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MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE 
 
 

1. Descripció dels objectius del projecte amb especificació clara de quina és la 
innovació (producte, model, servei o procés) i la millora o millores que aporta. 

 
SERVEI : CLUB DE TARDES PER ADOLESCENTS I JOVES AMB TRASTORN MENTAL 
El Club de Tardes per a Adolescents i Joves Aixec és un recurs que treballa en l’àmbit de la 
salut mental i que ofereix un servei socioeducatiu a través de l’oci, el lleure i la gestió del temps 
lliure. És tracta d'un recurs complementari als serveis educatius i de salut. 
 
Generalment, les respostes que es donen dins d’aquest àmbit giren en torn als tractaments 
mèdics i farmacològics. Hi ha una manca d’espais on s’ofereixi una alternativa o una 
complementarietat a aquests tipus de tractaments que, tot i ser necessaris, no són suficients 
per a poder donar suport a les persones en totes les seves àrees, ni per a poder satisfer altres 
necessitats. És a partir d’aquesta situació que es considera necessari un projecte la finalitat 
del qual sigui la creació d’un espai d’oci i de temps lliure per a joves i adolescents 
amb trastorns mentals, per tal de fomentar i mantenir vincles afectius amb l’entorn i 
crear espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats socials com l’autonomia i la 
participació, i competències personals relacionades amb la creació de xarxes i la 
integració social. 
 
Com a element innovador cal destacar que es tracta d’un servei pioner que s'escapa de les 
dinàmiques que enguany envolten el tractament dels joves amb malaltia mental, dinàmiques 
que giren, principalment, entorn de l’àmbit sanitari. Es considera una oportunitat, i a la vegada 
un dret, que aquests joves disposin d’un recurs socioeducatiu ubicat en el lleure i l’oci. Un espai 
de temps lliure dins l’àmbit d’educació no formal amb la finalitat de promoure la integració 
social i la millora de la qualitat de vida. D’altra banda la novetat radica en que no existeixen 
aquest tipus de serveis adaptats i exclusius per adolescents. A través de la demanda de les 
famílies s’observa que són necessaris per complementar els serveis d’ensenyament ja que els 
adolescents amb trastorn mental presenten moltes dificultats d’integració als centres escolars. 
Els objectius generals són: 

• Millorar la qualitat de vida del joves i adolescents amb trastorn mental i les seves 
famílies. 

• Afavorir un espai de suport i de prevenció social a diferents nivells. 
• Potenciar l’adquisició d’habilitats i d’hàbits socials. 
• Crear un espai de temps lliure i d’oci juvenil per aquells joves amb dificultats per 

accedir als serveis comunitaris ordinaris. 
Aspectes de millora: 
Amb la creació d’aquest recurs es considera que s’ofereix una millora en l’àmbit d’atenció dels 
joves i adolescents amb malaltia mental, ja que es tracta d’un servei nou i innovador que no 
està emmarcat dins els sectors tradicionals de la salut ni dels àmbits residencials i escolars, sinó 
que es tracta d'un recurs complementari que ofereix una alternativa tant als adolescents com a 
les seves famílies, el qual, i juntament amb d'altres recursos i serveis possibilitarà el 
manteniment de l'estabilitat a nivell psíquic dels joves, la inserció en activitats de la comunitat i 
sobre tot una millora en la qualitat de vida, tan a nivell personal com a nivell familiar.  

Tal i com hem observat les dinàmiques familiars són les que pateixen les dificultats 
d’aquesta malaltia sense disposar ni del recolzament ni dels recursos necessaris. Habitualment, 
en aquesta franja d’edats, els joves deixen d’anar a l’escola i de realitzar activitats socials, i es 
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queden a casa a càrrec, únicament, de les famílies. El fet de crear recursos específics com 
aquests facilita la incorporació social, reduint les exigències que impliquen altres recursos. Un 
recurs complementari a les xarxes educatives i de salut el qual dona una nova resposta a les 
mancances de caire social. Les estadístiques assenyalen que el número d’adolescents amb 
trastorn mental està incrementant i seguirà fent-ho en els pròxims anys.  
 
