


BenvingudaSed ac tincidunt quam, a pulvinar turpis. Donec 
maximus vel arcu eu rhoncus. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus.

Benvolgudes amigues i amics de La Rotllana, avui no 
parlarem del que ha estat el monotema del 2020 des 
del març d’aquest. Avui celebrarem que amb tot, a La 
Rotllana, no hem deixat de donar servei a les nostres ne-
nes, nens, joves i famílies, tant a les persones que tenim 
a tocar de barri com a les que donem suport d’una ma-
nera o l’altra amb els nostres projectes internacionals.
El 2020 ha significat el salt al buit i amb els ulls embenats 
a la utilització de les eines digitals per a fer efectiva una 
feina que fins ara era de tot menys “a distància”, menys a 
“través de les pantalles”, menys “en línia”. Tota la filoso-
fia de Rotllana estava basada en les relacions de tu a tu 
entre uns i altres: joves i avis, nens i joves, joves i joves, 
nens i família... totes les combinacions que pugueu ima-
ginar. Però el 2020 hem après que no cal (encara que és 
móoooolt més satisfactori) estar un tocant a l’altre per a 
desenvolupar projectes, per a donar caliu i suport als nos-
tres, per a fer arribar esperança i alegria, per a fer Rotllana.
En temps rècord els monitors de l’esplai es van em-

pescar dinàmiques i tallers a través de les pan-
talles, el mateix que els professionals i volun-
taris del Casal, que també van ser molt ràpids a 
adaptar les seves activitats a les noves circumstàncies.
Hem encetat nous projectes, com el Zing i l’ Street Foot-
ball World, i hem refermat d’altres, com Ràdio Pangea 
La Rotllana, el reforç escolar o el grup d’adolescents, 
i sempre amb el convenciment que el que fem s’ho 
val, que el que fem és el que ens defineix com a per-
sones, que el que fem ens fa créixer per a poder retor-
nar a la societat que ens envolta el millor de nosaltres.
I sempre, encara que no ens ha anat malament amb 
les noves tecnologies, amb el desig de tornar a te-
nir-vos a totes i tots ben a prop per a poder tocar-nos, 
abraçar-nos, compartir converses i silencis unes al 
costat dels i les altres. Què vulgueu que us digui!, 
a La Rotllana ens agrada tenir-vos a tocar de pell.

Carta de presentació

Benvinguda

“Avui celebrarem que amb tot, a La Rotllana, no 
hem deixat de donar servei a les nostres nenes, 

nens, joves i famílies”
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De 3 a 
12 anys

Secció 
infantil

Treballem amb els infants a través de l’educació no for-
mal en el lleure: activitats, dinàmiques, tallers, casals de 
vacances...

El nostre treball com a 
educadors/res del lleure 
ha consistit a fomentar 
la participació de forma 
voluntària dels infants a 
través d’activitats en les 
quals poguessin diver-
tir-se alhora que apren-
guessin i es desenvolu-
pessin. Durant els nostres 
projectes oferts, com: 
activitats diàries, l’esplai 
de caps de setmana o els 
casals de vacances; les i 
els participants han ad-
quirit habilitats, han creat 
noves relacions, desco-
bert capacitats, treballat 
valors i cooperat amb les 
companyes i companys. 
Sempre hem valorat les 
necessitats del barri i el 
context, per a després 
centrar-nos en l’entorn in-
dividual de cada infant: la 
família, l’escola i les amis-
tats. L’objectiu que ens 
van marcar va ser que tots 
els infants sentissin que 
tenien un lloc on poder 
créixer com a persones.

Lleure educatiu amb 
infants

Casal diari Esplai cap de setmana Activitats de vacances

De dilluns a divendres 
en horari extraescolar, 
hem ofert a nenes i nens 
d’entre tres i dotze anys 
un espai on venir a jugar 
i experimentar mentre 
eren protagonistes del 
seu creixement. Aquest 
any les activitats han estat 
marcades per la situació 
d’emergència sanitària 
causada per la COVID-19. 
Al març vam haver de 
deixar de veure’ns de 
forma presencial i fer un 
exercici de creativitat 
per a poder portar l’ex-
periència del casal diari 
a través d’una pantalla. 
Durant el darrer trimes-
tre de l’any vam poder 
retrobar-nos en persona.

Els dissabtes a la tarda 
durant els mesos de curs 
escolar, amb la compan-
yia i direcció d’un grup 
de monitores i monitors 
participants de forma 
voluntària, hem trans-
format l’Esplai en un lloc 
de descobriments i co-
neixement, amb ajuda 
del nostre entorn: sorti-
des culturals, excursions 
a la natura, parcs i jardins 
i llocs d’interès històric. 
Malauradament, a causa 
de la crisi de la COVID-19, 
no vam poder gaudir de 
tots aquests llocs d’una 
forma directa i presen-
cial i vam haver de fer-ho 
virtualment. Amb molts 
esforços però amb la ma-
teixa il•lusió de sempre.

Els casals que hem ofert 
durant les vacances esco-
lars dels nens i les nenes 
han tingut com a objectiu 
treballar des del lleure i 
per al lleure dels parti-
cipants. No només han 
representat un espai lú-
dic per als infants, sinó 
que també ha respost a 
la necessitat de les famí-
lies de compatibilitzar els 
seus horaris laborals amb 
l’atenció que els seus fills 
i filles. Tot i que no vam 
poder fer el Casal de pri-
mavera a causa del confi-
nament, vam poder gau-
dir-ne als Casals d’estiu, 
Setembre i hivern com-
plint totes les mesures 
d’higiene i protecció mar-
cades pel PROCICAT i Salut.

