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BENVINGUDA
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Salvador Periago Fernández , Secretari General de Rotllana

Acomiadem el 2021, a l’espera que hagi estat el darrer 
any de travessia social per la inhòspita Covid19. 
Pandèmia amb greus efectes sobre la salut física, 
i conseqüències sobre la salut mental i emocio-

nal. Els impactes d’aquesta pandèmia ens ha obligat a 
donar la nostra millor versió, de la que estem satisfets,es. 
Però no per això ens hem escapolit dels efectes que tota 
la societat ha patit. 

Tanquen l’any amb la satisfacció de la feina feta, això 
no obstant també amb l’esperança que el 2022 puguem 
contribuir una mica més a atenuar dificultats socials. En 
una entitat diversa és complicat destacar algun projecte 
sobre la resta. Podem resaltar algunes de les novetats. El tre-
ball conjunt amb la federació internacional CommondGoal, 
per desenvolupar el nostre Pla d’igualtat de gènere en l’esport i 
de retruc en l’entitat. Així com promoure l’apoderament de les dones 
mitjançant l’esport. La important oferta d’activitats d’estiu que hem pogut 
oferir als infants, adolescents i la comunitat, amb el suport de l’Ajuntament de Badalona. I el projecte Insti-
tuts oberts, de la Generalitat de Catalunya, dinamitzant 6 centres de secundària de la ciutat i un al barri de 
la Mina, en el Besós.                                                                                                                                           

Les dificultats que hem patit i els esforços per superar-les, conjuntament amb els canvis socials que la 
pandèmia ha provocat, ens han generat moments de dificultats, que alhora ens han fet entrar en la nostra 
pròpia crisi. Les crisis són una oportunitat per reflexionar i tornar a redefinir-se. Entrem en el 2022 pensant 
quina Rotllana volem pel futur i de quina manera l’articularem.
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SECCIÓ INFANTIL

La nostra aposta per 
l’educació en el lleure 

ha consistit a promoure i 
motivar els nois i les noies 
per aprendre des d’una 
perspectiva creativa i lli-
ure. Hem proposat activi-
tats amb les quals han pogut 
gaudir, aprendre i relacio-
nar-se amb iguals.    

                  Aquesta experiència els hi 
ha proporcionat descobrir 
noves capacitats de ells i 
elles mateixes i xalar de 
l’experiència grupal. Una 
part fonamental del valor 
pedagògic de l’esplai ha es-
tat determinat pel seu paper 
com a proposta de lleure ed-
ucatiu vers la socialització 
dels infants. Hem disposat 
un programa  articulat vers 
la possibilitat d’integració 
d’infants amb necessitats 
educatives diverses, en 
un marc de relació lúdica. 
També hem potenciat la re-
lació entre infants i adults 
com a companys de joc.                                                                  
El projecte ha estat orientat 
a promoure una educació 
integral de la persona, fo-
mentar actituds, valors, i 
hàbits positius per a un ma-
teix i per la seva comunitat.

El casal diari ha estat un projecte que hem 
pogut consolidar més durant aquest any, 

ja que en plena situació pandèmica ha con-
tinuat donant resposta educativa durant tota 
la setmana. Mitjançant les activitats i actua-
cions que s’han portat a terme en el casal 
diari ludoteca, hem volgut transmetre hàbits 
de salut i socials i hem potenciat valors per 
contribuir a l’educació emocional dels infants 
i a la seva socialització. Hem tingut un grup 
de més de 50 nens i nenes que han partici-
pat durant els diferents dies de la setmana. 
A causa de la pandèmia, només s’han fet les 
activitats al local de l’esplai, sense utilitzar els 
espais de les escoles, tal com estava previst 
des d’un principi.

