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01_Associació Tricotin Tricotan
Nom: Associació Tricotin Tricotan
NIF: G65944183
Persones responsables: Marta Cals, Anna Garcia, Ingrid Valls
Àmbit temàtic: Social
Àmbit d’actuació: Àrea de Barcelona
Destinataris: Gent gran, nens i nenes en risc d’exclusió social o hospitalitzats

Breu descripció de l’entitat
Tricotin Tricotan és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu fer donacions de joguines
de ganxet a nens i nenes en risc d’exclusió social o que es troben hospitalitzats, teixides per avis i àvies
solidàries.
La proposta concreta, d’una banda és crear una activitat per casals i/o residències en la qual durant dues
hores d’un dia de la setmana, treballem amb un grup d’àvies1 del centre per teixir joguines per nens i
nenes. És una de les membres de l’associació que fa de tallerista i que imparteix aquesta formació que té
una durada de mínim 8 hores remunerades, a assumir per part del centre o d’alguna fundació externa que
ho finança. Posteriorment es fa un seguiment de forma voluntària per proporcionar les eines necessàries
per a que les àvies puguin teixir les joguines de manera autònoma.
Per una altra banda, organitzem trobades intergeneracionals entre les àvies i nens i nenes en risc
d’exclusió social que estiguin en entitats de suport familiar, social o comunitari o bé hospitalitzats en què
fem entrega de les joguines.
L’associació es va fundar l’any 2012 i la idea del projecte la va suscitar un vídeo que explica la història de
la Dorothy, una àvia australiana que va començar a teixir joguines des de casa seva per a nens malalts que
es trobaven ingressats en hospitals. Un gest que els ajudava a millorar en el seu dia a dia.

Dorothy’s Story: www.vimeo.com/26362648

A través de tallers de ganxet vam pensar que podia ser interessant extrapolar la proposta a Barcelona i
convertir-la en col·lectiva.
Ens referim a àvies perquè entenem que serà el públic majoritari però òbviament el projecte està obert a la participació d’avis.

1
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Objectius
Posar en relació dos col·lectius de diferents generacions: la gent gran i els nens i nenes.
Actuar localment, possibilitant que la trobada d’intercanvi de joguines es faci entre entitats i persones
d’un mateix barri.
Motivar i donar veu al col·lectiu de gent gran gràcies a la seva participació activa en el projecte.
Estimular la creativitat de les àvies a través dels tallers de ganxet, que introdueixen una tècnica nova
per a les participants: la de teixir en tres dimensions, en volum.
Generar un somriure a nens i nenes en situació de dificultat social o hospitalitzats amb l’entrega de
joguines fetes especialment pensant en ells/elles.
Participar en el moviment artesanal «Do it yourself», que atorga valor als objectes fets a mà i s’allunya
del consumisme imperant.

Qui som
L’associació està formada per un grup de 3 persones amb diferents trajectòries professionals; per una
banda comunicació social i ecologia (Anna), de l’altra justícia i minories ètniques (Marta) i finalment
imatge gràfica i recuperació de tècniques tradicionals com el ganxet (Ingrid).
Dins l’associació i de manera voluntària cadascuna desenvolupa tasques determinades com gestió de residències i casals (Marta), gestió de centres de nens i nenes on entregar les joguines i mitjans de comunicació (Anna) i manteniment web/xarxes socials i desenvolupament de tallers i patrons (Ingrid).

Memòria de l’entitat any 2012-2013
Des de l’octubre de 2012, hem generat activitat a 3 casals de gent gran de Barcelona i a 1 residència a Sant Quirze del Vallès. Més de 40 àvies han teixit al voltant de 150 joguines que han anat
destinades a 4 centres amb nens i nenes en risc d’exclusió.
Algunes d’elles s’entregaran també a nous centres i a campanyes de nadal de cara el curs vinent.