Casals de vacances

Per a poder realitzar les dinàmiques 
i jocs plantejats amb seguretat i dis-
tància entre grups,durant la primera 
quinzena del juliol vam fer ús de l’es-
cola Antoni Botey; i també vam poder 
gaudir de la sortida al TIBIDABO. Tot 
durant el mateix horari, perquè les 
famílies compatibilitzessin la vida 
laboral amb el lleure dels infants.

Amb l’entrada del mes de Setembre i fins a l’ini-
ci del nou curs escolar, per complir amb la deman-
da de les famílies que tornen a feina i ho necessiten; 
amb un grup de trenta infants hem espremut fins a 
l’últim dia les vacances d’estiu amb, per exemple, 
sortides a la platja per a jugar amb la sorra i l’aigua.

En el període de vacances escolars de desembre i 
gener i amb una participació de trenta infants vam 
fer activitats tals com: tallers de manualitats, gim-
canes de jocs i sortides a parcs i jardins. Tot com-
plementant-ho amb la il•lusió dels infants per 
les festivitats característiques d’aquestes dates. 

Amb una durada de dues setmanes i 
amb setanta infants, en horari de 9h 
a 16h, van passar-ho d’allò més bé al 
casal d’estiu. Aquest any, però, mar-
cat per una baixada de participants, 
potser per la falta de recursos econò-
mics o la inquietud de les famílies 
generada per la crisi de la COVID-19.

Casal de setembre Casal d’hivern

Casal d’estiu 1 Casal d’estiu 2

L’última quinzena del juliol i aprofi-
tant la calor de l’estiu, tant l’equip 
de monitores i monitors com el grup 
d’infants, ens van refrescar fent gim-
canes d’aigua i sortides a la pisci-
na, entre altres activitats. Sempre 
respectant les mesures de segure-
tat i prevenció decretades pel PRO-
CICAT i el departament de Salut.

Casal d’estiu 3
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Dinamització
Juvenil

Apoderar a joves i adolescents, donar oportunitats i viure 
el lleure com un temps alliberador amb la necessitat de 
noves respostes davant de moments excepcionals. El rep-
te de garantir la inclusió i interacció social més que mai. 

Dinamització als 
centres de secundària

Projectes socioespor-
tius

Concurs de Música BDN

També els efectes i les 
mesures de la Covid19 
van provocar un camí 
quantitatiu en la presèn-
cia ascendent que està-
vem aconseguint als IES 
Enric Borràs i Júlia Min-
guell quant a la dinamit-
zació de patis i el projecte 
d’APS, de la KantinaSoli-
dària. De tenir una pro-
jecció important en tots 
dos IES i de començar en 
el SES Badalona, només 
hem pogut reprendre 
l’activitat a l’IES Enric Bo-
rràs, davant la determina-
ció dels altres centres de 
no continuar amb les acti-
vitats pel risc de contagis.

Garantir la inclusió social 
dels adolescents i joves en 
temps de confinament amb 
les conseqüències d’un 
distanciament forçat i, de 
vegades, d’un aïllament so-
cial, ha estat el gran repte.
Act-jove està pensat des 
de la riquesa de la inte-
racció i la trobada amb 
els altres, sense deixar de 
banda l’objectiu d’acostar 
al jovent al desafiament 
continui la necessitat de 
valer-se amb les noves 
tecnologies. Una vegada 
superat el primer shock pel 
tancament que va provocar 
la Covid19, ràpidament des 
dels equips de l’Act-jove 
es va pensar en com conti-
nuar les activitats en l’en-
torn virtual. Algunes ac-
cions, i fins i tot projectes, 
han tingut força èxit, altres 
han anat funcionant inter-
mitentment, però algunes 
han estat possibles de 
transferir a l’entorn virtual.

ACT JOVE - Inclusió 
social

Reforç escolar Grup d’adolescents Tallers

El projecte reforç esco-
lar dona suport acadè-
mic un any més als i les 
joves del barri gràcies a 
les persones voluntàries. 
Aquest any, tot i amb la 
situació, ens hem orga-
nitzat per continuar amb 
aquest acompanyament 
escolar durant possibles 
confinaments comarcals 
o individuals, fent l’es-
tudi i l’espai obert mit-
jançant videotrucades. 
A més, als participants 
amb dificultats per seguir 
el curs i classes online 
per manca de recursos, 
els hi vam facilitar una 
tauleta fins poder re-
tornar presencialment.

El grup d’adolescents es 
manté actiu els dissabtes 
amb activitats d’autoges-
tió com el programa de 
ràdio i  preparació d’ac-
tivitats i espais del casal. 
Durant el confinament, 
afrontaven la situació de 
manera conjunta i el més 
divertida possible pen-
sant reptes per llençar-
los a les xarxes de Rot-
llana Online. Enguany, el 
nombre de participants 
ha augmentat i el grup 
ha pujat un esglaó de 
compromís amb l’entitat 
i la comunitat encarre-
gant-se de la secció de 
tallers infantils de l’Es-
tiu Cultural a la Plaça.

