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QUI SOM

Salesians Sant Jordi (SSJ) té com a finalitat respondre als orígens carismàtics de
la Congregació Salesiana, l’atenció als infants i joves pobres, abandonats i en perill,
especialment els que més necessiten una mà amiga, com deia Don Bosco.
La ﬁnalitat de Salesians Sant Jordi, és doncs, l’atenció als infants i joves, estant
especialment receptius a les situacions d’exclusió social d’aquests i de llurs
famílies. Es tracta d’una atenció des de l’Educació Social.
Per a portar endavant aquesta missió es creen diferents delegacions que responen al
treball en xarxa i de caràcter comunitari que es té a cada territori on son presents els
salesians en l’àmbit de l’educació social. Cadascuna d’aquestes delegacions rep el nom
de Plataforma d’Educació Social: PES.
Les PES són estructures arrelades a territoris concrets i que desenvolupen un o varis
projectes i serveis per atendre algunes de les necessitats d’aquests infants i joves.
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Aquest treball el desenvolupen conjuntament professionals i voluntaris, ja que es
vol donar una resposta professional, però alhora compromesa en els barris on som
presents i amb la nostra societat.
A més a més d’aquests serveis i activitats que es desenvolupen a les delegacions,
Salesians Sant Jordi disposa d’un cos gerencial central el qual s’ocupa de les tasques
administratives i organitzatives de l’entitat, és el que anomenem la Secretaria Tècnica
de les Plataformes d’Educació Social de Salesians de Catalunya
Per tal d’orientar la nostra acció disposem del Pla estratègic pel període 2016-2020.
Una de les línies estratègiques plantejades és la de fer front a les dificultats dels
nostres destinataris per desenvolupar un itinerari formatiu i laboral de manera que
treballarem per a desenvolupar nous projectes que ho possibilitin. Aquest és el nostre
compromís.
Paco Estellés Pérez, Director General de Salesians Sant Jordi
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PRESENCIA
Projectes

Destinataris

Professionals
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15
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7
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5
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COMPTES ANUALS
Compres de materials i serveis
226.199,69 €
Despeses de funcionament
617.310,32 €
Cost personal 4.198.154,65 €
Tributs ; Financers i Extraordinaris
185.390,83 €
TOTAL DESPESES
5.351.062,21 €

Dotació d’amortitzacions
124.006,72 €

Quotes 79.464,15 €
Donacions 20.362,34 €
Subvencions de funcionament
4.946.063, 77 €
Arrendaments 1.800€
Serveis diversos 51.220,00 €
TOTAL INGRESSOS
5.009.364,25 €
TOTAL RESULTAT GESTIÓ
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Extraordinaris i altres 453,99 €

-251.697,96 €

FONTS DE
FINANÇAMENT

Finançament Públic

3.561.814,36 €

Finançament Propi

404.998,44 €

Finançament Privat

1.384.249,41 €

TOTAL

5.351.062,21 €
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Altres subvencions oficials
(CBM, DIBA, Xarxa Habitatges...)
Ajuntaments
DG Joventut
DG Acció Cívica i Comunitària
DG Atenció a la Infància i
l'Adolescència
Departament d'Ensenyament
Servei d'Ocupació de Catalunya
Ministeris Serveis Socials i Empleo
Subvenció Formació Bonificada
Fund. Tripartita

82.838,07 €
985.408,18 €
15.577,07 €
99.761,35 €
1.162.501,85 €
584.924,03 €
526.084,47 €
61.399,68 €
10.974,00 €

TOTAL PÚBLICS

3.518.494,70 €

Proinfància
Fundacions
Beques
Donatius Privats
Nou Mil·leni
Fundació Magone
Fundació Roviralta

552.227,56 €
456.064,14 €
22.309,09 €
33.513,66 €
259.876,91 €
60.258,05 €
32.345,66 €

TOTAL PRIVATS

1.416.595,07 €

TOTAL FINANÇADORS EXTERNS
4.935.089,77 €
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EQUIPS
PROFESSIONALS

Salesians Sant durant l’any 2016 ha comptat amb pràcticament 200 professionals
i més de 130 voluntaris/es. Tal com recollim als nostres valors com a organització en
referencia al personal hem de tenir molta cura en la selecció de personal, vetllant per
la formació continuada, garantint la implicació de les persones amb el projecte i la
satisfacció laboral dels agents educatius.