Cal assenyalar que les problemàtiques socials que se’ns presenten actualment són, en moltes 
ocasions, complexes i, per tant, requereixen i són necessaris serveis que es puguin adaptar a 
les diferents necessitats. Ens adrecem per tant a un col·lectiu en situació de risc i amb falta de 
recursos destinats a l’oci, el temps lliure, l’educació i els serveis especialitzats. Un col·lectiu amb 
dificultats per participar en les activitats i dinàmiques ordinàries de la comunitat. 
Per aquest motiu, creiem necessària la creació d’un club de tardes que respongui a la millora 
d'aquests joves i famílies pel que fa a la inserció social la qual repercutirà de forma directa en la 
millora de la qualitat de vida. Per altra banda, el fet de treballar en l’àmbit del temps lliure 
permet incidir en la prevenció a diferents nivells: prevenció en l’ús i el consum de drogues, 
prevenció en la realització d’activitats de risc i prevenció en l'aïllament social. Permet, també, 
potenciar la creació de vincles i relacions socials saludables i d'aquesta manera oferir diferents 
circuits de participació i integració en la comunitat. 
 
2. Metodologia del projecte. 
Inicialment es du a terme una anàlisi de la realitat a partir del coneixement del sector i de les 
demandes de les famílies. Aquesta primera aproximació es contrastada amb múltiples 
coordinacions amb els diferents recursos de la xarxa educativa, sanitària i de serveis socials. Un 
cop detectada la demanda obtenim les bases per desenvolupar el projecte. 

El club de tardes per adolescents i joves, és per tant, un espai d’oci i de temps lliure 
destinat a donar resposta als objectius i finalitats esmentades amb anterioritat. A continuació es 
fa una breu exposició de la metodologia emprada des de l’entitat així com dels objectius i les 
activitats corresponents. 
Objectius específics: 

• Potenciar la participació en els recursos culturals i lúdics que ofereix la comunitat. 
• Potenciar les relacions socials mitjançant l’esport. 
• Potenciar hàbits de salut física i mental i de relacions socials. 
• Crear espais d’intercanvi de coneixements. 
• Potenciar la participació dins el grup. 
• Assolir el màxim nivell possible de satisfacció, tant dels participants com de les famílies. 
• Potenciar l’autonomia i la bona gestió del temps lliure. 

A partir d’aquests objectius se’n deriven un seguit d’activitats relacionades tant amb l’esport 
com amb l’art, la música o l’oci juvenil les quals ens serveixen com a mitjà per treballar en la 
millora de la qualitat de vida d’aquests joves.  
El recurs té una capacitat de 10 participants, dues educadores socials (les quals gestionen, 
dissenyen i dinamitzen el projecte) i un tallerista (el qual desenvolupa i dinamitza l’activitat 
concreta). Les activitats, les quals veurem explicades de forma detallada en l'annex 
corresponent a les activitats i calendari, es duen a terme de dilluns a divendres de 17h a 20h. 
Aquestes estan dissenyades en funció dels objectius esmentats i sota un criteri de participació 
activa que correspon a la metodologia que expliquem a continuació 
 
En termes de metodologia pedagògica fem referència a una tasca educativa 
d’acompanyament social la qual possibilita que l’adolescent pugui viure la construcció de la 
pròpia subjectivitat i el pas cap a l’adultesa que representa aquesta etapa de la vida. Una etapa 
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de vulnerabilitat on es cerquen respostes, emergeix la sexualitat, es construeixen vincles 
afectius, relacions socials, identificacions i a partir d’aquestes es crea una identitat. Una tasca 
d’acompanyament, amb les condicions específiques i necessàries, perquè els adolescents amb 
trastorn mental puguin obtenir un seguit d’eines i d’habilitats per fer front a la vida social. Un 
espai on ells tenen la paraula i on prenen decisions. Es tracta d’afavorir les inquietuds i 
proporcionar els elements i recursos necessaris per dur a terme aquelles activitats relacionades 
amb les seves motivacions. Es per tant un espai de suport socioeducatiu on s’ofereixen les 
condicions necessàries perquè els adolescents puguin viure aquesta etapa de la vida amb les 
mateixes oportunitats que d’altres adolescents. Un espai per compartir, conèixer gent de la seva 
edat, realitzar les activitats que els agrada, desenvolupar les seves inquietuds...en definitiva es 
tracta d’aprendre a conviure amb la malaltia i d’aquesta manera acompanyar en les 
aproximacions cap a les diferents vies d’accés a la societat pel que fa a les habilitats, relacions 
socials i gestió del temps lliure. 
 
