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2020: Un any de blancs i negres
Si haguéssim de pintar l’any 2020 de colors, triaríem el blanc i el negre. El 2020 ha
estat un any de contrastos, de blancs i negres purs, no pas de grisos.
No cal pensar massa per trobar arguments per pintar-lo de negre: la pandèmia, el
confinament, l’aturada o la suspensió de les activitats, els expedients de regulació
d’ocupació, el daltabaix econòmic, el distanciament social, la por... Podríem fer la
llista molt llarga, i des del CAE i la Xarranca ben segur que posaríem creuetes a
bona part d’aquests motius, perquè també ens n’hem vist afectats.
Però volem posar en valor els blancs, que en aquest 2020 n‘hi ha hagut molts i de
molt lluminosos. En els dos primers mesos de l’any -els únics normals, per dir-ho
d’alguna manera- varen rebre dues molt bones notícies. D’una banda l’obtenció
del premi Séquia impulsat per la FUB-Universitat de Manresa i la Fundació Aigües
de Manresa-Parc de la Sèquia. Un reconeixement als més de 35 anys de
trajectòria de l’entitat, als seus valors i al seu compromís amb la ciutat i amb el
benestar col·lectiu. I d’altra banda el CAE i la Fundació La Xarranca vàrem ampliar
l'abast del certificat de Qualitat per a tota l’activitat de l’entitat -formació,
serveis educatius i de lleure, projectes, Banc de Recursos-, ampliant la certificació
que des de l’any 2003 ja disposàvem per al disseny i impartició d’accions
formatives. És un salt endavant que demostra el compromís de l’entitat amb el
rigor i la recerca de l’excel·lència.
Al juny, el videoclip Rap per la Igualtat va guanyar el premi Abacus al millor
projecte d'iniciativa social dins la convocatòria de premis Kabua de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Un videoclip que és el resultat de la feina diària, sense
fer gaire soroll i sumant complicitats i sinèrgies, feta des del Casal de Joves la
Kampana, amb l’objectiu de donar noves oportunitats a joves amb majors
dificultats.

Balanç
2020

Al juliol, els casals d’estiu varen ser la prova de foc per a la recuperació d’una
mínima normalitat. Per primera vegada des del mes de març, nens i nenes
retornaven a les escoles per gaudir d’unes activitats d’estiu preparades a
consciència i que incorporaven totes les mesures sanitàries i més. Hi ha qui diu
que va ser l’experiment per validar que era possible el retorn a les aules al mes de
setembre. I el que es va evidenciar és que “el lleure és segur”.
La 18a Setmana de Jocs al Carrer també mereix ser pintada en blanc. Després de
gairebé sis mesos amb les activitats al carrer suspeses, des del CAE i el Club del

Joc vàrem ser capaços d’organitzar una versió inèdita d’aquesta activitat totalment
adaptada al context covid, i engrescar a més de 1.500 persones a participar-hi. “El
poder guaridor de jugar a la plaça no falla” va publicar un mitjà de comunicació local.
Ben cert.