Així, uns dels elements claus en la cura dels equips educatius és la formació, que
s’articula amb un programació general i local per a respondre a les necessitats
formatives dels equips. Entre aquestes actuacions, caldria destacar la realització de la
Formació d’estiu, els dies 5 i 6 de setembre, on tots els professionals de l’entitat van
realitzar un curs de 15 hores entre l’oferta de 9 cursos.
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ORGANITZACIÓ
Durant l’any 2016 hem desenvolupat més de 70 projectes amb l’objectiu de donar
resposta als infants i joves amb més dificultats. Per a fer possible una resposta
coordinada la participació és un valor clau a la nostra organització. Aquesta valor es
concreta des de la creació d’espais de coordinació dels serveis a cada plataforma a la
creació de trobades dels responsables dels Caps de servei i de les diverses figures de
la nostra organització de forma trimestral

A NIVELLGENERAL
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A NIVELL LOCAL
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PROJECTES
INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Els projectes d’inserció sòciolaboral tenen com a objectiu incorporar els joves en risc
d’exclusió social en un procés de normalització laboral.
Es tracta d’oferir-los formació en diferents àmbits laborals, com és ara la cuina, la
restauració, la fusteria, la pintura, i facilitar-los la inserció en una empresa. En
molts casos, crear hàbits de treball és bàs ic perquè el projecte tingui èxit. Una tasca
fonamental consisteix a crear xarxes de col·laboració entre entitats i empreses del
territori.

CRUÏLLA
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Els salesians i el projecte d'inserció laboral amb joves a Ciutat
Meridiana, Torre Baró i Vallbona (PES Cruïlla)
A Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona hi ha moltes persones que saben fer moltes
tasques relacionades amb diferents professions. També hi ha molts joves amb ganes
de formar-se i aprendre un ofici. Des de la Plataforma d’Educació Social Cruïlla dels
Salesians van visualitzar aquests problemes de falta de formació dels joves i van
veure que molta gent veïna professional estava a l’atur. Llavors un grup d’educadors
van decidir crear una associació en el seu inici i que fa un temps s’ha convertit en la
Fundació Jovent.
La Fundació Jovent es crea amb la finalitat de donar un servei d’inserció/reinserció
sòcio-laboral per a persones amb dificultat d’inserció. El treball d’inserció/reinserció
a desenvolupar inclou la transmissió d’hàbits i pautes socials i l’ensenyament
d’aprenentatges prelaborals, a través d’activitats ocupacionals que mantinguin una
clara referència al món productiu per tal d’assolir una preparació per a la integració
laboral. L’objectiu és poder incorporar-se al món laboral, i quedar a no tanta
distància de les condicions de qualsevol altra persona de la resta de la població
activa.
Els criteris són molt senzills: 1. Que els joves tinguin experiències professionals i que
els professionals a l’atur del barri puguin treballar acompanyant a els joves; 2. Que
els sous dels tots els treballadors i les treballadores siguin dignes. Com a Fundació
això ho certifiquem. 3. Donar un servei de qualitat a els clients; 4. Totes les joves i
els joves han estat formats a las Plataformes Socials dels Salesians. Els joves estan
dins d’un itinerari d’orientació i recerca.

MARTÍ-CODOLAR
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AULES D’ESTUDI

El projecte Aula d’Estudi té com per finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats i
la reducció del fracàs escolar, oferint un espai d’integració i creixement personal.
S’adreça a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys, amb dificultats per seguir el
ritme escolar, amb especial atenció als infants i adolescents immigrats. Es proposa
prevenir i evitar les situacions de risc i afavorir l’èxit escolar, la integració social a
través de l’aula, compensar dèficits socioeducatius, i promoure l’educació integral dels
infants i adolescents.