A nivell metodològic també cal destacar el caràcter preventiu del projecte. Parlem de 
prevenció a diferents nivells; inicialment una prevenció que actua davant l’aïllament social, ja 
que estem parlant de joves amb dificultats de relació en una etapa que es destaca per la 
construcció dels vincles socials, però també prevenció en el consum de tòxics, gestió del temps 
lliure i construcció de relacions socials saludables i prevenció de l’absentisme escolar a causa de 
la desvinculació. Tot plegat un seguit d’aspectes que milloraran tant la qualitat de vida tant dels 
joves i adolescents com el de les seves famílies. 
 
3. Com està previst avaluar el projecte. 
Una de les qüestions prioritàries del projecte definit, en quan a la seva evolució i continuïtat, és 
la corresponent avaluació. Es tracta d’avaluar la incidència del projecte en la millora de la 
qualitat de vida d'aquests joves i de les seves famílies i d'aquesta manera la consecució dels 
objectius determinats inicialment. Es comprovarà el nivell de satisfacció de les persones 
implicades a través de: 
- l’observació 
- entrevistes amb professionals 
- entrevistes amb pares i adolescents 
- qüestionaris d’avaluació als participants 
L’avaluació haurà de permetre esbrinar quines són aquelles intervencions que cal millorar i 
quines són les que s’han de mantenir. Però també permetrà avaluar la incidència del projecte 
en aquells casos atesos. Es tractarà de poder fer un anàlisi general de quin ha estat el procés i 
de poder millorar si cal, aquells aspectes que han quedat pendents.  
 
En primer lloc es realitzarà una avaluació inicial (diagnòstica) per tal de conèixer i concretar 
quina és la situació inicial. Aquesta es farà a través d’entrevistes amb els participants, amb les 
seves famílies i/o tutors legals, amb altres professionals de la xarxa, etc. En segon lloc es 
realitzarà un avaluació formativa. Aquesta permetrà avaluar durant el procés si la tasca que 
s’està portant a terme és apropiada per a assolir els objectius marcats. D’aquesta manera es 
podrà reorientar el procés si es constata que no s’estan assolint els objectius. En aquest punt 
s’avaluarà la metodologia, les activitats que es porten a terme, les actuacions dels educadors,… 
I, per últim, es realitzarà una avaluació sumativa (dels resultats). Semblant a l’avaluació 
formativa la qual és realitza trimestralment, aquesta, es farà a final d’any i permetrà avaluar els 
resultats finals. Al llarg de l’any es realitzaran registres per tal de disposar de la informació 
necessària per a poder analitzar tot el procés: registres d’assistència, registre de coordinacions 
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amb altres professionals, registres anecdòtics d’aquells aspectes que calgui destacar com a 
importants,… 
4. Indiqueu breument l’experiència de l’entitat en la gestió i l’aplicació de projectes 

d’innovació. 
La cooperativa AIXEC realitza els seus serveis en l’àmbit de la salut mental des de l’any 

2005. La majoria dels projectes que es realitzen des de la cooperativa destaquen per aquest 
element de caràcter innovador. 

Pel que fa al club social Aixec, cal dir que la cooperativa, juntament amb d’altres 
entitats del sector, va ser una de les pioneres en la creació del recurs esmentat. D’aquesta 
manera i a través de FECAFAMM les diferents entitats i associacions hem anat elaborant els 
protocols d’actuació i de gestió dels club socials per consolidar i configurar las bases que 
defineixen el recurs. Pel que fa al Servei de Respir, la cooperativa Aixec, juntament amb la 
Fundació Funamment s’encarrega de la gestió i intervenció del programa, el qual es va iniciar 
de manera pionera a Catalunya pel que fa a l’àmbit de la salut mental. Des d’Aixec es van 
dissenyar les sortides i la metodologia de la intervenció directa amb els participants. 

En referència al club de tardes per adolescents i joves que es presenta a aquesta 
convocatòria cal destacar que es el primer recurs de Barcelona ubicat fora dels marcs sanitaris i 
assistencials que dona resposta a aquelles necessitats socioeducatives dels joves amb malaltia 
mental dins un àmbit d’oci i de lleure que millora la qualitat de vida de famílies i adolescents. 
 