El confinament i les 
posteriors mesures de 
prevenció i control de 
la pandèmia, han tingut 
un efecte directe en la 
realització de tallers des 
del casal, davant de l’im-
possibilitat de mante-
nir una dinàmica per les 
constants modificacions 
del Procicat. Només els 
tallers de Zumba i Fit-
ness per a dones han 
aconseguit tenir capaci-
tat per estabilitzar-se i 
funcionar al llarg de tot 
l’any, ja que el grup ha 
tingut un fort lideratge 
per una de les partici-
pants, i alhora la cohesió 
del grup era molt forta.

El casal de joves ha tingut 
com a objectiu principal 
servir com a espai de tro-
bada i acollida pel jovent 
del barri, i especialment 
aquest any, garantint les 
condicions sociosanitàries 
per permetre la trobada so-
cial. Sempre seguint les in-
dicacions del Procicat, hem 
mantingut el casal i el ser-
vei al barri i altres entitats. 
El casal tradicionalment ha 
estat utilitzat, a part dels 
participants dels projec-
tes de Rotllana, per altres 
associacions o col•lectius. 
Aquest any és cert que al-
guns d’aquests, com les 
comunitats pakistanesa i 
de Mali, no han pogut fer 
un gran ús, però un centre 
obert veí nostre i un centre 
de salut mental per adults 
sí que han fet un ús inten-
siu de les instal•lacions.

Casal de joves

Les activitats i els projectes

La previsió  ha estat fer 
un pas més. A “Lliga de 
barris” i “l’escola de kor-
fbal” s’afegia l’escola so-
cioesportiva de futbol, 
donant un important im-
puls a l’educació social 
en el lleure, mitjançant 
el llenguatge popular del 
futbol entre el jovent. 
També com aposta per 
l’apoderament femení. 
Els projectes s’han vist 
afectats per la Covid19, i 
a partir del març hem fet 
tot el possible per man-
tenir un contacte virtual, 
recuperant l’activitat 
presencialquan ha estat 
possible. Malgrat els es-
forços, la participació i 
la qualitat de la mateixa 
s’han vist molt afectades.

La 22a edició del CMB 
va ser atípica. Vam obrir 
inscripció al març en ple 
estat d’alarma, on es van 
inscriure 85 bandes i 10 
van ser escollides com 
a finalistes. També vam 
apostar per a les forma-
cions locals, afegint una 
Mostra de Bandes Locals  
convidades de la ciutat, 
MML. Encara que les finals 
no es van poder celebrar 
a causa de les restriccions 
per la COVID-19, el CMB 
va apostar per a la mú-
sica emergent i, a través 
del  programa radio Nous 
Escenaris, van crear un es-
pai virtual on entrevistar, 
escoltar i donar a conèixer 
els finalistes.
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Primer any per a la Ràdio Pangea Rotllana: l’altaveu so-
cial de les persones, grups i col•lectius de la ciutat que 
va agafant cada cop més participació i ressò. La idea d’un 
grup de joves de l’entitat de crear un programa de ràdio, 
s’ha transformat donant lloc a un espai on tothom pot ser 
escoltat, amb una plataforma online que connecta amb 
la comunitat i un equip de suport tècnic. Diferents grups 
de joves i d’altres entitats com La Salut Alta, el Club So-
cial La Ginesta i el Club Korfbal Badalona han vingut set-
manalment a reunir-se a l’estudi del casal per planificar 
i gravar els seus programes. Al llarg d’aquest 2020, al 
voltant de 45 persones invitades com esportistes, ban-
des, cantants, entrenadors, educadors, entre d’altres, han 
passat pels diferents programes per a ser entrevistats i 
compartir una experiència amb els i les participants. Du-

Radio Pangea

rant temps de confinament, i gràcies a persones volun-
tàries, vam aprofitar per remodelar l’espai de la ràdio, 
posant terra nou, pintant les parets i el logo i adquirint 
material radiofònic com micròfons, cascos i programes 
d’edició. Al mateix moment, els programes no es van 
quedar aturats i, a través de videotrucades i plataformes 
digitals, van continuar oferint continguts a la comunitat 
a la vegada que mantenien el contacte entre ells i elles.
Finalment, hem acabat l’any amb 10 programes, amb un 
total de 50 participants actius, més de 1.400 reproduc-
cions per les plataformes d’IVOOX i YouTube i gairebé 
8.700 visites al web de la ràdio. De tots ells, 4 programes 
són portats per joves adolescents, 1 programa basat en 
el Concurs de Música de Badalona, 1 programa de psico-
logia emocional i 4 programes d’esport i altres àmbits.

El projecte de radio comúnitaria

No tot ha estat negatiu du-
rant el 2020. La mostra és 
que la Rotllana ha passat a 
gestionar i liderar el pro-
jecte Instituts Oberts de la 
Secretaria d’Igualtat i Im-
migració de la Generalitat 
de Catalunya, a Badalona. 
D’aquesta forma ens adre-
cem a cinc instituts de la 
ciutat, i fem un pas excep-
cional més, arribant a l’Ins-
titut la Mina de Sant Adrià 
del Besòs. L’inici no ha 
estat gens fàcil, ja que les 
restriccions de la Covid19 
han desdibuixat molt les 
pretensions d’intervenció 
projectades, i han endarre-
rit molt agafar embranzida 
amb les dinàmiques, però, 
a poc a poc, hem anat as-
sentant les bases en els di-
ferents centres, segons les 
facilitats mostrades per les 
direccions, que ens fa pen-
sar que aviat el projecte 
tindrà molta repercussió.