El context de pandèmia també ha comportat un gran impuls de la formació en línia.
Fins al març, el CAE contemplava la formació en línia com a un complement a la
formació presencial. Però aquest plantejament ha donat la volta com un mitjó, i els
cursos programats s’han hagut d’adaptar per a ser impartits en diverses modalitats
no presencials. Això ha suposat una gran inversió de temps per formar-se, fer-ne
l’adaptació i experimentar, però el resultat ha valgut la pena: cap curs ha deixat de
fer-se per culpa de la pandèmia.
També volem pintar de blanc el nou mapa estratègic del CAE i La Xarranca.
L’arribada de la pandèmia va aportar un nou punt de vista al treball que fins a aquell
moment s’havia fet, obligant a reenfocar-lo de cap a peus. Vàrem enterrar eixos,
objectius, accions... substituint-los per visió estratègica, debats estratègics, línies
estratègiques... perquè vàrem descobrir que les hipòtesis, les certeses i les
seguretats del demà són volàtils, i que cal revisar-les i treballar-les dia a dia.
I les darreres pinzellades són per a totes les persones de l'entitat que han fet
possible tots aquests blancs: els membres de l’equip tècnic del CAE i de la Xarranca,
els socis i les sòcies, els monitors i monitores, els dinamitzadors i les dinamitzadores
juvenils... Persones que han hagut de sobreposar-se a la pandèmia, reinventar-se i
reinventar allò que ja venien fent. Sense el seu compromís, la seva implicació, la seva
voluntat de transformació i la seva força no hauria estat possible tirar endavant tots
aquests projectes i activitats.
No volem recordar el 2020 com un any negre, ni tant sols gris. Volem que tots
aquests blancs que hem destacat -i d’altres que segur que potser no destaquem
prou- aportin la màxima lluentor a un any difícil, extremadament difícil. Hem parat el
cop, hem aprés, hem canviat, hem fet coses noves, hem fet les coses d’altres
maneres, hem iniciat projectes i actuacions dels quals esperem veure’n els fruits ben
aviat... Sortir-ne reforçats dependrà del que fem d’ara en endavant. Saber incorporar
tots aquests canvis i aprenentatges i saber-los utilitzar adequadament en aquest
context tan incert en que ens movem i ens mourem marcarà el futur del CAE i la
Xarranca. Tant de bo que el 2021 sigui un any que puguem pintar de molts colors.

Nasi Muncunill. Director del CAE

Qui som?

1 propòsit
2 entitats
4 valors
5 àmbits de treball

Formació
Activitats
ciutadanes

Projectes
juvenils

Banc de
Recursos

Serveis
educatius i
de lleure

ADN Lúdic

Qualitat

Proximitat

Participació

CAE i Xarranca som dues
entitats sense ànim de
lucre amb vocació de servei
públic que tenim com a
propòsit impulsar un lleure
de qualitat, educatiu, lúdic i
transformador, a la
Catalunya Central.

Qui som?
Nom

CAE, formació i serveis socioculturals

Forma jurídica

Associació sense ànim de lucre declarada
d’utilitat pública

Data fundació

29/10/1987

Inscripció

9.486 Registre Associacions (09/12/1987)

NIF

G 58452210

Equip directiu
(Assemblea 09-2018)

Jordi Lorente (President)
Aina Marcet (Secretària)
Jordi Santamaria(Vocal)
David Vall (Vocal)
Laura Soler (Vocal)
Nasi Muncunill (Vocal)

Direcció

Nasi Muncunill

Àmbits actuació

Formació
Activitats de dinamització comunitària
Projectes juvenils i socioeducatius
Recursos educatius i de lleure

•

Inscrita al registre d’entitats i associacions de Barcelona de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el
núm. 9.486 (09/12/1987)

•

Declarada Entitat d’utilitat pública segons resolució del Ministerio de Justícia
e Interior amb núm. nac. 76.568 (18/03/1996)

•

Declarada entitat de caràcter Social segons resolució de la Delegació Especial
de Catalunya de la Agencia Tributaria (27/02/2013)

•

Inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Manresa
amb el núm. 003/94

•

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en la Secció d’Entitats
Privades d’Iniciativa Social amb el núm. E01906 (15/03/1994)

•

Inscrita al Cens General de la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya amb el núm. 00-000-00029.

•

Inscrita al cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, amb el núm. 001498000 (15/07/1994)

•

Inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el núm. 1792
(07/04/2017)

•

Inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (11/02/2019)

•

Escola de formació d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda
per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb el
núm. 18 (11/05/1984)

•

Escola de formació de voluntaris reconeguda per l’Institut Català del
Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 6 (04/11/1994)

•

Centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya amb núm. de cens
1644 (17/02/1994)

Qui som?
Nom

La Xarranca, fundació socioeducativa privada

Forma jurídica

Fundació privada sense ànim de lucre

Data fundació

17/11/2006

Inscripció

2.385 Registre Fundacions (18/12/2007)

NIF

G 64708779

Patronat
(Patronat 09-2018)

•

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb núm. 2.385 (10/01/2008)

•

Inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Manresa amb
el núm. 397/08 (29/02/2008)

•

Declarada de caràcter social, segons resolució d’Hisenda (16/01/2008)