Aquest any un dels objectius ha estat impli-
car més a les famílies per tal d’aconseguir 

una participació més continuada i constant 
dels infants en el projecte educatiu. Estem 
molt contents d’haver implicat als pares i les 
mares, ja que ells i elles han vist la importàn-
cia de la nostra tasca educativa en el lleure. 
En un any complicat per les restriccions de 
la pandèmia, hem potenciat les sortides els 
caps de setmana, perquè durant la setmana 
les activitats quedaven totalment restringides 
als locals de l’esplai. A causa dels efectes 
d’aïllament que la canalla ha acumulat du-
rant la pandèmia, les sortides han estat molt 
demandades per les famílies, i la seva partici-
pació ha estat una mostra de l’agraïment per 
a nosaltres.

Casal diari Esplai cap de setmana

Introducció
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Durant el període de les vacances escolars, hem dut a terme 
activitats d’educació no-formal dirigides als infants entre 3 
i 12 anys. Aquestes activitats han respost a les necessitats 
socioeducatives que es plantegen en aquests períodes, on 
molts infants troben només el carrer com a oportunitat de 
lleure, davant l’absència dels pares per motius laborals, o bé 
la falta de recursos per a proporcionar-los una oportunitat 
millor. Aquestes necessitats s’han vist agreujades pels efectes 
de la pandèmia de la Covid-19.

Els casals han estat  una oportunitat per gaudir i descon-
nectar, però també han estat propostes d’aprenentatge de 
valors, d’inclusió social i de suport emocional als infants, en 
un entorn d’igualtat d’oportunitats i equitat, alhora que edu-
catiu i afectiu.

Activitats de vacances

El casal de primavera ha 
estat una de les activitats 

més esperades del segon tri-
mestre, ja que per a alguns 
nens i nenes ha estat un punt 
i a part en les restriccions 
en què s’han vist afectats. 
L’arribada del bon temps 
també convidava molt més a 
sortir i a oblidar els efectes 
i les restriccions de la pan-
dèmia. El model de casal 
que hem fet ha buscat les 
activitats d’exterior i les sor-
tides, però sempre oferint el 
màxim de seguretat als par-
ticipants.

El mes de setembre acos-
tuma a ser complicat 

per la conciliació familiar. 
Moltes famílies es veuen 
obligades a deixar la ca-
nalla a casa fins que torna 
a començar el nou curs 
escolar. Hem ofert una 
proposta de casal que ha 
cobert quelcom més que la 
necessitat de cura i atenció 
dels infants: un recurs de 
socialització i lleure edu-
catiu abans de la tornada 
a l’escola. La participació 
dels infants s’ha incremen-
tat. També hem incrementat 
l’oferta de dies i la diver-
sitat de la programació 
d’activitats.

Una vegada més, ens 
hem trobat amb unes 

vacances especialment re-
stringides. A mesura que 
el Nadal s’acostava, els 
pitjors presagis de restric-
cions tornaven amb la nova 
variant de la Covid-19. 
Malgrat les dificultats, hem 
aconseguit portar a terme 
el Casal d’hivern. Ha sigut 
l’única oferta de lleure que 
té el barri, ja que els centres 
oberts i altres activitats d’oci 
acostumen a tancar per 
Nadal. Entre mascaretes, 
gels hidroalcohòlics i dis-
tàncies de seguretat, final-
ment hem pogut oferir una 
proposta centrada en excur-
sions i activitats a l’aire lliure.

Casal de primavera Casal de setembre Casal d’hivernCasal d’estiu

Durant l’estiu, el casal 
ha estat el millor mo-

ment per reduir les conse-
qüències, en els infants, de 
la pandèmia. Ha sigut una 
oportunitat per donar, rebre 
i compartir. Ha estat un es-
pai necessari per socialitzar 
més enllà de l’escola, ja que 
ha estat l’alternativa edu-
cativa enfront del carrer o 
quedar-se sol a casa. Grà-
cies als casals ha estat pos-
sible recuperar el sentiment 
de pertinença i gaudir de 
l’emoció de compartir. Els 
casals han sigut una bona 
ocasió per aprofitar les 
oportunitats de la diversitat 
social del barri. 