CASAL DE GENT GRAN DE SANT MARTÍ
Durada de l’activitat: Octubre de 2012 - Juny de 2013
Joguines teixides i entregades: 32
Patrons realitzats: 5
Trobades intergeneracionals: 2
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Després de dos mesos de en el qual vam ensenyar a teixir diferents patrons, la implicació de les
àvies en el projecte des del primer dia va donar una cohesió de grup que va potenciar la continuïtat
autogestionada del taller fins a la fi del curs escolar al juny. Entremig, la nostra tallerista es reunia
de nou amb les àvies (2 hores cada dos mesos) per mantenir un seguiment i fer-los l’entrega d’un
nou patró de ganxet per a realitzar una nova joguina.
En aquest cas, les hores de fomació i de seguiment realitzades per la tallerista van ser finançades
per la Fundació Pere Tarrés.

Trobada amb el Centre Obert de Sant Martí
Vam organitzar una primera trobada el mes de desembre per fer l’entrega de les joguines teixides
al Centre Obert de Sant Martí, on àvies i nens i nenes d’entre 6 i 8 anys van compartir berenar i
l’experiència de realitzar conjuntament un taller de figures de pompons realitzades amb llana.
El centre va agraïr la donació de les àvies amb uns rams de grèvol que havien comprat en una sortida realitzada a la Fira de Santa Llúcia.
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Trobada amb la Ludoteca Maria Gràcia Pont de Poblenou
Hi va haver una segona entrega de joguines que vam realitzar el mes de maig, aquest cop a la Ludoteca de Poblenou, un espai que fa més de 20 anys que treballa per crear xarxa dins del barri i per
socialitzar nens i nenes entre ells i amb les joguines.
Aquesta vegada les àvies dels CGG Sant Martí van ser autèntiques monitores, doncs, dividides en
diferents taules, cadascuna d’elles ajudava a un grup de nens i nenes d’entre 4-6 anys a fer el taller
de pompons. Una activitat manual que creiem que aporta els ingredients necessaris per una bona
compenetració entre generacions: treball conjunt, aprenentatge, creativitat i complicitat.
Després del taller va tenir lloc l’esperada entrega de les joguines, en què la Ludoteca també va
agrair el treball fet per les àvies amb una caixa de bombons.
Tot plegat va estar captat per la mirada atenta de la càmara de la productora Barcelona Visió, que té
un portal a internet amb vídeos de projectes socials i culturals que es fan a Barcelona.

CASAL DE GENT GRAN DE CIUTAT VELLA
Durada de l’activitat: Gener de 2013 - Juny de 2013
Joguines teixides i entregades: 30
Patrons realitzats: 3
Trobades intergeneracionals: 1
A Ciutat Vella, un grup format per una desena d’àvies es reunien cada divendres per aportar el seu
granet solidari participant en el projecte.
En aquest cas les hores de formació i de seguiment de l’activitat van ser totalment voluntàries per
part de la tallerista i les persones que formen l’associació tot i que hi va haver divendres que es van
reunir de manera autònoma.
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Trobada amb l’Associació Esquitx de Ciutat Vella (01)
El mes de març es va organitzar una entrega de joguines en un espai ubicat al mateix barri de Ciutat
Vella gestionat per l’Associació Esquitx, una organització que acull un grup de nens i nenes en
situació de vulnerabilitat. L’arribada de les àvies va ser molt esperada per part dels nens i nenes de
5-6 anys que esperaven impacients veure les joguines.
Després del taller de pompons, la donació es va fer enmig d’un berenar i en un clima de respecte i
valoració pel treball de les àvies, en què es notava la sensibilitat i l’agraïment de tots els nens i nenes.

CASAL DE GENT GRAN DE LA VALL D’HEBRON
Durada de l’activitat: Gener de 2013 - Juny de 2013
Joguines teixides i entregades: 40
Patrons realitzats: 5
Trobades intergeneracionals: 1
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Al CGG de la Vall d’Hebron les hores de formació van ser continuades i finançades per la Fundació
Pere Tarrés durant dos trimestres. Les àvies van demostrar ser unes grans mestres del teixir i de
seguida l’estoc de joguines va ser considerable.

