Memòria activitats 2015

Aula Actual, és l’eina de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
per crear i treballar espais de suport que permetin a les persones millorar aspectes
relacionats amb l'autonomia personal, la salut i la perspectiva comunitària, ho fem
engegant activitats i accions pel benestar social, prioritzant els col·lectius més vulnerables.

El compromís
Són moltes les necessitats socials derivades de la
precarietat econòmica de l’època en què ens trobem,
per
prevenir
situacions que poden esdevenir
irreversibles, impulsem recursos i serveis orientats
a cobrir mancances, sumar compromisos i estendre
experiències útils per a la comunitat.
Les entitats, les institucions i grups, són importants en
aquesta labor, és imprescindible comptar amb «aliats»
com la manera de fer realitat els compromisos.
Àrees operatives en aquests moments:






Educació i formació
Creixement professional
Activació de la Gent Gran
Salut i qualitat de vida

Col·lectius amb els quals treballem

Les iniciatives més rellevants han estat al 2015:


2 Xerrades sobre temes actuals:

+

800 assistents

▪ Títol: Com afecta la crisi econòmica a les famílies
▪ Títol: El silencio de los telares
Organitzador: AV Les Planes, Sant Joan Despí



7 Tallers pràctics «Desenvolupament de les competències
professionals»
▪ Títol: Emprenedoria també a l'escola
▪ Títol: La cooperativa, una altra forma d'emprendr

347 alumnes

6 Instituts,
Municipis: Badia del Vallès, Castelldefels, Esplugues i
Sant Joan Despí.
Col·laboradors: Professorat de 6 Instituts, AV Les Planes, Can Batlló,
Ajuntament Badia, Coop57, cooperativa La Col,
Obra Social de la Caixa.



6 Tallers «Entrenament cognitiu» per a gent gran
Entitats col·laboradores:





FAVBaix,
AV Les Planes,
Coordinadora de Pensionistes
Catalunya

97 usuaris



1 Xerrada “Com ajudar als nostres fills a construir el seu futur”
Pares i mares Escola Pau Casals, Sant Joan Despí



16 participants

1 Jornada «Apoderem per construir col·lectivament»
Entitat col·laboradora: Federació d'AV de Terrassa

1 FAV
6 AV, 2 entitats
participants

Participació primeres jornades contra la pobresa a Cornellà

Estem a:
Badia del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa.

El nostre equip
Hem anat forjant un concepte de fer amb i per a les persones.
Entenem que el nostre treball consisteix en promoure capacitats i recursos necessaris per
enfortir l'autonomia des de l'entorn, la cohesió amb la comunitat i crear valors amb criteris
socials.
El nucli del nostre treball el constitueix el coneixement i el compartir. És fonamental la
dimensió de proximitat. Ens caracteritzen la complicitat i la confiança.
President de la CONFAVC: Jordi Giró
Director de l’Aula Actual:

Jordi Balcells

Estructura de gestió:
Gerent:
Alba Gómez
Coordinació i gestió de projectes: Aurora Gómez
Voluntariat:
◦ Responsable Territorial:
Julio Jiménez
◦ Coordinador dels centres educatius: Antonio Gámez
◦ Suport a la gestió dels projectes:
Neus Carbonell
Voluntariat activació gen gran:
◦ 3 Monitores dels tallers “Entrenament cognitiu” per a la gent gran:
Bárbara Isla, Pepi Hidalgo, Dolors Cruz.
Voluntariat educatiu:
◦ 2 monitors dels tallers de “Comprensió lectora i d'escriptura”
José Manuel Molina i José Luis García

La participació voluntària és un pilar bàsic per la nostra entitat, sense ella no es podrien
tirar endavant, amb la mateixa qualitat, bona part de les activitats que desenvolupem al
llarg del any.

La col·laboració
Des dels inicis hem crescut en objectius, si bé els nostres valors són els mateixos, ací els
diferents tipus de voluntariat:





Professionals
Monitors/es dinamitzadors/es de les activitats dels diferents tallers.
Voluntariat presencial i també virtual
Col·laboració puntual o per la durada del projecte

Les activitats i tallers de desenvolupament i formatius es realitzen des de l'any 2007 en les
Associacions Veïnals, compartim experiències.
Aula Actual té el reconeixement de la Generalitat de Catalunya
Gràcies a totes les persones que un any més heu contribuït a que la nostra missió sigui
possible, per al 2016 ens enfrontem als reptes amb forces i il·lusió renovades sabent que
comptem amb tots/es vosaltres/es.

Reconeixement a la nostra activitat dirigida a la Gent Gran
Ens omple de satisfacció i donem les gràcies a l’Asseguradora Atlantis, pel seu
reconeixement a la nostra labor a través del seu Fons de Solidaritat, al desenvolupament
de les nostres activitats per a la potenciació i manteniment cognitiu en les persones grans.
Aquest suport significa per a nosaltres una gran energia per continuar amb la nostra
missió.

Xarxa Social
La plataforma www.aula-actual.cat
És l'eina virtual del projecte que permet a les usuàries i els usuaris contactar i compartir
coneixement i reconeixement. Gràcies a ella poden comunicar el que es fa i d'estendreho arreu.
www.facebook.com/aula.actual.5/
https://www.youtube.com/user/AulActual
@aulactual.cat

Aquests projectes són la prova que en les persones dels
nostres barris hi ha molta riquesa i que si treballem
plegats, fem coses que d'entrada semblen inabastables

Continguts de les activitats i projectes