Nasi Muncunill (President)
Aina Marcet (Secretària)
David Vall (Tresorer)
Jordi Lorente (Vocal)
Jordi Santamaria (Vocal)
Laura Soler (Vocal)

•

Inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (11/02/2019)

•

Inscrita en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb
el número 3499, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit
d’actuació Educatiu (05/10/2020)

Direcció

Laura Soler

•

Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Àmbits actuació

Serveis educatius i de lleure
Serveis socioculturals i culturals

1984

1987

1989

1993

Es crea el Centre d'Animació i
Esplai, una escola de formació
d’educadors/es en el lleure de
l’Ajuntament de Manresa

Es crea l’associació del Centre
d'Animació i Esplai que
assumeix l’escola de formació i
n’ampliarà les activitats

S’organitza la Xancada, la
primera gran activitat del CAE
de dinamització de les entitats
del territori

El Centre d’Animació i Esplai
canvia de nom pel de CAE,
formació i serveis socioculturals

1999

2003

2003

2005

1a Moguda a l’Agulla

El CAE obté la certificació de
Qualitat ISO 9001

S’organitza la primera edició de
la Setmana de Jocs al Carrer

El CAE assumeix la gestió del
Servei d’Informació Juvenil de
Manresa

2008

2013

2017

Trajectòria

... I amb moltes ganes
de continuar escrivint
història

Es crea la Xarranca, la fundació
que s’especialitzarà en la gestió
de serveis educatius i de lleure.

El CAE assumeix la gestió del
Casal de Joves La Kampana

El CAE impulsa el projecte
Ludorail de mobilitat juvenil per
Europa associada al joc.

Què fem?

Obtenció del premi
Séquia

El 2020 va començar amb una molt bona notícia: l’obtenció
del premi Séquia que impulsa la FUB-Universitat de Manresa i la
Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia. Aquest premi vol
reconèixer persones i institucions vinculades d’alguna manera
amb la ciutat que destaquin per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva capacitat per sobreposar-se
davant de l’adversitat.
Un premi que és un reconeixement als més de 35 anys de
trajectòria de l’entitat, als seus valors i al seu compromís amb la
ciutat i amb el benestar col·lectiu.

L’aposta per la
Qualitat

Al 2020 el CAE ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001 per
a tots els seus àmbits d’activitat: la formació, la planificació i
gestió de projectes i serveis educatius i de lleure i el servei de
préstec del Banc de Recursos.
Aquesta certificació complementa la que ja disposava el CAE des
de l’any 2003 per al disseny i impartició d’activitats formatives.
Un pas més de l’entitat en aquesta recerca de l’excel·lència en
totes les accions que impulsa i desenvolupa.

La pandèmia global

Fets
destacats
2020

El 2020 ens ha situat en un context gairebé inimaginable, amb
episodis de confinament total i amb la suspensió de bona part de
l’activitat pública.
Les formacions, els serveis, els projectes, les activitats del CAE i la
Fundació La Xarranca se n’han vist afectades i, de retruc, tota
l’estructura organitzativa, humana i econòmica.
Un any extremadament difícil en el qual l’equip humà de l’entitat
ha sabut sobreposar-se i reinventar-se per tirar endavant en un
context gens favorable.

Àmbits formatius

Núm. accions

Hores

Participants

69

2.429

905

Educadors/es en
el lleure

• Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i Juvenil
• Director/a d’activitats en el lleure infantil i Juvenil

15

1.482

257

Educació en el
lleure

• Premonitor/a – Iniciació a l’esplai
• Intervenció educativa especialitzada
• Tallers, tècniques i recursos

10

235

120

Joc i jocs

• Gamificació
• Dinamització d’activitats de joc
• Recursos lúdics

11

81

104

Associacionisme i
voluntariat

• Gestió associativa
• Formació de voluntariat

8

68

105

Formació
personal

• Habilitats i competències personals
• Lideratge, comunicació, treball en equip...