MATARÓ
TESTIMONI PES Mataró: Alba Segarra Bassa (12 Anys)
A l’Aula d’Estudi estic bé, m’agrada venir perquè milloro molt en les notes i aprovo mates i
llengua. A vegades tinc mal de cap perquè estic nerviosa de la quantitat de deures que tinc.
Quan tinc molts deures em bloquejo i la Maria, l’educadora que està amb nosaltres a l’Aula,
m’ajuda a ordenar el que haig de fer primer, i també m’ajuda a entendre el els exercicis.
Quan marxo de l’Aula d’Estudi encara em queda temps per fer altres coses que m’entretenen i
em diverteixen abans d’anar cap a casa. Això m’agrada.
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ESPAIS JOVES

Els Espais Joves és un servei diürn obert a tota la població juvenil, però tenint en
compte l’especificitat de l’entorn on està ubicat. La missió dels Espais Joves és la de
fomentar una actitud activa, responsable i constructiva als joves majors de 16 anys
de la ciutat, sobre la seva pròpia trajectòria vital (laboral, formativa, social...) Provocar
mobilització i responsabilització.
Així doncs, els Espais Joves pretenen esdevenir un espai de referència per la
població de 16 a 29 anys que responguin a diferents necessitats (d’orientació,
relació, promoció, formació...) d’aquest col·lectiu, i a la vegada ser un espai prou
ﬂexibles i adaptables a les necessitats i demandes canviants dels joves segons el
context social i laboral de cada moment.

GIRONA
TESTIMONI: PES Girona:
Hola!
Em dic Abubacarr Konteh i tinc 18 anys. Vaig conèixer el Güell Espai Jove perquè abans
estàvem en un Centre Juvenil de Salesians i quan van obrir l’espai ens vam traslladar cap a on
estem ara.
És una experiència molt emocionant perquè hi ha de tot des de jocs de taula, ordinadors, taula
de ping-pong, fins a un espai en el que pots veure pel•lícules com si fos un cinema. Amb tot
això, nosaltres hem pogut conèixer gent nova, fer amistat i passar-nos-ho molt bé. A més, fem
sortides com ara a l’estiu anar a la platja, a la piscina i a Port Aventura. La última que vàrem
fer va ser al Camp Nou, a veure un partit del Barça-Múrcia. Van quedar 5-0!
Per a mi és un plaer estar aquí perquè em donen suport amb els estudis i tinc accés a jocs i a
entreteniment amb joves de la meva edat.
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PLA COMUNITARI / ANIMACIÓ AL CARRER

Les nostres PES treballen arrelades en territoris concrets, i tenen sentit en cadascun
dels d’ells.. És per això que des de algunes PES es participa i a vegades lidera alguns
Plans Comunitaris.
Els Plans de Desenvolupament Comunitari es defineixen com un procés públic
d’acció comunitària, amb una forta dimensió en el terreny educatiu i dels valors,
que a partir d’una visió global persegueix un ventall de transformacions i millores
d’un territori, amb la finalitat d’augmentar la qualitat de vida dels seus ciutadans i
ciutadanes.
El projecte d’Animació al carrer és un espai cultural en què es barregen diferents arts
de carrer per tal de dinamitzar festes o activitats comunitàries al barri de La Mina. Vol
ser un espai de trobada intergeneracional on, a més dels infants, hi participin en la
festa pares, mares, avis...

NAVAS
Jornada Literària Intergeneracional (PES Navas)
El mes de maig, des del Pla Comunitari de Navas, es va organitzar, al Centre Cívic, la Jornada
Literària Intergeneracional del nostre barri.
Aquest projecte comunitari vol aconseguir que els nens i nenes de les dues escoles del barri, l’
Octavio Paz i l’ Emili Juncadella, els i les joves de l’ IES Joan Fuster i els avis i àvies del Casal
de la Gent Gran, puguin compartir la seva passió per la poesia, la narració i la música.
Es tracta d’ un projecte intergeneracional i de barri on totes aquestes persones comparteixen
les seves petites obres i demostren que, tot i la seva diferència d’ edat, poden gaudir d’ un
espai comú on mostrar a la comunitat el seu treball artístic.
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TESTIMONI: PES La Mina
Si d'una cosa pot presumir el barri de la Mina, és de la força que en els últims anys
estem tenint totes les entitats i serveis que hi treballem. Un exemple evident de la
voluntat de treballar de forma conjunta i coordinada, és el Projecte Educatiu de Barri,
també conegut com a PEB Mina.
Aquest és un espai de trobada, on entitats, serveis i veïns/es mirem de tirar línies de
treball conjunt, per millorar aspectes que tenen a veure amb l’educació al barri.
Sota la premissa de que totes les persones del barri, som o podem esdevenir agents
educatius, mirem d’impulsar reﬂexions i accions compartides. És un espai on ens
trobem al voltant de 40 professionals i veïns/es.
Els plenaris permeten compartir la feina que realitzen les comissions de treball, que
treballen els àmbits de la educació formar, educació social i lleure, i comunitari.
Com a PES estem presents en els plenaris i en totes les comissions de treball. També
participem en l’equip que impulsa de forma global el PEB Mina, l’anomenat Grup de
Treball Impulsor.
La nostra tasca es centra en quatre eixos:
•
La centralitat dels centres educatius del barri,
•
La família com a educadora,
•
El treball en xarxa i la comunicació,
•
El civisme i la convivència
Una experiència de treball en xarxa i comunitari de la que estem aprenent molt i que
continuem construïnt.
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ACOMPANYAMENT D’ADOLESCENTS I JOVES

Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb
la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves
responsabilitats personals i socials.
Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció
socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats d’acolliment residencial,
perquè es tracta d’un projecte diferent del Centre Obert i dels projectes de segona
oportunitat educativa, però que en pot ser complementari, ja que pot convertir-se
en porta d’entrada per adolescents que un cop hagin fet un procés a aquest projecte
d’adolescents passin al CO o a projectes de segona oportunitat educativa o bé perquè
sigui porta de sortida per a adolescents que fa molts anys que han estat al Centre
Obert o en projectes de segona oportunitat educativa i han assumit els objectius que
van motivar el seu ingrés en el centre.

LA MINA
TESTIMONIS: PES Cruïlla
"…m'agrada perquè em relaciono amb persones i perquè és una manera d'entretenir-me
perquè aprenc, i m'agrada el cinema" (Luis Enrique Segura)
"…és un lloc per aprendre, treballar en equip i posar coses en comú. Per a mi ha estat un lloc
d'oci perquè he conegut gent i per a mi l'audiovisual és una cosa que faig per passar-m'ho bé."
(Marian Tarifa)
"... és per a mi un espai en el qual he pogut relacionar-me amb més joves del meu entorn i
també participar al barri. M'ha aportat nous coneixements i creixement personal. Per a mi
també és un moment de desconnexió, creativitat i de deixar-me portar per la imaginació,
i sobretot, de divertir-me fent alguna cosa diferent a l'habitual. La participació ha estat
l'oportunitat de realitzar propostes pròpies i dur a terme les nostres idees, això ha estat el més
satisfactori." (Tamara Zamorano)
"…s'ha convertit en una mena de formació, per a mi audiovisual. A nivell personal he conegut
molta gent que ara puc dir que són amics. I fer coses per al barri també, des que em vaig ficar
ja veus el barri d'una altra manera. Al principi veus el dolent de la qual tots parlen i venint
aquí veig que hi ha coses bones." (Carla González)
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UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) ofereixen la possibilitat de realitzar
els estudis de l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents
adaptacions curriculars individualitzades.
La UEC afavoreix que els alumnes puguin assolir els objectius i les competències
bàsiques de l’etapa i obtenir el Graduat en ESO, amb una organització de continguts
i matèries de cururrículum ajustades a les seves necessitats. Els beneficiaris
procedeixen de centres educatius que, pel fet de presentar dificultats d’aprenentatge,
tenen l’oportunitat d’incorporar-se voluntàriament a un programa de diversificació
curricular.

PES Mataró - Equip UEC i ISL
El passat 31 de gener va ser un dia diferent tant pels educadors com pels alumnes.
Conjuntament vam commemorar el Dia de Don Bosco. Es va organitzar un dia on poguéssim
gaudir i aprendre per igual. A primera hora vam reunirnos tots, joves i educadors per fer la
presentació de la jornada i explicar els motius de la celebració. Es va visualitzar un vídeo on
es resumia d’una forma molt amena, la vida de Don Bosco, com va iniciar el seu projecte i com
gràcies a aquest, sorgeixen les PES actuals.
Cada prova, encara que cap era igual, treballava diferents aspectes rellevants que volíem
potenciar en els grups: el treball en equip, la col·laboració, el bon ambient, la capacitat de
resolució de problemes, .... així com les habilitats físiques dels joves i les seves ganes de
passar-ho bé i trobar un espai on sentir-se còmodes i sortir de la rutina diària.