5. Indiqueu breument com es preveu la difusió i reproducció del projecte al sector. 

Per tal de fer ressò del projecte i donar-lo a conèixer a les diferents entitats del sector, es 
preveu fer una difusió a diferents nivells.  

Tenint en compte els criteris metodològics establerts inicialment, es duu a terme una 
recollida de dades de les diferents entitats de l’àmbit de la salut mental que destinen els seus 
serveis a adolescents i joves. A partir d’aquest recull de recursos es comencen a fer les visites a 
hospitals, hospitals de dia per adolescents i joves, CSMIJ’s, escoles d’educació especial, servei 
d’atenció a les famílies, associacions,… tenint en compte, sempre que sigui possible, la 
proximitat del recurs, el perfil dels seus participants, les edats,… 

Aquestes visites i coordinacions tenen l’objectiu de donar a conèixer el recurs i 
permetre diferents derivacions, però a la vegada, i de forma complementària, possibiliten el 
treball en xarxa per dur a terme un seguiment individual dels casos atesos, abordant-los així 
des dels diferents àmbits de la persona. El contacte amb d’altres recursos de la xarxa permet 
crear un espai de diàleg que consolida la demanda i les necessitats reals i d’aquesta manera es 
poden reflectir de forma adequada en el servei que s’oferirà. Es creu important aquest 
intercanvi entre recursos ja que proporciona una visió més complerta i integrada de les 
necessitats. 

La difusió i reproducció del projecte s’entén com un procés dinàmic, ja que es considera 
necessària la periodicitat de les coordinacions, i constructiu, en tant que enriqueix i permet 
elaborar una visió global de les situacions.  

Pel que fa al suport material es compta amb tríptics informatius adequats als destinataris 
dirigits (joves, famílies, professionals,…), calendaris, blog penjat a Internet, sessions 
informatives,… 

 
6. Justifiqueu la capacitat suficient de l’entitat (tècnica i econòmica) per a la 

realització del projecte. 
La capacitat tècnica i econòmica de la Cooperativa Aixec, per a poder afrontar i donar 

continuïtat a un projecte com el que es planteja, queda justificada i avalada per diferents 
motius. Per una banda Aixec gestiona diferents serveis i recursos que demostren la innovació i 
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la capacitat de donar continuïtat als projectes que té la Cooperativa. El programa Respir es va 
crear de forma pionera a Catalunya i avui ja mou a unes 400 persones anualment. Pel que fa al 
Club Social d’adults, cal dir que és un servei amb cinc anys d'antiguitat el qual actualment ha 
entrat en conveni amb l'administració a més d'ampliar-se la capacitat de recurs a mòdul gran 
(el qual permet incrementar el nombre de participants i d'activitats) 

Pel que fa a les infraestructures, cal assenyalar que la Cooperativa, disposa d’un local de 
lloguer, espai que permet desenvolupar, per un costat, tots els tràmits de gestió i coordinació 
dels serveis i, per altre, permet realitzar les activitats de Club Social i Club de Tardes per a 
Joves i Adolescents. A més també compta amb el lloguer i la col·laboració de diferents espais 
de “L'espai jove de l'eixample” que possibiliten realitzar altres tipus d'activitats i tasques. 

A més a nivell econòmic , la Cooperativa realitza Serveis d’Acompanyament a Domicili i 
Cursos de Formació, de manera que l’entitat disposa d’ingressos d'altres entitats privades o de 
particulars paral·lels a les subvencions i ajudes atorgades per l’administració (Club Social 
Adults), i altres entitats com “la Caixa” (Club de Tardes per a Joves i Adolescents). 

Un altre element que justifica la capacitat econòmica de l’entitat per a realitzar el projecte 
és que no existeix ni ha existit mai cap endeutament financer; tots els ingressos dels que 
disposa l¡entitat serveixen per a cobrir les despeses que es generen. La Cooperativa és una 
entitat sense ànim de lucre, els ingressos que resten després de cobrir les despeses, es 
destinen íntegrament en les activitats que es realitzen sense obtenir cap benefici. Aquest és el 
motiu principal pel qual es sol·licita aquesta subvenció, ja que per poder mantenir i donar una 
continuïtat al projecte es fan necessàries altres fonts de finançament tant a nivell púbilc, com 
col·laboracions d'entitats privades. La subvenció atorgada per la Fundació “la Caixa” permet 
desenvolupar el projecte fins al juliol del 2010 adaptant les característiques pel que fa a les 
hores d'atenció i activitats a realitzar en funció de la quantitat obtinguda, però no permet 
desenvolupar el projecte de forma complerta i adequada a les necessitats esmentades ni donar-
li una continuïtat en un futur no molt llunyà. 
 
