes:
ASSOCIACIÓ ANADROMES: Entitat amb origen a la xarxa

ECAS: Federació d’entitats d’acció social que treballem de

manera prioritària amb persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya.
ENXARXAD@S: Xarxa formada per diferents agents que

treballen amb joves al barri de Collblanc-La Torrassa.

PROJECTE ICI: Projecte d’Intervenció Comunitària Intercul-

tural.

XARXA ANADROMES: Xarxa d’entitats que treballa contra

l’atur promovent actuacions d’inserció sociolaboral a L’Hospitalet de Llobregat.

homònima per formalitzar la col·laboració conjunta al te- XARXA PER LA CONVIVÈNCIA: És un projecte municipal
rritori.
que busca la complicitat i coordinació d’institucions, professionals i ciutadania en general, per construir un marc de
COMISSIÓ D’ENTITATS DE COLLBLANC-LA TORRASSA: convivència i cohesió a L’Hospitalet de Llobregat.
Grup format per entitats culturals, juvenils, comerciants i
esportives que treballen per millorar el barri de Collblanc- XEASC: Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària.
La Torrassa.
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE
COMITÈ 1r de Desembre: Plataforma Unitària d’ONG-SIDA CATALUNYA: Aquest any hem tornat a formar part del

a Catalunya.

grup d’Entitats col·laboradores del Programa de Treballs
en Benefici a la Comunitat, amb dues persones que han
CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: participat dins del Programa.
Màxim òrgan consultiu de participació ciutadana integrat
per representants de les entitats econòmiques, socials,
professionals i veïnals de la ciutat. Participem en la Taula
Sectorial Drets Ciutadania i Cohesió Social.
CONSELL DE DISTRICTE DE COLLBLANC-LA TORRASSA:

Òrgan consultiu de participació entre les entitats de la
ciutat, el consistori, els partits polítics i la ciutadania.

CONSELL DE SERVEIS SOCIALS DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT: Òrgan consultiu de participació entre les

entitats de la ciutat, el consistori, els partits polítics amb
representació a la ciutat per treballar tots els àmbits dins
dels serveis socials. Participem en diverses taules sectorials com la Taula Sectorial de la Dona i la Taula d’Inclusió
Social.
ESPAI CIUTADANIA: Espai format per entitats de la ciutat

de caràcter transversal on fomentar l’intercanvi d’iniciatives
i recursos entre el teixit associatiu de la ciutat.

21

Teixint
projectes

en xarxa

Aquest 2019 hem posat el nostre granet de sorra en els
següents projectes amb altres agents del territori:

El Criquet Ens Uneix

manera conjunta amb el Pla educatiu d’entorn, el servei
de mediació comunitària, l’Oficina jove, el Consorci per a
la normalització lingüística, el Servei d’acollida de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

És un projecte d’aprenentatge i servei (ApS) i de servei comunitari que busca afavorir la cohesió social als instituts,
promou la convivència, millora les habilitats comunicatives
en català de l’alumnat, potencia l’autoestima i ofereix eines
per a la prevenció i gestió autònoma dels conflictes. Consisteix a formar a un grup d’alumnat dinamitzador en les
regles del criquet, el joc net, el treball en equip... a través
del català i aquest transmet a la resta de companyes les
tècniques i les normes del criquet organitzant partits. És
una iniciativa impulsada pel Centre de Normalització Lingüística amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació,
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, el Negociat de
Salut Comunitària, el Servei d’Esports i Joventut i la nostra
entitat i actualment es realitza a cinc centres educatius de
la ciutat: IES Eugeni d’Ors, INS Europa, IES Eduard Fontserè, INS Rubió i Ors i INS Can Vilumara.

Espai de gènere

Neix a partir de les inquietuds d’unes joves que volen
canviar la realitat que les envolta i lluitar contra els
masclismes que apareixen al seu voltant, amb moltes
ganes d’aprendre, d’aconseguir la igualtat entre homes,
dones i identitats no binàries, de qüestionar-se, d’apoderarse per canviar les coses... A partir d’una formació les joves
dissenyen i realitzen accions i activitats per a altres joves
entorn del gènere, la coeducació, els estereotips i les
habilitats socials. Aquest projecte està coordinat per l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet i concretament
per l’Oficina Jove d’Emancipació i l’Associació d’Estudiants
de L’Hospitalet de Llobregat (AELH) i l’Associació per la
Llibertat Sexual i de Gènere (ALISE).

Projecte Cicerone

Aquest projecte d’aprenentatge-servei (ApS) neix per afavorir l’acollida a l’alumnat nouvingut de diferents centres
educatius (IES Eduard Fontserè, IES Pedraforca, INS Torras i Bages i INS Rubió i Ors). Un grup de joves voluntàries rep una formació sobre dol migratori, habilitats socials, desmuntar estereotips... i a partir d’aquesta realitzen
l’acompanyament en català al jovent nouvingut a través de
diverses activitats en horari lectiu. El projecte es realitza de
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Obre la teua gàbia

Aquest projecte respon a l’interès i la voluntat de fer sentir
la veu del jovent de la província de Barcelona respecte
a la programació i organització d’activitats lúdiques de
transformació social com a alternativa a l’oci nocturn
convencional, comercial, acrític... Busquem promoure la
participació activa del jovent en la generació d’activitats
pròpies de transformació d’aquells punts de la realitat més
propera que generen desigualtats, malestar, injustícies
socials, violències... A través de fer sentir la seua veu i
realitzant activitats lúdiques, dinàmiques i divertides per
aprendre i transformar des del benestar, el treball en equip
i l’alegria com a punt de partida transformador. El projecte
es realitza des de la XEASC i el compartim amb diferents
entitats com La Rotllana, l’Esplai La Florida, Centre d’Esplai
Xixell i el Club Infantil i Juvenil SanFeliu-Sant Ildefons.

Setmana de la solidaritat

Aquest 2019 hem seguit participant de manera activa i
liderant, conjuntament amb la resta de membres de l’Espai
de Ciutadania, la setmana de la solidaritat. En aquesta
edició, sota el lema “Per l’eliminació de la violència envers
les dones” la temàtica abordada ha estat la violència
masclista a través de diferents activitats de sensibilització.
Des de JIS hem dinamitzat a través de les EntreJoves
una activitat a l’espai públic per desmuntar els estereotips
de gènere per una banda i per l’altra, sensibilitzar sobre
desigualtats de gènere arreu del món.
https://www.youtube.com/watch?v=fHuBBdt8P9s
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Municipis
Santa Perpetua de la Moguda
Berga

Masies de Voltregà
Figueres
Roses
Castelló d’Empúries

Tordera
Mollet del Vallès
Barberà del Vallès
Calella
Cabrera de Mar
Vilassar
Tiana

Igualada

Montcada

Sant Adrià del Besos
Santa Coloma
Badalona
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat

Vilafranca del Penedès
Cambrils

Molins de Rei
El Prat de Llobregat
Begues
Torrelles de Llobregat
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Gràcies a...
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Joves per a la Igualtat i la Solidaritat Ronda de la Torrassa 105 3r 08903
L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 3328030 www.joves.org
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