Trobada amb l’Associació Esquitx de Ciutat Vella (02)
A l’espera de trobar un centre de nens i nenes destinatari al mateix barri, es va realitzar una altra
trobada al Centre Obert l’Esquitx. Aquesta vegada, a part de donar alguns models de joguines diferents a l’anterior trobada a un públic també nou i d’edat inferior (3-5 anys), es tractava de penjar un
cartell fet amb ninos de ganxet que contenia la paraula “Ludoesquitx” i que el mateix centre havia
demanat de fer.
En aquesta entrega de joguines també es va portar a terme el taller de pompons, tot seguit d’un
berenar i de la visita en directe del programa “Connexió Barcelona” de BTV.
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RESIDÈNCIA ASSÍS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Durada de l’activitat: Febrer de 2013 – Maig de 2013
Joguines teixides i entregades: 40
Patrons realitzats: 2
Trobades intergeneracionals: 1
L’experiència a la residència va ser diferent a la dels casals de gent gran perquè les àvies tenien més
dificultats motrius, d’artrosis, etc. De la mateixa manera que en els altres centres, vam ensenyar-los
a realitzar 2 patrons de joguines diferents.
L’autogestió del grup posterior va sobrepassar les expectatives creatives dels patrons originals amb
tot tipus de formes i de complements.
A a més a més, com que totes viuen al centre, hi havia algunes àvies que encara dedicaven més
hores al projecte fent ganxet a la seva habitació durant les estones lliures. Una dedicació excepcional, sobretot si tenim en compte que dues de les participants més emprenedores i creatives tenen
91 i 97 anys.
En aquest cas, l’espai on es reunien les participants estava obert a qui volgués passar una estona
agradable a primera hora de la tarda dels dilluns, i ocupar així el seu temps de lleure.
El finançament de les 8 hores de la tallerista el va realitzar el mateix centre.

Trobada amb la Ludoteca Maragarita Bedòs de Sabadell
A la Ludoteca de Sabadell els nens i nenes tenien entre 7 mesos i 3 anys i havien d’estar acompanyats pels seus pares i mares. En aquest cas, enlloc de l’habitual taller de pompons, vam concebre un altre tipus de trobada en què una de les àvies va narrar diferents contes infantils. A mode
d’agraïment, la ludoteca va preparar l’esmorzar i va obsequiar a les àvies amb nombrosos detalls,
com per exemple un recull de dibuixos dedicat i fet amb gomets pels nens i nenes.
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MATERIAL
El material utilizat per a desenvolupar els tallers i teixir la joguines ha estat facilitat a partir de
donacions de particulars i a través de diferents empreses de llana i fil a canvi de publicitar-se en el
blog de l’associació.
En els tallers finançats per la Fundació Pere Tarrés ha estat la mateixa organització qui s’ha encarregat de cobrir el material.

FINANÇAMENT
Durant aquest primer any la nostra associació s’ha finançat de forma voluntària utilitzant els recursos humans propis.
L’única font d’ingressos ha estat a títol individual, i corresponents a les hores desenvolupades per
la tallerista, en alguns casals de gent gran (CGG Sant Martí i CGG Vall d’Hebron), per part de la
Fundació Pere Tarrés i a la Residència Assís per part del mateix centre.

COMUNICACIÓ
A l’associació, donem molta importància a tot el que fa referència a la nostra comunicació, ja que
creiem que és un factor clau per expandir el projecte i sensibilitzar sobre el paper actiu de la gent
gran dins la societat i sobre la situació de vulnerabilitat en què viuen alguns nens i nenes. A la
vegada, pensem que és indispensable adaptar-nos a les formes de comunicació actual per arribar i
conectar amb el màxim de gent possible.
Identitat corporativa
Durant el primer any hem creat una imatge corporativa coherent amb els conceptes d’entitat que volem transmetre per arribar al màxim de nombre de públic possible (propera, actual i alegre) i que a
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la vegada reﬂecteixi els pilars amb els que se sustenta la nostra associació: per una banda l’amabilitat
de la gent gran, per l’altra el valor de les joguines fetes a mà i finalment l’al·lusió a la infància.
També hem volgut reafirmar la identitat de les joguines Trictotin Tricotan utilitzant el color groc
corporatiu en diferents parts de les peces teixides.
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Material imprès