Aquest any de Covid-19, encara que amb una incertesa 

constant, hem tingut una gran responsabilitat com a en-

titat. Un repte que ha derivat en diferents branques com 

l’acompanyament escolar, el projecte de ràdio, les es-

coles socioesportives, els projectes internacionals i les 

activitats del “divendres a l’Escorxador”. Aquest últim ha 

estat dinamitzat sempre que hem pogut, amb la refer-

ència d’una parella educativa i des d’una metodologia 

d’aprenentatge i servei. Buscant consens i temps de re-

flexió per combatre aspectes com;  l’isolament i exclusió 

social, el consumisme i el fracàs escolar, entre altres.

Tip!

Hem continuat en pro-
gressió per donar 

cabuda l’esport com una 
eina educativa enriquidora 
per a infants i joves dels 
barris. Els projectes de la 
Lliga Badalona de Korfball 
i la Lliga de futbol Pangea, 
han aconseguit un gran salt 
qualitatiu i quantitatiu, ja 
que formem part de Street 
Football World/Common 
Goal. Aquesta aliança 
ens ha permès incremen-
tar recursos per ampliar la 
dimensió dels projectes, 
possibilitant abordar millor 
la diversitat i arribar a més 
participants.

En el context de la Co-
vid-19, la 22a edició del 

Concurs de Música ha con-
tribuït a donar impuls a la 
reactivació del sector musi-
cal i cultural. Les finals s’han 
celebrat durant tres dies en 
el Teatre Margarida Xirgu 
de Badalona, i han comptat 
amb 8 bandes finalistes i 4 
convidades de la ciutat. Ha 
estat una edició heterogè-
nia amb molta diversitat 
d’estils musicals, amb una 
gran presència de dones, 
de bandes de Badalona a 
l’escenari, i un elevat nom-
bre de bandes en català.

Després del primer any 
d’èxit de la ràdio socio-

comunitària de l’entitat -amb 
10 programes i presència 
majoritàriament en línia-, 
enguany han sorgit 8 nous 
programes; tots presencials 
i de diferents temàtiques 
com: esdeveniments de la 
ciutat, emocions i compor-
taments socials, a més d’un 
altre programa realitzat per 
una altra entitat del barri. 
Existeixen tres formats per a 
joves i adults i cinc formats 
per a grups d’adolescents. 
Això ens ha mostrat que hem 
anat consolidant el projecte.

Per tal de fer arribar la 
pràctica del Korfball a 

tothom, hem dinamitzat una 
lliga de Korfball entre els 
instituts dels barris, per pos-
sibilitar un espai de trobada 
i de pràctica continuada 
d’aquest esport durant tot el 
curs acadèmic. Entre les i els 
participants de la lliga, hem 
constituït diferents grups que 
formaven escoles socioes-
portives de Korfball en els 
instituts de procedència. 
Durant l’últim curs hem gen-
erat 4 grups estables dels 
instituts: Barres i Ones, Pau 
Casals i Enric Borràs.

Tip!
Tip!

Act Jove

DINAMITZACIÓ JUVENIL

Concurs de Música BDN Ràdio Pangea RotllanaProjectes Socioesportius Lliga de korfbal
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El projecte, fins ara conegut com a Lliga de Barri i rebate-
jat com a Lliga de Futbol Pangea, ha aconseguit 

ampliar la seva dimensió amb la cooperació 
de Street Football World. Aquest procés 

ens ha permès formar-nos, potenciar la 
participació de la dona en l’esport i 

la construcció d’un mètode per im-
plementar millor els valors esporti-
us, amb el programa “FOOTBALL 
3”. Hem tingut una participació 
amb un nombre aproximat de 
200 participants: 60 noies de la 
lliga femenina, 80 nois de la lliga 

infantil i 60 nois de la lliga cadet. 
Amb la lliga com a punt central del 

projecte, hem dinamitzat diferents 
grups d’escola socioesportiva en un total 

de 6 centres educatius de secundària i dues 
entitats de l’entorn, on a més de la competició, 

hem ofert també propostes no esportives de lleure.