MARTÍ-CODOLAR
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CENTRE OBERT

El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en situació
de risc social en un espai educatiu no formal, en un clima de família, que els permet
adquirir aprenentatges i elaborar el seu propi creixement personal.
Els CENTRES OBERTS es defineixen com a “serveis diürns que realitzen una
tasca educativa, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització; l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, que compensen les deficiències socioeducatives de
les persones ateses”.

LA MINA

Joves del Centre Obert de Martí-Codolar premiats per un rap contra la discriminació
Una representació del grup del joves de la Plataforma d’Educació Social dels Salesians a
Martí-Codolar, concretament del projecte Centre Obert, van rebre aquesta setmana la menció
especial del concurs de ‘Hip hop per la pau’, organitzat per l’Institut Català Internacional per la
Pau.
Iniciatives com aquestes serveixen per a que els joves dels centres educatius prenguin
consciència de tot allò que els envolta en relació a conductes discriminatòries. Acceptant
la diversitat, treballant per a la inclusió, actuant de manera conjunta, sent tolerant a les
diferències, aquests joves podran ser impulsors de futurs canvis de la nostra societat.
L’entrega de Premis a les diferents entitats va tenir lloc dilluns i va ser un acte molt familiar.
Hi van assistir una cinquantena de persones entre professors, alumnes i el membre jurat
del concurs. Les altres entitats premiades han estat: Fedelatina Federación de Entidades
Latinoamericanas de Cataluña, IES Lauro Les Franqueses, IES Lluís Peguera de Manresa,
Manyanet Molins de Rei i Fàbrica Jove Salt.
Amílcar Carpintero, educador CJ Martí-Codolar

TESTIMONI: PES Cruïlla
“A mi m’agrada el Cruïlla. Porto aquí molt de temps: 8 anys. M’agrada perquè m’ajuden amb el
tema de deures. Quan estic enfadat, de vegades, parlen amb mi. M’agraden molt les colònies.
Aquest any el casal d’estiu no m’ha agradat gens”. Justin
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SUPORT A LA POBLACIÓ MIGRADA

El suport a aquest col·lectiu és fonamental per a facilitar-ne la integració; això és que
els projectes Atles i Guaita treballen.
L’Atles acull adolescents nouvinguts d’entre 11 i 17 anys que fa menys d’un any que
resideixen a Catalunya. Té per finalitat acompanyar el seu procés d’incorporació al nou
entorn a través tallers de conversa i de comprensió oral,que es complementen amb
tallers en els quals participen nois i noies de la seva edat (expressió, audiovisuals,
esports…).
D’altra banda, el projecte Guaita s’adreça a les dones immigrades els fills de les quals
participen en els nostres projectes i a d’altres dones vinculades a la institució. Per
tal de dotar-se d’autonomia, se’ls proporcionen recursos informatius i formatius
suficients per tenir les mateixes oportunitats i obligacions que la resta de la població.

TESTIMONI PES Sant Boi: Shoaib Arshad

SANT BOI

Vaig arribar ja fa anys del Paquistàn, no coneixia el país, les costums ni l’idioma. L’Atles ha
sigut important per a mi. Primer de tot vaig aprendre a comunicar-me, saber parlar català i
castellà va ser molt important per poder fer amics.
M’he divertit molt aquí. He aprés coses d’altres cultures i he pogut donar a conèixer la meva. Al
conèixer coses d’altres països aprens a respectar als altres. M’han tractat amb respecte i jo he
aprés que és important que de mi surti respecte també.
L’Atles també m’ha ajudat a millorar amb els estudis. Ha sigut un bon lloc on fer els deures i
estudiar. Sempre he tingut educadors que m’ajudaven i això m’ha servit per ara poder fer jo sol
els deures i poder acabar la ESO.
Fa temps que l’Atles s’ha convertit en una part de la meva família i m’agrada perquè poc a poc
es va integrant gent nova a aquesta petita família.
Si vols aprendre a parlar català i castellà, fer amics, fer activitats xules, ajuda amb els
estudis... Vine a l’Atles i veuràs la millor part de tu i del teu voltant!
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SUPORT FAMÍLIES