10

266

148

Salut

• Educació per a la salut
• Primers auxilis
• Manipulació d’aliments

5

58

60

10

255

111

Formació
Altres

• Català
• Medi ambient i sostenibilitat
• Orientació laboral

Escola d’Educadors/es en el lleure

Escola de formació de Voluntariat

• Escola d’educadors/es en el lleure reconeguda per la Direcció
General de Joventut (1984)

• Escola de formació de voluntariat reconeguda per la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària (1994)

• 14 cursos Monitor/a d’activitats de lleure
• 1 curs de Director/a d’Activitats de lleure

• 8 cursos del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat
de Catalunya

• 105 títols de Monitor/a de lleure tramitats

• 85 títols tramitats

• 1 títol de Director/a de lleure tramitats

Formació ocupacional
• Centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (1994)

• Centre de formació reconegut pel Consorci de Formació
Contínua de Catalunya

• Al 2020, formació dins dels programes i convocatòries:

• Al 2020, formació dins dels programes i convocatòries

• Acord marc d’Hostaleria i Turisme
• Projectes Singulars
• FOAP 2020
• Treball i Formació (per encàrrec)

Qualitat

Formació

Formació de persones treballadores

• 4,38 Satisfacció dels i les alumnes (escala de 0 a 5)
• 4,66 Satisfacció dels i les docents (escala de 0 a 5)
• 4,82 Satisfacció dels clients (escala de 0 a 5)

• Programes Transversals convocatòries 2019 i 2020
• Programes Sectorials convocatòries 2019 i 2020

Participació en estructures de formació
• Membre estable del CAEFELL (Consell Assessor de Formació en
l’Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut)
• Membre de la comissió de formació de La Confederació

Activitats de dinamització ciutadana organitzades pels equips de socis i
sòcies de l’entitat amb la participació de voluntariat.
• Nits de jocs. (Tots els dijous de setembre a juny) 13 sessions fetes / 31 programades
• Tots a taula: es hora de jugar (Una activitat mensual durant el curs escolar) 2 sessions fetes / 5 programades
• Jocs al Peguera (24/01 i 24/04/2020) 1 sessió feta / 2 programades
• Joc de Ciutat de la Llum (15/02/2020)
• 12è Torneig de Carcassonne de la Llum (27/02/2020)
• Tast de Jocs. 10a edició (14 i 15/03/2020)

• 9è Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc (21 i 28/05/2020)
• Anònima Fest (23/05/2020)

2020

• 7a Manresa Express (06/06/2020)
• 18a Setmana de Jocs al Carrer (01 a 05/09/2020)

Activitats
ciutadanes

• 47 activitats programades
• 17 activitats fetes

• Inauguració curs (09/2020)

• 195 hores d’activitat programades

• Kapla al Museu. & Fundació Aigües Manresa (21 i 22/11/2020)

• 78 hores d’activitat fetes
• 2.052 Participants
• 109 Intervencions voluntàries

Activitat feta

Activitat feta parcialment

Activitat suspesa

Nits de joc

Tots a taula: és hora de jugar

Horari:
Dijous, de 21.30 a 24h
Lloc:
El Graner
Programació:

Horari:
Dissabtes, d’11 a 13h
Lloc:
Biblioteca Infantil El Casino
Programació:

• Gener:
• Febrer:
• Marc:
• Abril:
• Maig:
• Juny:
• Octubre:
• Novembre:
• Desembre:

• Gener:
• Febrer:
• Marc:
• Abril:
• Maig:

9, 16, 23 i 30
6, 13 i 20
5, 12, 19 i 26
2, 16 i 30
4 i 14
4, 11, 18 i 25
8, 15, 22 i 19
5, 12, 19 i 26
3, 10 i 17

18
15
14
25
23

Participants: mitjana de 25 persones

Participants: mitjana setmanal de 20 persones

Juga al Peguera
Horari:
Divendres, de 18 a 20h
Lloc:
IES Peguera
Programació:
• Gener:
• Abril:

Activitats
ciutadanes

24
24

Participants: mitjana de 25 persones

Activitat feta

Activitat feta parcialment

Activitat suspesa

Joc de Ciutat de la Llum
Data:
Horari:
Lloc:

15/02/2020
Dissabte, de 16 a 19h
Centre Històric

Participants: 75 persones

Activitats
ciutadanes

Torneig de Carcassonne de la Llum
Data:
Horari:
Lloc:

27/02/2020
Dijous, de 20 a 24h
El Graner (Carrer Sobrerroca)

Participants: 32 persones

Activitats
ciutadanes

Tast de Jocs
Dates:
Horari:
Lloc:

14 i 15/03/2020
Dissabte de 16.30 a 01.00h
Diumenge d’11 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h
Centre Cultural el Casino

Activitat suspesa la mateixa setmana. Ja s’havia fet tot el
muntatge i durant els primers dies de la setmana es varen
dur a terme formacions vinculades a aquesta activitat
adreçades als alumnes de l’IES Guillem Catà i la FUB

Activitats
ciutadanes

Setmana de Jocs al Carrer
Dates:
Horari:
Lloc:

De l’01 al 05/09/2020
De 17.30 a 20.30h
De 22 a 24h
Centre Històric

Participants: 1.650
Activitat adaptada a les mesures de prevenció Covid i
desenvolupada amb importants canvis respectes edicions
anteriors: reducció d’espais de joc, places limitades,
inscripcions prèvies, absència d’entitats col·laboradores....

Activitats
ciutadanes

Torneig de Catan
Data:
Horari:
Lloc:

21 i 28/05/2020
Dijous de 21.30 a 24h
El Graner

Anònima Fest
Data:
Horari:
Lloc:

23/05/2020
Dissabte, de 10 a 24h
Anònima

Manresa Express
Data:
Horari:
Lloc:

06/06/2020
Dissabte, de 9 a 15h
Manresa

Inauguració curs 2020-2021
Data:
Horari:
Lloc:

Activitats
ciutadanes

09/2020

Kapla al Museu
Data:
Horari:
Lloc:

21 i 22/11/2020
Dissabte, de 10 a 13:30h i de 17 a 20:30h
Diumenge, de 10 a 13:30h
Museu de la Tècnica
Activitat feta

Activitat suspesa

Projectes
juvenils

Tarasca

Projecte de suport i reforç educatiu a partir del joc adreçat a
alumnes adolescents amb majors dificultats educatives. El projecte
Tarasca s'ha vingut desenvolupant de manera ininterrompuda des
de l’any 2002.
• Antiguitat projecte: des de 2002
• Període: Gener 2020 – Març 2021
• 11 mòduls Entra en Joc
•179 hores formació
• 115 participants
• 6 centres formatius

Lúcids

Programa de suport escolar adreçat a joves amb majors dificultats
acadèmiques en el marc d’una intervenció gamificada. Les tasques
de suport escolar es complementen amb accions col·lectives de
motivació i d’adquisició de competències genèriques: comunicació,
treball en equip...
• Antiguitat projecte: 2015
• Període: Lúcids 209-2020 i Lúcids 2020-2021
• 154,5 sessions de reforç escolar
• 65 participants

Dinamitza

Projecte adreçat a joves de Garantia Juvenil que contempla
l’orientació, la formació i qualificació i l’acompanyament a la
inserció laboral dels joves participants en l’àmbit de la dinamització
d’activitats de lleure.
• Antiguitat projecte: 2016
• Període: Octubre 2020-Juliol 2021
• 15 participants
• 1 CP Dinamització d’activitats de lleure educatiu, infantil i juvenil
• 100 hores de formació a mida

Projectes
juvenils

Catalitza

Projecte d’acompanyament a joves nouvinguts amb
desconeixement de la llengua catalana. Inclou formació en català i
la incorporació dels joves en diferents entitats i col·lectius de la
ciutat per tal d’afavorir la creació de cercles relacionals.
• Antiguitat projecte: des de 2018
• Període: Catalitza 209-2020 i Catalitza 2020-2021
• 11 mòduls Entra en Joc
• 179 hores formació
• 115 participants
• 6 centres formatius

Servei
d’Informació
Juvenil de Manresa

Gestió del Servei Municipal d’Informació Juvenil de Manresa,
emmarcat a l’Oficina Jove del Bages i que inclou un punt
d’informació juvenil i activitats descentralitzades als centres
educatius i universitaris de la ciutat.
• Antiguitat en la gestió : des de 2005
• Període gestió: Desembre 2017-Novembre 2020 + Desembre 2020
• 4.752 usuaris i usuàries
• 5.350 consultes