7. Indiqueu si el resultat del projecte serà un servei gratuït, i si no ho és, indiqueu 

quin serà el seu preu. 
El Club de tardes per adolescents i joves és un projecte pilot que es desenvolupa a través 

d'una subvenció atorgada per “la Caixa”. És una subvenció que permet realitzar el projecte 
durat un any però amb unes característiques molt concretes ja que s'han d'adaptar tant els dies 
d'atenció (2 dies a la setmana) com les hores de dedicació pel que fa a la planificació i gestió 
del projecte. Donada la situació i per tal de poder donar-li continuïtat i poder fer una bona 
implementació del projecte es determina cobrar unes quotes als participants les quals, i 
juntament amb la subvenció atorgada, ens ajudarà a sostenir el projecte durant un període de 
temps molt determinat.  

 Preu Mensual Hores mensuals Preu/hora 

Una tarda/setmana 50 euros 12h 4 euros 

Dues Tardes/setmana 80 euros 24h 3'3 euros 

Volem destacar que les quotes dels participants, en els casos que es considera necessari, les 
adeqüem a les possibilitats de la persona i la família, ja que s’entén que no tothom es troba en 
situació de poder pagar aquesta quantitat.  

Es preveu que, a mida que es disposi d'altres fonts de finançament, les quotes 
sol·licitades als participants disminuiran i seran, en tot cas, d’una quantia simbòlica, uns 6 euros 
mensuals aproximadament. Així doncs s’espera que, a partir del moment en que el projecte 
resulti solvent, els participants deixin de pagar una quota o que, en tot cas, aquesta sigui 
simbòlica per tal de donar èmfasi al compromís i a la implicació. 
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ACTIVITATS I CALENDARI 
 

Pel que fa a la relació d'activitats concretes i relacionant-les amb els objectius, la metodologia i 
els programes d'acció, a continuació exposem un quadre que mostra de forma especifica les 
diferents activitats realitzades. 

 

Programa d'acció Activitats o nuclis 
temàtics 

Objectius Metodologia 

Art i expressió Manualitats 

Arts plàstiques 

Millorar la capacitat de 
comunicació i 
potenciar les habilitats 
dels participants així 
com el treball en 
equip. 

A través de diferents 
tallers manuals i 
intentant descobrir 
noves activitats i nous 
materials 
s'afavoreixen les 
inquietuds i 
motivacions dels 
participants. 

Oci i lleure en la 
comunitat 

Sortides d'oci juvenil Afavorir la participació 
i la integració en la 
comunitat dels joves i 
adolescents així com 
la capacitat de gestió 
del temps lliure, 
l'autonomia i les 
relacions socials. 

A través de diferents 
sortides ( 2 caps de 
setmana al mes) 
relacionades amb l'oci 
juvenil es treballa per 
la integració social i la 
participació en els 
diferents recursos que 
possibilita la 
comunitat. 

Intercanvi de 
coneixements 

Art imatge i so Afavorir l'intercanvi i la 
relació entre els 
participants així com 
potenciar el bon us i 
l’aprenentatge de les 
noves tecnologies. 

A través de diferents 
tallers relacionats tant 
amb la informàtica i 
les noves tecnologies 
com amb la música 
s'afavoreix la 
comunicació i 
adquisició d'habilitats 
socials dels 
participants.  

Comunicació Social i 
corporal 

Esport (futbol, 
bàsquet, malabars...) 

Potenciar les diferents 
capacitats de 
comunicació i 
d'integració en la 
comunitat així com les 
habilitats socials dels 
participants així com 
la gestió d'aspectes 
relacionats amb el 
cos.  