Són destinatàries d’aquest projecte totes les famílies dels infants i adolescents
que participen a les diverses plataformes. No obstant en algunes de les accions hi
assisteixen altres famílies que no estan participant en cap servei de la PES però que
s’ha fet la demanda, per part d’algun agent social, per poder-hi participar.
Pel que fa al Materno-infantil, aquest projecte té la finalitat de donar suport
a noies que tenen dificultats d’assumir la funció maternal de forma adequada.
Acuden al servei derivad es dels Serveis Socials, però ha d’assumir voluntàriament
la participació en el projecte. Acuden al servei amb els seus infants de 0 a 3 anys
que no estan en cap llar d’infants. En la pràctica es tracta d’oferir-los la descoberta
d’actituds adequades i recursos concrets que els permetin fer una tasca positiva en
el creixement i maduració dels seus fills. A més se’ls dóna la possibilitat de fer elles
mateixes processos de maduració personal, segons les necessitats de cadascuna.

NOTÍCIA: PES Girona
El passat dimecres dia 7 de juny amb el Grup de Mares vam anar a veure les hortes de
Sta. Eugènia on moltes d’elles hi tenen parcel·les. Va ser una excursió molt divertida i molt
gratificant ja que ens ensenyaven tot el que tenien conreat i ens van transmetre com n’és
d’important per elles poder treballar la terra i obtenir productes dels seus països d’origen. Més
que horts semblaven jardins!
Va ser un matí molt bonic i de ben segur que repetirem la visita!
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RESIDENCIALS I SUPORT JOVES TUTELATS

La Casa Don Bosco és un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) que atén
nois adolescents, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys, en situació de
desemparament. L’Administració n’ha assumit la tutela. L’atenció als joves és de
24 hores al dia, els 365 dies a l’any. El període d’estada a la Casa Don Bosco varia
en funció de cada cas. La directora assumeix l’exercici de la tutela; l’equip educatiu
realitza la funció substitutòria de la família per als adolescents i joves acollits. També
s’ha iniciat un projecte de seguiment en un pis assistit per a joves que han acabat el
període de tutela d’entre 18 i 21 anys.

TESTIMONIS: PES Lleida
“El estar al pis m’ha ajudat a introduir-me en la vida adulta d’una forma més adequada,
comprenent i adquirint responsabilitats” J.L.
“El pis d’autonomia de la casa Don Bosco m’agrada perquè és una oportunitat de la vida per
aprendre bons hàbits com la neteja, la cuina, etc.” S.T.

LLEIDA
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PUNT ÒMNIA

El programa Òmnia es va crear des del departament de Benestar i Família amb
la finalitat de donar resposta a la necessitat creixent d’universalitzar l’accés a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Amb el pas del temps el programa ha esdevingut una mesura de lluita contra la
pobresa, afavorint la inclusió social, a través de l’aprenentatge digital, la vinculació de
les persones al seu entorn i la orientació i inserció sociolaboral.
Es tracta d’un programa comunitari, de caire preventiu, socioeducatiu i d’acció directa,
que l’any 2014 posa a disposició dels ciutadans 116 punts d’atenció distribuïts per
tot el territori català.
Des de les nostres PES gestionem algun d’aquests punts, procuran anar més enllà
del encàrrec, per tal de generar espais de participació ciutadana reals, implicats en el
territori i que responguin a les demandes reals de la població.

MARTÍ-CODOLAR
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desdelamina.net
Es tracta d’un lloc web, creat el 2003, que és canal de promoció de la vida a La Mina,
per mitjà del qual les entitats que hi treballen i les persones que hi viuen poden
participar en el seu desenvolupament. De fet, aquesta web vol mostrar el dia a dia de
la vida del barri i els seus problemes i projectes des d’una perspectiva, a la vegada,
crítica, constructiva i esperançada.