Tot aplicant la nostra identitat corporativa hem dissenyat folletons per
informar sobre els tallers als diferents casals i n’hem distribuït d’altres per
donar a conèixer l’associació a la Fira de la Gent Gran.
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Web/blog
Hem creat un web amb format blog que actualitzem un cop per setmana amb informació sobre les
activitats de l’associació, així com també articles relacionats amb els valors que volem transmetre. A
més, al final de cada mes publiquem la secció “Diuen les àvies…” un recull de frases dites per les
àvies Tricotin Tricotan durant el transcurs dels tallers.

Xarxes Socials
Hem obert una pàgina de Facebook per tal d’expandir l’activitat de l’associació a través d’aquesta
xarxa social. Hem obtingut aproximadament 400 seguidors en 4 mesos.
Aquest resultat ha estat, en part, gràcies a la publicació sobre l’existència de l’associació en diferents blogs reconeguts en comunitats online relacionades amb el “fet a mà”.

CONVOCATÒRIA TASCA RESPONSABLE 11

Mitjans de comunicació
Hem enviat notes de premsa principalment a mitjans locals, regionals i també estatals.
El resultat ha estat:
Un reportatge en directe al programa “Connexió Barcelona” de BTV.

www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/24540

Un reportatge de la productora Barcelona Visió (es publicarà al setembre).
Una entrevista al programa “Els Matins” de Catalunya Ràdio (es retransmetrà a l’agost).
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02_EL PROJECTE:
TRICOTIN TRICOTAN «Joguines teixides per gent gran».
Fase de consolidació
El perquè d’aquest projecte?
Com a destinataris principals de la nostra activitat, creiem imprescindible destacar la nostra creència
en el rol actiu i positiu que té la gent gran dins de la societat, tant en referència a la seva capacitat per
assolir el màxim desenvolupament personal i aprendre noves coses, com en relació a les aportacions que
la seva participació contribueix en la millora de la societat.
Si tenim en compte que en els darrers anys, l’increment progressiu de l’esperança de vida ha generat
un creixent volum de població per sobre dels 65 anys, veurem la importància que té el concepte «envelliment actiu» com «el procés d’optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el
decurs de la vida, per tal d’estendre l’expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l’edat
avançada» (Organització Mundial de la Salut). Com apunta el següent gràfic, es preveu que al 2030, la
tendència a que hi hagi més persones majors de 65 anys arribi a representar el 24,08 % de la població
total (Institut d’Estadística de Catalunya).