A través del joc, i de 
la participació en 
diferents espais 
públics es realitzen les 
diferents activitats i 
tallers relacionats amb 
l'esport.  
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De forma general totes les activitats estan plantejades en funció de les propostes dels 
participants. Des del Club de Tardes per Adolescents i Joves Aixec s’ofereixen uns nuclis 
temàtics de caire general (activitats esportives; arts plàstiques i manualitats; imatge, art i so; 
sortides d’oci juvenil) exposats en el quadre anterior. A través d’aquestes propostes s’obre un 
ventall de possibilitats de manera que entre tots els participants es van determinant les 
activitats concretes. Tot seguit es fa una breu exposició d’aquests nuclis temàtics i de com es 
desenvolupen en funció de les propostes i demandes. Cal tenir en compte que, tal i com s’ha 
explicat a la metodologia, alguns dels objectius principals són promoure la participació activa i 
potenciar les relacions socials. És per aquest motiu que es planteja d’aquesta manera el 
desenvolupament i posada en marxa de les activitats. 

A nivell trimestral es fa una planificació general, juntament amb tots els participants, de les 
activitats concretes que es faran cada dia. A través del recull de totes les propostes i demandes 
s’organitza un calendari orientatiu que s’anirà concretant al llarg del trimestre. 

• Activitats esportives 

Pel que fa a les activitats relacionades amb l’esport cal dir que a nivell general es tracta 
d’un espai on es posen en joc un seguit d’aspectes primordials. Principalment s’afavoreix un 
espai de relació i de contacte directe entre els participants. Un espai on s’han de prendre 
decisions i gestionar el temps que dura l’activitat. Cal destacar que en les activitats 
esportives el cos pren un paper molt important, en aquest sentit, es poden treballar 
aspectes com la motricitat; el control, coneixement i límits, tant del propi cos com el dels 
altres; .  

Tot plegat, facilitarà que l’adolescent s’expressi i aprengui a gestionar els diferents elements 
que tenen a veure amb el cos.  

• Arts plàstiques i manualitats 

Aquestes activitats posen l'accent en les habilitats i destreses dels participants així com en 
la creació i comunicació a través de l'art. A través de diferents manualitats i aprofitant les 
festes i èpoques de l'any es creen activitats manuals relacionades amb les propostes i 
interessos dels participants. Ja sigui a través de les postals de Nadal, de la creació de 
màscares, disfresses, decoració del local, pintura,... es posen en joc diferents situacions en 
les que el jove ha de prendre decisions, treballar en equip i per suposat comunicar-se i 
relacionar-se amb la resta dels companys. 

• Imatge, art i so 

Aquesta activitat pretén desenvolupar capacitats i potenciar aquells aspectes que estan 
relacionats amb les noves tecnologies, la música i l’art. Es tracta d’incloure els joves i 
adolescents en el món de la informàtica, Internet, la utilització de suports tècnics per a 
realitzar activitats artístiques,… Es tracta d’eines que, actualment, s’utilitzen molt i es pretén 
que els nois i noies puguin desenvolupar-se bé i gaudir de totes aquestes. 

Es preveuen activitats com la utilització de càmeres fotogràfiques, l’edició de vídeos per a ús 
lúdic, divertir-se amb la música,… 
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• Sortides d'oci juvenil 

L’objectiu és participar en l'oci que ofereix la comunitat. Es treballaran aspectes 
d’autonomia i es promouran i donaran a conèixer recursos i eines per saber moure's per la 
ciutat. A l’hora serà una manera de poder exercitar la presa de decisions col·lectiva, la 
gestió de les idees en grup, conèixer els interessos dels altres i poder adaptar-los als d’un 
mateix,… 

Es valoren els interessos de tots els nois i noies i s’ajusta, el màxim possible, el que proposen 
realitzar, amb les possibilitats reals que es tenen (a nivell d’infraestructures, econòmiques, de 
temps,…). 

A continuació exposem un calendari setmanal orientatiu de les activitats concretes del servei, 
tot i així, i tal i com hem comentat amb anterioritat aquestes activitats i tallers concrets es 
modifiquen i s'adeqüen a les propostes, inquietuds i motivacions dels participants, intentant 
oferir els recursos necessaris per fer possible la millora de la qualitat de vida d'aquests joves. 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

17h a 20h 
 
Informàtica 

17h a 20h 
Activitats 
Esportives 

17h a 20h 
 
Música i 
so 

17h a 20h 
 
Arts plàstiques i 
manualitats. 
 
 

17h a 20h 
 
Sortides d'oci 
juvenil. 

2 Caps de setmana al 
mes (recull de propostes 
dels participants) 
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