Casal de Joves
La Kampana

Gestió del servei municipal del Casal de Joves la Kampana, un
equipament juvenil municipal situat al centre històric de Manresa
amb una participació molt rellevant de joves nouvinguts
• Antiguitat en la gestió: des de 2013
• Període gestió: Novembre 2017 - Octubre 2021

Recursos lúdics
i educatius

Banc de
Recursos

Servei que facilita a persones, centres, escoles i entitats vinculades a l’educació en el lleure i
l’animació sociocultural l’accés a recursos per dur a terme les seves activitats:
• Caixes Joc
• Caixes Taller
• Jocs d’equilibri
• Jocs populars i tradicionals
• Jocs de taula d’habilitat
• Jocs de taula sobredimensionats
• Jocs esportius
• Jocs gegants

2020
• 287 materials prestats BdR
• 8 nous materials incorporats BdR
• 1 publicació

4,83 Satisfacció clients BdR (0-5)

Publicacions

Nou dossier del curs de Monitor/a d’Activitats de Lleure
500 exemplars

Exposicions

Emocions en joc. Programada dins Tast de Jocs
2020

Jocs de taula

Des de l’1 de gener de 2008 la Fundació La Xarranca dona continuïtat a totes aquelles
activitats que el CAE oferia en l’àmbit dels serveis educatius i de lleure, mantenint les
mateixes línies de treball, la mateixa metodologia i respectant tots els acords establerts pel
CAE amb les entitats, ampas i escoles que havien confiat al CAE l’organització d’aquestes
activitats, com amb els treballadors i treballadores implicats en les mateixes.

Amb la creació de la Xarranca una part de l’estructura del CAE s’especialitza en la gestió d’activitats educatives, de lleure i socioculturals.
Aquest treball, però, es fa de bracet amb el CAE que, al seu temps, també aprofundeix en aquelles activitats que, originàriament, eren el
seu àmbit de treball: la formació i les activitats de dinamització en el lleure, sociocultural i comunitàries.

A l’entorn escolar

De lleure

• Acollida
• Menjador escolar
• Extraescolars
• Transport escolar
• Educadors/es i suport educatiu
• Dinamització de patis
• Biblioteca escolar
• Personal de suport a l’Ampa
• Monitors/es sortides i colònies
• Activitats puntuals
• Colònies a l’alberg de Castelladral

Serveis
educatius i de
lleure

Qualitat

Socioeducatius

• Casals de jornada intensiva
• Casals de vacances
• Dinamització de tallers i jocs
• Espais d’atenció infantil
• Ludoteques i espais de joc

Culturals
• Dinamització cultural
• Biblioteca / Dinamització d’espais de lectura
• Personal equipaments culturals

• 4,50 Satisfacció dels i les usuàries i les famílies (escala de 0 a 5)
• 4,36 Satisfacció dels i les professionals (escala de 0 a 5)
• 4,66 Satisfacció dels clients (escala de 0 a 5)

• Dinamització Juvenil
• Dinamització Consell Infants
• Intervenció socioeducativa
• Reforç escolar
• Tallers amb adults i gent gran

Participants

9.062 persones participants

Activitats ciutadanes
2,157 participants
23,8%

Formació
905 alumnes
10,0%

Programes i serveis juvenils
5,760 participants
63,6%

Persones de l’entitat
240 socis/es, treballadors/es,
docents, voluntaris/es
2,6%

Equip humà

Organització
i equip humà

Estructura associativa

29 socis i sòcies actius

Estructura tècnica

12 tècnics/iques de direcció i gestió (CAE + Xarranca)