Instituts oberts

Instituts oberts

Gràcies a la complicitat 
que sempre hem tingut 
amb aquest centre, l’ac-
cés al programa IO ha es-
tat fàcil. Hem aconseguit 
millorar les propostes 
socioesportives i estem 
treballant accions en la 
línia del reforç acadèmic 
i activitats socioculturals.

IES BARRES I ONES

En aquest centre hem 
tingut una gran rebuda i 
moltes facilitats, que apro-
fitant la coneixença del 
centre i el treball de molts 
anys, ràpidament ha co-
mençat a donar fruits amb 
diverses activitats i amb 
tot el respecte pel Procicat. 

Un centre vell conegut per 
la Rotllana, on de moment 
només hem pogut posar 
en marxa les activitats de 
reforç escolar, però que en 
quant les mesures restric-
tives es relaxin, segura-
ment tindrem molt bons 
resultats per la tradició de 
treball amb aquest centre.

Encara que ha estat la 
nostra primera vegada, 
ràpidament hem acon-
seguit molts resultats en 
molts àmbits; voluntariat, 
acompanyament acadè-
mic, activitats socioes-
portives i socioculturals. 

IES ENRIC BORRÀS IES BADALONA IES PAU CASALS

Amb una població de més 
de 500 alumnes i sent el 
centre amb més cicles for-
matius, de moment només 
hem pogut centrar la tas-
ca a conèixer l’alumnat i 
el treball previ al centre. 

IES LA PINEDA
Ha estat el gran repte per 
la combinació de caracte-
rístiques de la població 
del barri i la Covid19 tot 
va molt més lent del que 
esperàvem, hem centrat 
el treball en conèixer les 
característiques d’aquest 
centre i el seu entorn, 
que són molt particulars, 

IES LA MINA

Contracte de serveis amb la Secretària d’igualtat, immi-
gració de la Generalitat de Catalunya

10 11



Internacional
Secció 

Les activitats i els projectes

Hem estrenat la cooperació amb Uganda, concretament amb 
l’entitat Uganda YouthSkills, que es troba a la ciutat de Kam-
pala. UYS és una important entitat que presta servei assis-
tencial a molts infants i adolescents exsoldats i orfes per la 
situació del Congo, a més de la població juvenil local.

Amb UYS hem desenvolupat tres accions principals:els hi 
hem enviat els beneficis de la Kantina Solidàriade l’IES Júlia 
Minguell per donar suport a les activitats socioesportives 
per la inclusió, els hem acreditat i els hi hem donat suport 
per entrar a la xarxa de StreetfooballWorld. Estem esperant 
poder visitar de primera mà a aquests nous companys de 
camí, segurament que en els anys vinents continuareu sen-
tint parlar molt d’aquesta organització.

UGANDA YOUTH SKILLS

El compromís amb l’escola de Gumal va continuar durant 
aquest darrer any. Encara que vam haver de suspendre el 
viatge previst pels nostres voluntaris amb l’objectiu de 
plantejar com avançar en el suport de les necessitats de 
l’escola, vam aconseguir complir l’objectiu de dotar a l’es-
cola de noves banquetes per a tots els i les alumnes. També 
vam poder garantir que tots els i les alumnes tinguessin ma-
terial escolar pel curs 2020/21.
Els infants i adolescents de Gumal continuen entusiasmats 
amb la seva escola i, sobretot, són conscients que millorant 
les seves condicions per l’aprenentatge, poden incrementar 
les seves opcions per un futur més digne. En perspectiva 
tenim els compromisos d’apropar l’aigua corrent a l’escola.

Escola a Gumal

Un dels trets més característics 
de la nostra entitat, com ho és  
la cooperació internacional per 
al codesenvolupament, ha estat 
un dels més afectats per la nova 
situació creada per la Covid19. 
Els projectes Erasmus+ basats 
en la mobilitat juvenilhan tingut 
especial incidència. Malgrat tot, 
des de la secció internacional 
hem fet un important esforç de 
creativitat per mantenir el suport 
constant i per garantir la dinàmi-
ca de funcionament en els pro-
jectes de cooperació i codesen-
volupament al Senegal i Uganda.
La davallada de l’activitat inter-
nacional presencial s’ha pogut 
compensar amb la recerca de 
nous projectes i línies d’actua-
ció pel curs vinent, i encara que 
no s’han pogut materialitzar 
tots els intents realitzats, hem 
aconseguit obrir noves vies de 
cooperació i projectes que estan 
només a l’espera de què el virus 
de la Covid19 remeti. Dos exem-
ples que la propera memòria 
ompliran espais: els projectes 
“Wins” i la cooperació Eras-
mus+ amb StreetFootballWorld.

Pensament global, 
acció local

Intercanvis internacionals European Solidarity Corps

Dos intercanvis internacionals han 
quedat totalment en standby, un 
d’anada al Marroc: “Beactive, Be-
Youth”, que tenia com a objectiu ge-
neral l’acostament juvenil entre les 
dues cultures del Mediterrani, i un 
altre d’acollida amb Ucraïna i Itàlia: 
“Learningforservice”, orientat a la 
capacitació sociolaboral dels joves 
des del món del voluntariat. Espe-
rem reprendre tots dos intercanvis 
al llarg de l’any vinent, ja que, com 
sempre, darrere l’activitat tenim 
grups d’adolescents i joves amb mo-
tivació i ganes de gaudir d’aques-
ta oportunitat excepcional que 
són els intercanvis internacionals.