Les activitats socioculturals i de caràcter comunitari s’han 
hagut d’adaptar durant la primera meitat de l’any, a 
causa de les restriccions sanitàries, traslladant-les al 
format digital. 

A mesura que la situació ha millorat i ha per-
mès reprendre les activitats a la Nau3 de 
l’Antic Escorxador, hem pogut fer un tastet 
de Ludoteca Oberta de l’entitat per a 
joves, el passatge del terror amb un grup 
estable d’actors i actrius adolescents, 
una jornada per l’erradicació de la vio-
lència de gènere amb col•laboració de 
dones i altres entitats, i una fira solidària 
en època nadalenca amb presència de 
petites parades d’artesania i persones em-
prenedores. 

Les activitats han estat adreçades a tots els 
públics, de forma gratuïta.

Divendres 
a l’Escorxador

Lliga de futbol
Pangea
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Durant l’any 2021, 7 educadores (o Champions) de la Rotllana han rebut una formació internacional 
a càrrec d’Adidas,Women Win i StreetFootball World per apoderar a les dones i trencar aquestes 
barreres que la societat ha anat creant i impedint la seva participació en els esports.

The Adidas Breaking Barriers project ha mantingut reunions en anglès cada dues setmanes amb més 
de 5 països i amb un treball constant a través de les plataformes online. La formació ha tingut com a 
objectiu la creació d’un projecte esportiu i social amb impacte a la comunitat de Badalona. També 
ha volgut oferir un espai segur per a les noies de la ciutat que han volgut iniciar-se a la pràctica 
de l’esport.La culminació de totes aquestes accions del projecte ha estat resumida en el projecte 
SPRING CAMP 4GIRLS, organitzat i desenvolupat per les 7 Champions de la Rotllana, que tindrà 
lloc a la Setmana Santa, i continuarà amb activitats setmanals tots els dissabtes fins al juny. Durant el 
transcurs del projecte, les participants podran rebre xerrades d’experts sobre la menstruació, hàbits 
saludables, pràctica de l’esport i valors, amb la idea de poder formar a les noves generacions de 
dones esportistes de la nostra ciutat. Ara és el seu torn.

Breaking Barriers
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Casal joves

Al 2021 hem fet un canvi 
d’imatge al casal de 

joves. Una transformació 
que ha millorat l’acollida 
dels i les participants du-
rant l’acompanyament 
escolar, les tardes de la 
ludoteca i els dissabtes del 
grup d’adolescents. Hem 
fet millores com: pintar el 
casal, adquirir material com 
ordinadors i mobles que 
han permès que l’equip 
professional i les  persones 
voluntàries treballessin 
amb més motivació i millors 
condicions. Hem donat més 
personalitat a cada espai 
adequant-lo a les seves fun-
cions. Per exemple, la sala 
polivalent ara compta amb 
un armari ple de jocs de 
taula nous per la ludoteca. 
A més, un dels protagonistes 
del nostre casal, el futbolí, 
ha estat restaurat per un 
grup de nois i el seu educa-
dor a principis d’any. 

Tot i així, les limitacions de la 
Covid-19 no han fet possible 
el nostre objectiu de donar 
més autonomia d’obertura 
del casal als grups més es-
tables.

S’ha treballat des de 
l’apoderament dels i les 

estudiants, per tal que ells i 
elles es fessin càrrec del seu 
futur acadèmic, a través de 
conèixer-se a ells mateixos i 
les seves potencialitats i mo-
tivacions. Les persones par-
ticipants i les seves famílies 
han vist una millora en els 
seus estudis a més d’haver-
se vinculat, majoritàriament, 
a una altra activitat social 
de l’entitat.