Lluny del paternalisme i «l’assistencialisme» i enfront d’alguns estereotips que tendeixen a relacionar la
gent gran amb malaltia, actitud passiva o inactivitat, pensem que la vellesa, que en molts casos ve relacionada amb l’edat en què comença la jubilació, s’ha de concebre com donar continuïtat a la vida en un
context nou, que posa tot el temps a disposició de la persona, i això obre un camí ple de noves oportunitats.
És en aquest sentit que pensem que les propostes formatives orientades a la gent gran són un instrument
que permet fomentar la seva autonomia i valorar el seu paper actiu en la societat. És d’aquesta manera
que la nostra proposta concreta d’oferir tallers de ganxet en volum per a les persones grans afavoreix, tant
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la utilització de capacitats com la memòria o la motricitat, així com les relacions socials, la comunicació
amb els altres i l’intercanvi d’experiències. A la vegada que les fa partícipes en una iniciativa solidària
de participació ciutadana que es concreta en oferir les joguines teixides a nens i nenes en risc d’exclusió
social. És al mateix temps el fet de donar servei i al mateix temps aprendre coses noves. Si tenim en
compte les següents enquestes que es recollien al «Llibre blanc de la gent gran activa» editat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat l’any 2002, veurem que ja a l’inici del 2000, l’opinió de les
persones grans és que sentien que podien oferir moltes coses més a la societat.
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A més a més, en el cas concret del projecte que proposem, prenen molt sentit les trobades de donacions
de les joguines entre àvies i nens i nenes, com a intercanvi intergeneracional, en què destaca «el paper
de fer d’avis» per a uns nens i nenes en dificultats, i això afegeix un valor més en la seva participació
activa en la societat.
D’altra banda, el fet que aquestes trobades es facin en la majoria de casos en un mateix barri, permeten
la implicació de les persones grans, ja que se senten més concernades pel seu entorn més pròxim.
En aquesta nova etapa de consolidació del projecte que ja vam iniciar l’any passat, volem fer un pas
més en la seva expansió, perquè considerem que contribuïm a assentar les bases de l’envelliment actiu i
volem obtenir els recursos per tal de sensibilitzar a la societat d’aquesta manera positiva d’entendre la vellesa. La gent gran té habilitats, experiència i coneixements per contribuir a la societat i desitgem aportar
el nostre granet de sorra per «afegir vida als anys».

Objectius generals
Podem definir dos objectius principals en referència al projecte:
1. Expansió a d’altres entitats.
Si bé durant aquest primer any, han estat diverses les entitats que han participat en la iniciativa, enfoquem aquest segon any amb la voluntat de contribuir a aquesta percepció global de l’envelliment actiu a
través de l’acció a un nombre més elevat de centres, independentment dels seus recursos econòmics.
2. Autofinançament per assegurar la continuïtat del projecte, quan a la seva viabilitat econòmica.
Si bé fins ara hem estat treballant moltes hores com a voluntàries (excepte les vinculades a la tallerista
que són remunerades majoritàriament), de cara a aquesta nova fase, necessitem una entrada d’ingressos
destinats exclusivament a realimentar contínuament el projecte, la majoria dels casos en forma de serveis
tant per a la gent gran com per als nens i nenes.

Objectius específics
1. En referència a l’expansió del projecte:
A. Portar a terme nous tallers al llarg de tot l’any. A més a més dels casals, en què ja col·laboràvem, volem ampliar la proposta a més residències (en l’etapa anterior només vam col·laborar amb una residència), i a centres de dia i habitatges de gent gran.
Per altra banda, si bé fins ara demanàvem 1 mes com a mínim de remuneració dels tallers, la nostra
idea també és aprofitar aquesta subvenció per oferir tallers a entitats amb pocs recursos que no puguin
assumir aquest cost.
Pel que fa als centres de nens i nenes, hem col·laborat amb diferents centres oberts, però per a nosaltres és molt important ampliar la donació de joguines als hospitals.
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B. Gestionar un grup de voluntaris.
Arran de molts mails i comentaris rebuts durant tot aquest any, ens hem adonat que són nombroses les
persones que volen participar de manera voluntària al projecte. Per això volem organitzar tres trobades
a l’any per posar en comú tota aquesta gent que vol ajudar en les activitats que portem a terme.
C. Treballar en xarxa amb d’altres entitats. Aquesta tasca, que l’anirem desenvolupant durant tot l’any,
ja està implícita en el fet que per desenvolupar la nostra iniciativa contactem amb entitats, tant de
gent gran com centres de nens i nenes. Però també fa referència, d’una banda a la col·laboració amb
diferents blogs i mitjans de comunicació que ens ajudaran a difondre el projecte, i de l’altra, a ampliar
el contacte amb empreses de llanes que vulguin cedir material pels tallers.
D. Incidir en major mesura en la comunicació i la difusió a través de tres punts:
Accions concretes:
- Una trobada de totes les àvies que han participat en el projecte a la Barceloneta per a teixir conjuntament a la platja el mes de maig o juny de l’any 2014.
- Contribuir a la campanya de nadal que organitzen diferents centres de nens i nenes quan a la recollida de joguines per donar els ninos que han teixit les àvies.
- En referència a la recollida de material hem pensat en la creació d’uns containers fets de manera
artesanal que col·locarem en diferents punts claus de la ciutat, com poden ser els mercats municipals, per exemple.
Creació d’un vídeo intergeneracional durant el primer trimestre del 2014 per compartir l’experiència
de l’associació com a instrument de sensibilització.
A més a més, donat que ja tenim un blog i una pàgina de facebook, volem incidir més en la creació
de continguts per dinamitzar les xarxes socials a través d’una feina periodística més elaborada al
llarg de l’any.
2. En referència a l’autofinançament, volem crear una font de recursos que reverteixi en serveis per a gent
gran, nens i nenes i en la gestió general del projecte.
Aquest objectiu el començarem a portar a terme a finals del 2014 per continuar consolidant-lo el 2015.
Concretament, aquesta font de recursos passarà per la creació d’una botiga online en què tenim l’idea
de vendre les joguines, i també a través d’un sistema d’etiquetatge de les joguines per indicar el nom de
l’àvia que les ha teixit, a més d’una explicació del valor social del projecte. Per suposat, el desenvolupament d’aquest objectiu existirà paral·lelament a la tasca de l’associació, ja que el més important són els
tallers de ganxet per a la gent gran i la donació de les joguines a nens i nenes en risc d’exclusió social.
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Calendari d’actuació
Activitat