Altres

2 Voluntaris SVE
2 Alumnes en formació dual
25 Intervencions voluntàries no associatives
Alumnes en pràctiques

Mitjana treballadors/es

Gènere

Equip
professional

Forquilla salarial

Edats

Valors organitzatius i
socials

Desenvolupament de la nova imatge
cae.cat

• 36,604 visitants únics
• 98.946 pàgines visitades

L’Informatiu

• 17 informatius enviats
• 3.000 subscriptors

Xarxes socials

• 921 publicacions

• 5.751 seguidors/es
585 r/2019

Premsa

• 14 notes de premsa
• 2 rodes de premsa
• 46 aparicions en premsa identificades

Opinió

• 4 articles d’opinió

Comunicació

Transparència

Enfocament estratègic

• Auditoria dels comptes anuals

• Tancament del pla estratègic 2017-2020

• Rendició anual de comptes al Departament de Justícia
• Presentació de la memòria econòmica a Hisenda
• Memòria conjunta CAE-Xarranca publicada al web
• Manteniment dels portals de transparència al web www.cae.cat
• Inscripció al registre de grups d’interès de la Generalitat de
Catalunya
• Inscripció al registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya

• Elaboració del mapa estratègic 2021
amb l’acompanyament de Vector 5

Qualitat
• Ampliació de l’abast de la certificació de Qualitat ISO
9001 a tota l’activitat de CAE i Fundació La Xarranca

Valors
organitzatius

Valoració satisfacció
(escala 0 a 5)

Àrea
Formació
Pràctiques Formació
Serveis
Banc de Recursos
Mitjana agents

Usuaris/àries
4,38
4,50
4,44

Clients
4,82
4,69
4,66
4,83
4,75

Professionals
4,66
4,36
4,51

Mitjana àrea
4,62
4,69
4,51
4,83
4,61

Treball
col.laboratiu i
en xarxa

Col·laboracions rellevants

Administracions col·laboradores

Membres de:

Tercer sector i
economia social

Absència d’ànim de lucre

Governança democràtica

Vinculació i l’arrelament
territorial

En les finalitats de l’entitat, que obliga a
reinvertir en la mateixa entitat els
romanents anuals que es puguin
generar.

Afavorint la participació dels diferents
agents interns en la gestió i en la presa
de decisions.

Recerca de l’excel·lència

Treball col·laboratiu i en xarxa

Transparència

Implantant i aplicant sistemàtiques de
qualitat, fent un treball sistemàtic i
rigorós i buscant la millor valoració de
tots els agents implicats.

Amb els agents del territori i del sector
del lleure: administracions, entitats,
centres educatius, universitats...

Com a un valor organitzatiu i de
comunicació que és capaç de generar
confiança. Una visió que més enllà
d’una simple obligació legal.

Generació d’ocupació de qualitat

Voluntariat

Retorn social

Implicant-nos en les estructures
patronals que potencien un conveni
col·lectiu del sector, amb polítiques
d’igualtat i no discriminació, amb una
forquilla salarial reduïda...

Entès com a mecanisme que canalitza
la implicació de les persones en la
transformació del seu entorn.

Promovent i organitzant activitats de
dinamització ciutadanes, gratuïtes i a
l’espai públic i projectes adreçats a
col·lectius menys afavorits o amb
voluntat de millora social.

Amb Manresa, el Bages i les comarques
de la Catalunya Central com a àmbit
territorial prioritari de treball.

Retorn
social

CAE i Xarranca canalitzen bona part del seu retorn social a través d’activitats de dinamització comunitària que es duen a terme a Manresa,
gratuïtes i obertes a la ciutadania, organitzades des dels equips de socis i sòcies de l’entitat amb el suport de persones voluntàries.

• 47 activitats programades
• 17 activitats fetes
• 195 hores d’activitat programades

• 78 hores d’activitat fetes

• 2.052 Participants
• 109 Intervencions voluntàries

Memòria econòmica

Ingressos
364,411,69 €

Despeses
382,220,51 €

Memòria
econòmica

Resultat
-17,808,82 €

Subvencions obtingudes

Memòria
econòmica

Ingressos
1.193.624,83 €

Memòria
econòmica

Despeses

Resultat

1.211.282,21 €

-17.657,38 €

Subvencions obtingudes

Memòria
econòmica

Plaça del Milcentenari, s/n
08240 Manresa
Tel. 93 872 57 89
www.cae.cat
caemanresa