LA MINA
Passa’m memòria: taller intergeneracional al Punt Òmnia (PES La Mina)
Amb l’arribada del tercer trimestre del curs escolar, el Punt Òmnia PES La Mina ha organitzat
una nova edició del taller intergeneracional Passa’m memòria. Aquest és el tercer any que
el Punt du a terme aquesta proposta on participen els alumnes de 4t d’ESO de l’institut
d’ensenyament secundari Manuel Vázquez Montalbán, i de 8 a 10 persones grans provinents
del Servei de Dinamització de la Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
El taller Passa’m memòria es fa al Punt Òmnia PES La Mina - Salesians Sant Jordi, i té com
a objectiu l’intercanvi socioeducatiu entre joves i gent gran de la ciutat. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Sant Adrià fa el seguiment de l’alumnat, a través de la Regidoria d’Educació,
i coordina el treball amb els avis i àvies a través del Servei del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Un any més, aquest taller està sent una experiència de treball intergeneracional molt emotiva,
per als alumnes, la gent gran i tots els professionals implicats. La gent gran comparteix la
seva realitat, les seves inquietuds, els seus records i memòries, i els joves els acompanyen
en la creació de materials i gestió de documents, per poder acabar editant un dossier amb les
històries de vida de cada persona.
Es faran vuit sessions en total i en cadascuna es treballarà a partir de diferents dinàmiques: a
partir d’objectes personals, de jocs tradicionals, de passejades pel barri, etc.
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L’IES, amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, desenvolupa el projecte Implic’art amb els nois i noies de quart d’ESO amb dificultats
d’aprenentatge. Aquesta és una mostra de noves metodologies d’ensenyament en cooperació
amb l’entorn.
El projecte inclou, a més a més de l’intercanvi amb la gent gran, estades en empreses que
l’alumnat realitza durant el primer i segon trimestre del curs escolar, i estades en entitats
socials del municipi. Amb tot plegat, els alumnes realitzen un taller de teatre social amb
ImpactaT Teatre.
Les entitats socials que col·laboren en el projecte són: Plataforma d’Educació Social La Mina
- Salesians Sant Jordi (en endavant PES La Mina - SSJ), A. J. Barnabitas, Aldeas Infantiles,
Centre Obert Les Fades i Casal dels Infants. Aquestes entitats treballen amb infants amb
necessitats socioeconòmiques del municipi i acullen, a les tardes, un o dos alumnes d’aquest
grup de 4t d’ESO i també imparteixen un conjunt de sessions teoricopràctiques sobre
habilitats socials, personals i de voluntariat.

LA MINA
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TREBALL EN XARXA
Creiem necessari promoure la col·laboració amb totes les administracions,
especialment dels Ajuntaments i els serveis dependents de la Generalitat, i amb totes
les institucions privades o d’iniciativa social per tal de treballar en unes polítiques de
cohesió i integració social, amb el convenciment que només des de la globalitat serà
possible aconseguir l’assoliment dels objectius.
L’educació social entesa en sentit ampli és un element clau per a la construcció d’una
xarxa local d’educació i transformació social.
Des de Salesians Sant Jordi apostem per establir uns mecanismes eficaços de
coordinació que ens permetin acordar estratègies comunes per tal d’oferir uns serveis
educatius de qualitat.
A nivell local es col·labora en diverses xarxes, que no detallarem en aquesta memòria.
Si que val la pena ressaltar la participació en diverses federacions al nostre país, com
son FEDAIA, ECAS i FEPA, així com a la CEPSS a nivell estatal.

COL·LABORADORS
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COL·LABORADORS
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CONTACTE
SEU CENTRAL
Plaça Artós, 4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat
PES Lleida
Carrer de la Mariola, 35, 25003
97 327 57 57
pes.lleida@salesians.cat
PES Crüilla, Ciutat Meridiana
Carrer Pedraforca, 2, 08033, BCN
93 359 55 76
pes.santbernat@salesians.cat

PES La Mina, St Adrià de Besós
Carrer del Mar, s/n, 08930
93 381 15 78
pes.santadria@salesians.cat

PES Martí-Codolar, Barcelona
Avda. Vidal i Barraquer, 8-12,
08035
PES Sant Boi, St Boi de Llobregat 93 407 23 30
Carrer Salvador Allende, 6,
pes.codolar@salesians.cat
08830
93 654 30 07
PES Mataró
pes.santboi@salesians.cat
Avda. Puig i Cadafalch, 80, 08303
93 758 90 69
PES Navas, Barcelona
pes.mataró@salesians.cat
Pl. Ferran Reyes, 2, 08027
93 408 63 01
PES Terrassa
pes.navas@salesians.cat
Carrer de Maria Auxiliadora, 45
08224
PES Girona
937 33 60 13
Ptge. Puignelós, 10, 17006
pes.terrassa@salesians.cat
97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat
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“Vosaltres, els joves, sou els primers
responsables del vostre futur”
Sant Joan Bosco