Explicació

Entitats col·laboradores

Dates

Taller de ganxet a Habitatges de gent gran

La particularitat d'aquesta
acció és que, al ser persones grans autònomes,
les àvies viuen en aquests
pisos, i es farà el taller de
ganxet en les estàncies
d'ús comú

Habitatges de gent gran
del Clot

Principis d'any

Taller a una Residència

Incorporem una segona
residència al projecte.
En aquest cas, les àvies
poden patir complicacions
més importants a nivell de
salut. Així doncs, el taller
posarà especial atenció
a adaptar-se en funció
de les dificultats de cada
persona

Residència del Poble Nou

Principis d'any

Taller a un casal

Aquest casal ja va estar
participant l'any passat
al projecte i ara volen
continuar

Casal de Sant Martí

Principis d'any

Taller a un casal

Aquest casal ja va estar
participant l'any passat
al projecte i ara volen
continuar

Casal de la Vall d'Hebron

Principis d'any

Taller a un casal

Aquest casal ja va estar
participant l'any passat
al projecte i ara volen
continuar

Casal de Ciutat Vella

Segon trimestre

Trobada entre àvies i nens
i nenes

Donació de les joguines
teixides per les àvies de
la Vall d'Hebron a aquesta
institució sense ànim de
lucre que desenvolupa
projectes d'acció social i
educativa amb infants en
situació de vulnerabilitat

Fundació Pare Manel, als
barris Verdum-Roquetes

Principis d'any

Taller que participa a
la iniciativa “Baixem al
carrer”

Acompanyament de la
És un projecte adreçat a
persones grans que passen Gent Gran
la major part del temps en
soledat. Proporciona una
hora i mitja de companyia
setmanal, tallers i activitats fora de la llar

Durant tot l'any
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Casal dels Infants del
Raval

Principis d'any

Trobada entre àvies i nens
i nenes

En aquest centre amb
nens i nenes amb dificultats socials tenim prevista
una trobada d'entrega de
les joguines teixides per
les àvies de Ciutat Vella

Trobada voluntàries

Organització de 3 trobades
amb totes les persones
que volen contribuir al
projecte

Acció a la Barceloneta

Trobada conjunta de les
àvies de les diferents
entitats que participen en
el projecte

Participació del màxim
d'entitats de gent gran
possibles

Maig-Juny 2014

Campanya de nadal

Donació de les joguines
teixides per les àvies per
oferir als nens i nenes
durant el nadal

Ludoteca de Poble Nou
i Casal dels Infants del
Raval

Desembre 2013

Creació de containers

Establiment de containers Mercats de Barcelona I
de cartró a diferents punts d'altres espais encara a
de Barcelona per tal de re- definir
collir material pels tallers:
llanes, agulles, fils, etc.