A la primavera es va po-
sar en marxa l’espai 

de Ludoteca per a joves.                                                            
La formació d’un grup es-
table els dimecres que or-
ganitzaven activitats obertes 
amb l’objectiu d’aprendre 
diferents jocs de taula per 
poder dinamitzar-los amb 
altres grups. Ha estat una 
iniciativa complexa per la 
situació pandèmica i la limi-
tació dels usos dels espais.

Per tercer curs consecutiu, 
el grup d’adolescents 

s’ha reunit els dissabtes, en-
fortint el vincle i combatent 
la situació de distanciament 
social, gràcies a la presen-
cialitat. L’increment de par-
ticipants ha provocat la de-
cisió de dividir-se en dos de 
diferents, amb dinàmiques 
adaptades segons les edats. 
Malauradament, els grans, 
per segon any, no han pogut 
realitzar l’intercanvi interna-
cional per la Covid.

LudotecaReforç escolar Grup adolescents

Introducció
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Instituts
Oberts

El projecte IO ha estat una iniciativa de 
la Secretaria de Migracions i Femi-

nismes que gestionem després d’haver 
guanyat el concurs públic. El projecte ha 
permès destinar un/a dinamitzador/a 
acadascun dels sis instituts de màxima 
complexitat de la zona de Badalona i 
Sant Adrià del Besòs. La tasca d’aquests/
es dinamitzadors/es, ha sigut coordinar 
un programa d’activitats extraescolars, 
amb propostes d’organització pròpia, 
gràcies a la col•laboració d’entitats de 
l’entorn. Les iniciatives desenvolupades 
han estat dividides en 5 grans blocs: so-
cioculturals, socioesportives, de suport 
acadèmic, lingüístiques i de treball amb 
les famílies.Malgrat que enguany ha estat 
un any molt complicat per la pandèmia, 
les figures dels dinamitzadors/res han 
pogut fer vincles amb l’alumnat. Aquest 
procés ha estat clau perquè el projecte 
es pogués implantar amb èxit. Les direc-
cions dels centres i la resta d’agents de la 
comunitat educativa, han expressat molta 
satisfacció l’impacte que ha mostrat el 
projecte.

10



Enric Borràs Barres i OnesLa Mina

Pau Casals Júlia Minguell
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Ofereix una programació 
molt àmplia, i suport a les 
activitats de vacances es-
colars i sòcio-formatives.

Proposa una oferta diversa 
innovadora. Participa en 
les activitats amb els IES de 
Badalona.

Dona suport a un ventall 
d’activitats i promou la mo-
bilitat internacional Eras-
mus+.

Dinamitza una oferta vari-
ada durant la setmana i 
promou l’obertura al barri 
com equipament.

Realitza activitats que 
recullen la diversitat 
d’alumnes. Recolzament a 
les activitats de vacances.

Promou activitats socioe-
sportives i socioculturals, i 
també la participació a pro-
jectes Erasmus+.

IE Nou de Badalona



SECCIÓ INTERNACIONAL

En un moment d’incertesa 
general, sobretot rela-

cionada amb els projectes 
de mobilitat, ha estat im-
portant mantenir els vincles 
construïts amb altres entitats 
d’arreu del món, per com-
partir experiències, garan-
tir projectes segurs i poder 
continuar apostant per 
connectar als adolescents 
i joves amb el seu moment 
sociohistòric.

El programa Erasmus+ s’ha 
renovat  i nosaltres ens hem 
sumat a la proposta de 
projectes més enfocats a la 
formació i l’obertura al món 
laboral.

En la secció internacional 
hem continuat apostant per 
les experiències vivencials, 
de curta i llarga estada, 
amb un impacte no només 
en els participants, sinó 
també en les comunitats 
d’origen i enviament.