El programa d’intercanvi de volunta-
ris ha estat molt afectat pel context 
de la pandèmia. Dels 6 voluntaris/es 
esperats, només 2 han pogut venir, i 
només hem pogut enviar un voluntari.
Les voluntàries acollides que vam 
poder acollir han prestat servei en 
el projecte Instituts Oberts, oferint 
classes d’anglès i, també, quan ha 
estat possible, en les activitats so-
cioesportives. El fet d’haver hagut 
de restringir el seu programa d’ac-
tivitats presencials va derivar en un 
increment de les activitats online.
A Romania tenim el nostre voluntari 
en un projecte de dinamització socio-
comunitària en un entorn rural, en el 
qual també hi ha moltes restriccions i 
està gaudint d’una rica experiència de 
creixement personal i sociolaboral.
Esperem durant  l’any vinent, re-
cuperar els voluntaris pendents 
d’arribar i també poder enviar 
més joves en aquest projecte.

Estrenyent les relacions internacionals en un únic món, 
amb diferents formes de vida, amb compromisos i reptes 
comuns.
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Sociocomunitària
Barri en Rotllana, barri per a tothom i Lligams, dos 
grans projectes amb diferents  accions per pal•liar 
els efectes socials de la pandèmia. 

Secció

14

Els projectes han estat afec-
tats per la Covid19, ja que 
eren iniciatives que afavo-
rien el contacte social de 
col•lectius molt diversos.
“El projecte amb els avis 
de la residència Roca i 
Pi” pràcticament no es va 
poder desenvolupar, ja 
que es va restringir total-
ment el contacte social 
amb els centres de gent 
gran. Malgrat tot, els nos-
tres voluntaris/res van 
buscar de manteniren-
viant petits muntatges 
de vídeo. “Els divendres 
al parc de l’escorxador” 
també es van veure afec-
tats durant pràcticament 
tot el curs, tant pel confi-
nament, com pel Procicat.
Amb la pandèmia ha es-
tat més important que 
mai, mantenir iniciatives 
per acompanyar al jo-
vent en les seves neces-
sitats i, malgrat l’estat de 
shok inicial i les dificul-
tats, hem aconseguit ofe-
rir propostes de qualitat.

Acció sociocomunitària

Garantia juvenil Projecte ZING Mentoria

Ha estat un programa de 
capacitació sociolaboral 
mitjançant contractació 
en pràctiques. Hem po-
gut contractar 2 joves 
durant els mesos de ge-
ner i maig, que van dur a 
terme diferents tasques 
en els programes de di-
namització abans del 
confinament i durant el 
tancament donant suport 
a Rotllana online. Poste-
riorment, de setembre a 
desembre hem tingut 3 
joves més en pràctiques 
donant suport a activitats 
extraescolars i, més enda-
vant, un altre vegada onli-
ne, degut a la pandèmia.

L’Estiu Cultural a la Plaça va tenir un impacte especial des-
prés del primer confinament per la Covid19. Durant 20 dies 
va ser un espai que va recuperar la interacció social pal•liant 
part dels efectes del primer confinament. L’Estiu a la Plaça 
es desenvolupà de forma garantida en un entorn segur a 
l’aire lliure. La realització de les activitats, amb totes les me-
sures de seguretat, va convertir el parc de l’Escorxador en el 
retorn a la convivència pels joves i per les famílies i la gent 
gran, recuperant la interacció intergeneracional. El projecte 
ha comptat amb un equip de 30 voluntaris locals a més de 
dues voluntàries internacionals. Com en cada edició, van 
promoure el màxim de varietat d’activitats lúdiques, cultu-
rals i esportives, encara que algunes (com els concerts i el 
teatre) es van haver de cancel•lar a causa de les restriccions 
per l’increment dels casos de Covid-19.

Estiu Cultural a la plaça

Aquest any 2020, va ser especialment difícil poder des-
envolupar activitats d’estiu, a causa de la situació de pan-
dèmia, així com el protocol a seguir que se’n derivava. 
Tanmateix, la participació va ser la més important dels 
darrers casals d’estiu, ja que vam omplir la totalitat de 
les places del casal. Durant aquesta experiència, els joves 
van poder gaudir d’un ampli ventall d’activitats de tota 
mena, que va ajudar en gran manera a reprendre la so-
cialització dels joves després del confinament. A més, el 
fet d’haver pres part en aquest casal d’estiu, ha motivat a 
diversos adolescents a participar en altres iniciatives de 
La Rotllana que es duen a terme al llarg del curs.

Casal adolescents

Han donat suport en els 
itineraris acadèmics for-
matius mitjançant tuto-
ries i suport econòmic. 
Un grup de 6 joves ha 
rebut una beca per con-
tinuar la seva formació 
universitària o de cicle 
superior, combinant els 
estudis amb un volunta-
riat social en projectes de 
la nostra entitat. Des de 
La Rotllana fem el segui-
ment i acompanyament 
en la formació dels i les 
joves i el voluntariat amb 
itineraris personalitzats. 
Ha estat el primer any 
d’experiència i de mo-
ment la valoració ha es-
tat altament satisfactòria, 
tant per part dels joves 
com per la nostra entitat. 