Gener 2014

Creació d'un vídeo

Volem recollir testimonis
i destacar la importància
del projecte quan al rol
actiu dels avis i àvies i la
importància del contacte
intergeneracional

Primer trimestre del 2014

Xarxes socials

Nodrir de manera permanent tant el blog com el
facebook com a mitjans
de sensibilització

Durant tot l'any

Mitjans de comunicació

Nous contactes amb
diferents mitjans de comunicació per difondre el
projecte

Productora Barcelona Visió Durant tot l’any

Botiga online

Portal de venta de les
joguines amb la finalitat
de reinvertir en el projecte
perquè pugui sobreviure

Finals del 2014

Etiquetatge

Posar una etiqueta a cada
joguina que indiqui el
nom de l'àvia que l'ha fet

Finals del 2014

Setembre 2013/febrer
2014 i juny 2014

CONVOCATÒRIA TASCA RESPONSABLE 18

Apart dels centres esmentats, iniciarem nous contactes amb d’altres entitats per impartir més tallers,
sobretot durant el segon i el tercer trimestre.

Avaluació dels resultats
Al final de l’any, utilitzarem diferents mecanismes per recopilar els resultats de la feina feta:
Document de valoració a les àvies. Un cop finalitzats els tallers, demanarem a les àvies què els hi ha
semblat el taller i també, a nivell més general, com valoren el fet d’haver participat en el projecte.
Durant tot l’any, tindrem un contacte permanent amb els dinamitzadors i els responsables de les entitats, per tal de treballar conjuntament.
Evaluarem si el nombre d’entitats participants aquest any ha augmentat en referència a l’any passat.
Potenciarem encara més la visibilitat a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i en valorarem
l’impacte.

FinanCament
1.Recursos per al desenvolupament del projecte
Recursos humans:
Propis:
Les tres membres de l’associació.
Voluntaris: un grup d’unes 20 persones voluntàries.
Aprox. 23 persones en total.
Aliens:
Per a la creació del vídeo: un tècnic quan a la filmació de les imatges i al muntatge.
Per a la botiga online: un programador.
Entitats de gent gran i centres de nens i nenes que vulguin col·laborar amb el projecte.
Mitjans de comunicació i plataformes de xarxes socials que vulguin participar a nivell de comunicació
fent difusió del projecte.
Empreses de llanes que cedeixen material per als tallers.
Infraestructurals:
Propis: no es disposa de recursos propis.
Aliens: impartim els tallers a sales de diversos centres i fem les trobades intergeneracionals als centres de
nens i nenes.
Materials: llanes, boata, fils, agulles, impressió d’algun folletó per informar sobre els tallers, fotocòpies
dels patrons per deixar als centres i que les àvies tinguin una guia.
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2. Pla de viabilitat econòmica del projecte
Despeses previstes

Total

Expansió a nous tallers*

900 euros

Creació d'un vídeo intergeneracional

600 euros

Botiga online

3000 euros

Etiquetatge joguines

200 euros
Subtotal: 4700 euros

Ingressos previstos

Total

Fundació Pere Tarrés

800 euros

Patrocinis privats

2800 euros

Ingressos propis

100 euros

Administracions públiques

1000 euros
Subtotal: 4700 euros

Balanç

Total: 4700 euros

*Aquest import variarà segons si tenim un major nombre de centres i també segons si hi ha alguna fundació externa que ens finança.

Si es disposa de menys finançament que el pressupostat inicialment es revaloritzarà el projecte, prioritzant en primer lloc la realització de tallers i la creació del vídeo per difondre el projecte.

tricotintricotanbarcelona

Barcelona, 26 de juliol de 2013