Hem ofert orientació per-
sonal i mentoria, amb ca-
pacitació sociolaboral des 
del voluntariat internacio-
nal. Enguany ha estat un 
dels anys amb més diver-
sitat de perfils entre els 
participants, ja que han 
conviscut joves refugiats, 
joves sense sostre, joves 
d’entitats amb què estem 
realitzant projectes de co-
desenvolupament i joves 
amb beques de volunta-
riat internacional Eras-
mus+. Els joves han alter-
nat sempre formació amb 
activitats de voluntariat a 
la nostra entitat, en pro-
jectes sociocomunitaris. 

Les activitats i els projectes
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Rotllana 
Online

El procés va ser espec-
tacularment ràpid, cons-
truint-se a base d’assaig 
i error, de compartir ini-
ciatives amb els altres i 
de formular noves  pro-
postes. Aquest treball en 
equip complia diferents 
objectius;  acompanyava 
en moments d’incertesa, 
ajudava a trobar una dis-
ciplina diària  i a no perdre 
l’esperança. Fruit d’això, 
vam contribuir al fet que 
molts joves dominessin 
les plataformes virtuals de 
comunicació online, que 
persones  grans que esta-
ven allunyades de les TIC 
sentissin curiositat, i que 
entre tots i totes apren-
guéssim a conèixer què 
era el més important i com 
podíem construir una res-
posta sociocomunitària.

Rotllana online es va que-
dar després del confina-
ment, ja que hem hagut 
d’alternar confinament 
amb restriccions de mo-
bilitat. Malgrat que no és 
l’opció que ens satisfà, s’ha 
convertit en l’opció per re-
sistir i anant contribuint 
a un altre món possible.

Durant els mesos de con-
finament a casa, per a 
mantenir el contacte amb 
els infants, l’equip de mo-
nitors/es es gravava fent 
gimcanes, tallers, jocs, 
dinàmiques, fen trucades 
per parlar amb els in-
fants i veure com estaven.

Activitats per a infants

Des de l’entitat, es pre-
tenia fer el confinament 
més amè amb reptes 
esportius, d’habilitats 
i de passatemps que 
es llençaven a través 
de les xarxes socials 
pensats pels i les jo-
ves i l’equip de rotllana.

El Reforç Escolar es va fer 
online, amb  videotruca-
des via zoom, on es creen 
diferents sales, cadascuna 
amb un monitor i assig-
natura diferent, per tal de 
distribuir millor el suport 
i respondre a les neces-
sitats dels participants. 

Vam oferir vídeos i contin-
guts realitzats per nosal-
tres o per entitats col·la-
boradores que es van 
sumar a la iniciativa, per 
informar sobre els projec-
tes que realitzem. També 
vam compartir vídeos so-
bre l’història de l’entitat.

Quarantena challenge Reforç online Videos i continguts

Les activitats online

Els programes de Ràdio 
Pangea van buscar una 
solució davant la situa-
ció de no poder reunir-se 
per gravar a l’estudi, fent 
videotrucades per con-
tinuar estant connec-
tats amb la comunitat 
durant el confinament.

Radio Pangea
Des del projecte lliga de 
barri, vam proposar durant 
el confinament diferents 
reptes, quiz i jocs relacio-
nats amb l’esport i la ciu-
tat, per tal de mantenir la 
interacció amb els partici-
pants del nostre projecte.

Quiz i reptes
Sense cap mena de dubte el 
2020 ens ha portat la necessi-
tat i el repte de digitalitzar la 
nostra acció sociocomunitària. 
No ha estat fàcil ni tampoc 
massa motivador per la por a 
perdre l’essència de la presen-
cialitat. Fent una retrospectiva, 
podem dir que  aquest procés 
obligatori ens ha aportat coses 
noves i, fins i tot, ens ha per-
mès continuar socialitzant-nos.
Quan es va decretar el confina-
ment domiciliari, molt ràpida-
ment es dissenyà una nova Rot-
llana, que de ben segur no ens 
venia de gust, però que connec-
tava les nostres vides per l’únic 
canal possible: les pantalles 
electròniques. Van ser tres me-
sos on la gran majoria de nosal-
tres vam viure per primera vega-
da el que significava l’aturada de 
gran part de les activitats quoti-
dianes de les nostres vides. Vam 
descobrir que calia definir noves 
estratègies per estar connectats 
i connectades, amb un món més 
enllà de les desconcertants no-
tícies sobre la Covid19, que ofe-
gaven dia a dia els nostres cos-
tums i la nostra forma de vida.

Alternatives al confinament

Activitats online Trobades online

Les activitats i tallers els hem ha-
gut de fer a través de la pantalla 
amb l’objectiu de mantenir la co-
municació amb els diferents grups 
estables i la comunitat. Aquest ha 
estat el cas del EscapeRoom, que, 
amb el treball en xarxa de monitors 
i monitores, es va poder fer per a 
totes les edats i grups mitjançant 
plataformes online. De la mateixa 
manera, el taller d’art va traspassar 
fronteres amb participació d’arreu 
del món. El taller audiovisual es 
va portar a terme a finals d’any de 
forma semipresencial, on els parti-
cipants i monitors van poder crear 
el guió, les escenes i, finalment, 
començar a gravar amb la col•labo-
ració de la Veïnal TV. Aviat podrem 
visualitzar el curtmetratge social 
produït pels i les joves de l’entitat.

No ha estat fàcil suplir el contacte 
personal i grupal durant el confina-
ment i els períodes de restricció de 
la mobilitat perimetral. Especialment 
pels infants i adolescents. Alguns 
grups de Rotllana van estar capaços 
de traslladar la seva activitat mit-
jançant trobades online. Aquest ha 
estat el cas del grup d’adolescents, 
els monitors de l’esplai, els joves 
del projecte intergeneracional o 
els diferents grups de l’escola so-
cioesportiva de korfbal. Les troba-
des han mantingut els grups actius 
i amb diferents iniciatives, a part 
d’haver-se ofert mútuament  suport 
i acompanyament. Hem tingut dife-
rents tipus de trobades, les orienta-
des a mantenir les activitats pròpies 
del mateix grup i les orientades a 
mantenir vivesaccions i iniciatives.

Digitalitzar la nostra acció sociocomunitaria per oferir 
acompanyament en els moments d’incertesa, mante-
nir el contacte social i no perdre l’esperança.
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Dades Online
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Dades
Econòmiques
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DESPESES 2020
DESPESES D’ACTIVITATS                                25.099,82

ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT               16.060,30        

ENTITATS ASSOCIADES I AJUTS                          677,00

DESPESES DE PERSONAL                             187.682,26

ALTRES RESERVES                                          7.855,36          

COMPENSACIÓ EXERCICIS ANTERIORS               14.250,00

   TOTAL DESPESES 2020               252.856,78

DESPESES BANCARIES I TRIBUTS                    1.093,47

INGRESSOS 2020
INGRESSOS PROPIS DE L’ENTITAT                  26.840,42

ALTRES INGRESSOS ENTITAT                          13.689,60

DONATIUS / AJUTS ENTITATS PRIVADES        65.107,17

AJUNTAMENT DE BADALONA                       22.764,26

GENERALITAT DE CATALUNYA                      96.293,01

DIPUTACIÓ DE BARCELONA                          5.890,65

MINISTERI AFERS SOCIALS, JOVENTUT…     18.736,67

SUBVENCIONS ENTITATS EUROPEES                 360,00

AMORTITZACIÓ IMMO.MATERIAL  ACTV.GRALS        138,57 

INGRESSOS PROPIS DE L'ENTITAT 26.840,42
ALTRES INGRESSOS ENTITAT 13.689,60
DONATIUS / AJUTS ENTITATS PRIVADES 65.107,17
AJUNTAMENT DE BADALONA 22.764,26
AJUNATMENT STA. M. PALAUTORDERA 3.175,00
GENERALITAT DE CATALUNYA 96.293,01
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5.890,65
MINISTERI AFERS SOCIALS, JOVENTUT… 18.736,67
SUBVENCIONS ENTITATS EURUPEES 360,00

252.856,78

ANY 2020
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AJUNATMENT STA. M. PALAUTORDERA           3.175,00
TOTAL INGRESSOS 2020               252.856,78



Xarxes

La Rotllana forma part 
de diferents Xarxes,
El treball en xarxa sem-
pre ha estat un dels 
nostres trets  caracte-
rístics. Ens agrada i mo-
tiva participar en xarxes 
i impulsar-ne  d’altres.
Xarxes locals: som mem-
bres de; la Fundació La 
Roda, de l’agrupament de  
petites i mitjanes ONG’s 
i treballem molt en xarxa 
amb la Fundació  Roca i Pi, 
i la Xarxa d’Entitats d’Ac-
ció Social Comunitària.
A més de participar en 
diferents moviments i 
estructures de barri,  tre-
ballem plegats amb dife-
rents centres educatius 
de primària i  secundària; 
els CEIPS Antoni Botey, 
Josep Carner, l’escola Íta-
ca, les  escoles Institut La 
Mina i Nou de Badalona. 
I amb els centres de  se-
cundària, Júlia Minguell, 
Barres i Ones, Enric Bo-
rràs, Pau Casals i  la Llauna.

El treball en xarxa

Fundació La Roda Petites i mitjanes ONGs European Networking

El foment del patrimo-
ni cultural i el foment de 
l’arrelament a la cultura 
local, reconeixent la di-
versitat existent, és un 
dels eixos que compartim 
amb aquesta formació. La 
Fundació La Roda és un 
important suport per la 
nostra tasca en els barris, 
ja que ofereix tota mena 
de recursos per fomentar 
la cultura popular, d’una 
forma intergeneracional 
i també intercultural. La 
cooperació entre nosal-
tres és molt diversa i bi-
direccional. Donant-nos 
suport mútuament des de 
la Tamborinada al Concurs 
de música de Badalona.

La solidaritat internacio-
nal expressada de diver-
ses perspectives; com ajut 
solidari d’urgència, com 
a codesenvolupament, 
intercanvi, o simplement 
cooperació és una obli-
gació de la qual ens sen-
tim responsables tota una 
sèrie d’associacions des-
plegades per tot el territo-
ri espanyol. Ens identifica 
entre si que som organit-
zacions bastant locals 
amb mires internacionals 
i un contacte molt estret 
amb les nostres contra-
parts. Ens uneix compartir 
recursos i experiències.

Aprofitant la dimensió 
internacional, l’any 2009 
vam decidir formalitzar 
les cooperacions en una 
xarxa amb 16 entitats de 
14 països, amb l’objec-
tiu principal de donar-se 
suport mútuament sobre 
una base estructural en 
el desenvolupament del 
voluntariat, la participa-
ció juvenil i la mobilitat 
com a ONG que ja tracten 
els problemes de la jo-
ventut i la inclusió social 
des de fa molt de temps. 
La xarxa és l’oportunitat 
de treballar plegats in-
ternacionalment  reptes 
globals des del món local.

El futbol és un codi de co-
municació especialment 
entre el jovent. Precisa-
ment Street Football World 
desenvolupa el seu pro-
grama per la capacitació i 
la inclusió dels més joves i 
les seves comunitats.
L’any passat vam entrar a 
formar part de la família de 
SFW després d’un període 
llarg d’acostament inte-
rromput en diverses oca-
sions per la pandèmia de 
la COVID-19. Gràcies a SFW 
els nostres projectes so-
cioesportius estan rebent 
una empenta qualitativa 
i quantitativa. L’aportació 
de Rotllana consisteix a 
compartir la nostra exper-
tesa en Erasmus+, acom-
panyant l’entrada de noves 
entitats al programa de la 
xarxa SFW de més de 140 
entitats en més de 90 paï-
sos del món.

Street Football World

Un any més hem estat 
participatius i dinàmics a 
la Xarxa d’Entitats d’Acció 
Sociocomunitària de Ca-
talunya. Hem sigut mem-
bres actius a la seva junta 
i comissions, impulsant el 
treball amb adolescents i 
les activitats formatives.
Enguany, el projectes tam-
bé han hagut d’adaptar-se 
a la nova realitat pandè-
mica. Malgrat haver tingut 
un impacte en la reducció 
dels projectes fets, per la 
impossibilitat de garantir 
la interacció presencial de 
les organitzacions, alguna 
de les propostes més em-
blemàtiques com la troba-
da formativa d’entitats i 
part del projecte de sensi-
bilització per adolescents 
“Obre la gàbia” sí que es 
van poder dur a terme.

XEASC

Xarxes

Hem volgut destacar 
el treball amb aquesta 
fundació perquè va més 
enllà del suport que de 
la mateixa reben. L’aten-
ció als adolescents amb 
menys oportunitats o en 
risc d’exclusió social, el 
suport a l’acompanya-
ment dels avis i les àvies, 
l’atenció de joves sense 
sostre, i la coordinació en 
accions socials de ciutat, 
han anat constituint-se 
com a pilars d’una relació 
que mai es limita a dues 
bandes, sinó que ens tor-
na a posar en xarxa amb 
més entitats de Badalona.

Fundació Roca i Pi 

Cooperar amb altres entitats i impulsar el desenvolupa-
ment d’altres moviments ès un dels trets caracteristic de 
la nostra acció sociocomunitaria
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Xarxes internacionals: 
formen part internacio-
nalment dels moviments  
European Networking pel 
treball amb joves i Street 
Footbal  World-Commod 
Goal per la inclusió socio-
comunitària mitjançant  
l’esport. També realitzem 
col·laboracions bilate-
rals amb moltes  entitats.
Suport institucional: la 
nostra entitat té conve-
nis de col·laboració o  rep 
subvencions de la Unió Eu-
ropea, Programa Erasmus 
Plus, del  Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat Social, de 
la Generalitat de  Catalun-
ya, de la Diputació de Bar-
celona i de l’Ajuntament de 
Badalona.  A més de col·la-
boracions específiques per 
projectes molt concrets.
Reben el suport econò-
mic, de les Fundacions, 
Probites, Cottet Mor i 
la  Fundació Solidaritat.
A totes aquestes Xarxes, 
entitats i institucions els 
hi agraïm el seu suport.



Comiat

COVID-19 i distància social són les paraules més utilit-
zades del 2020. Ha estat un any ple d’incertesa, interro-
gants i preocupació.
No ha sigut fàcil el dia a diasense saber ni quan ni on, 
o si tan sols podríem realitzar les activitats.“Desconvo-
quem l’activitat?”, ens hem preguntat moltes vegades.
Tot i això, la memòria del 2020 ens diu que ha sigut un 
any de molt compromís per part de tots, motivació per 
tirar endavant els projectes i il•lusió de les persones 
que han participat de les activitats.E specialment, des-
taquem la creativitat i capacitat que ha tingut l’equip-
de professionals per adaptar la seva feina, en molt poc 
temps, de forma presencial a virtual durant el confina-
ment domiciliari.
Una altra de les preguntes que ens hem fet veient la 
caiguda econòmica en el país ha estat: “Econòmicament 

serem capaços d’aconseguir els objectius?” Sí, hem as-
solit l’objectiu plantejat. Volem agrair a les sòcies, socis, 
fundacions privades, administracions públiques i col•la-
boradors per haver seguit recolzant i reconeixent el tre-
ball realitzat.

Estem segurs que el 2021 serà un any difícil per totel que 
comporta la pandèmia i, també, tenim molt clar que se-
guirem acompanyant a totes les persones que participen 
en els nostres i els seus projectes en La Rotllana.
Voldria fer una menció especial a tots els voluntaris i vo-
luntàries, perquè sense el vostre suport no seria possible 
dur a terme la missió de l’entitat.

“Ha sigut un any de molt compromís per part de 
tots, motivació per tirar endavant els projectes i 

il•lusió ”

Octavio Moreno Martin, Secretari en la Junta de Rotllana

Fundació
Cottet Mor

MOROCCAN KORFBALL ASSOCIATION

للكورفبــال المغربيــة  الجمعيــة 
ASSOCIATION MAROCAINE DE KORFBALL

CEIP
Josep
Carner

Association pour le 
Developpempent de 
SARE OU MARLY
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