El 2021 ha tornat a ser pan-
dèmic, però amb ganes i 
molta precaució hem pogut 
articular diverses propostes 
des de la secció internacio-
nal.

L’intercanvi internacional 
“BeActive!BeYouth!” ha 

tingut lloc a Makedonia 
del Nord. Hi ha hagut una 
participació activa entre els 
joves dels dos països, els 
quals han pogut conèixer 
una realitat social diferent 
de la seva, adquirir noves 
habilitats personals i socials, 
practicar idiomes i compar-
tir les seves cultures. Una ex-
periència inoblidable!

Hem continuat ofer-
int oportunitats 

d’aprenentatge i desenvo-
lupament personal a través 
del voluntariat, amb el repte 
d’acollir nous i noves joves 
amb dificultats geogràfiques, 
incrementades encara més 
per l’emergència sanitària. 
Vam acollir a participants 
vo l u n t a r i @ s d ’ U c r a ï n a , 
Marroc, Armènia, Itàlia. 
Entretant, el nostre Carlos 
Gàlvez tornava de Romania.

Joventut Solidària és un 
projecte educatiu diri-

git als adolescents, basat en 
l’aprenentatge a través de 
l’experiència. Es fomenta el 
desenvolupament de valors 
i actituds solidàries a través 
de la formació, reflexió 
i la realització d’accions 
solidàries, com per exem-
ple: haver participat en la 
festa dels drets dels infants, 
o la venda de llibres soli-
daris. 

Intercanvi a Makedonia European Solidarity Corps Joventut Solidària

Introducció
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WINS va néixer de la cooperació entre 4 organ-
itzacions: InformaGiovani (Itàlia), Club Ko-

rfball Badalona (Espanya), Aventura 
Marao Clube (Portugal) i La Rotllana 

(Espanya). Aquest projecte té la fi-
nalitat de millorar la qualitat edu-
cativa de l’educació el lleure, 
treballar per a la inclusió social i 
promoure una nova experiència 
internacional, amb la formació 
en l’esport com a eix vertebra-

dor. Ha estat una bona oportuni-
tat per afavorir l’itinerari sociolab-

oral dels joves. També ha començat 
a articular-se per oferir oportunitats, 

des de l’educació no formal, a centenars 
d’infants, adolescents i joves de Badalona, i 

de la resta dels països participants.

Escola a Gumal WINS

Com cada any, el nostre comprimís amb l’escola de Gumal ha 
continuat. 

Gràcies a totes les persones que han participat d’una 
forma o una altra, hem pogut assegurar l’enviament 
de material escolar bàsic a l’escola de Gumal. 

A més, hem pogut donar suport a la constitució 
de l’Associació Same Oumarly per al desen-
volupament del poble de Gumal, que té com 
a principal objectiu millorar la qualitat de vida 
dels habitants del poble en aspectes de salut, 
educació, cultura, esport i afavorir el desenvo-
lupament econòmic sostenible del poble. 

El pròxim objectiu, juntament amb l’Associació 
Same Oumarly, és prestar-los suport en la construc-
ció de La Casa de Salut.
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ACCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

La nostra secció sòcio-
comunitària té dues grans 

línies d’actuació: “Barri en 
Rotllana”, barri per a to-
thom, i Lligams. Mitjançant 
aquestes dues fórmules, 
plenes d’accions pròpies i 
projectes compartits amb 
altres seccions, hem af-
rontat el doble repte de 
continuar fent comunitat, i 
donar una resposta social 
per pal•liar l’aïllament 
provocat per la Covid-19.                                          
Encara que sabem que els 
esforços han quedat molt 
lluny de cobrir les neces-
sitats a les quals ens hem 
enfrontat, estem satisfetes 
de la resposta que hem do-
nat, ja que ens ha obligat a 
cercar la nostra millor versió 
com a professionals, volun-
taris i com associació. Sense 
derrotismes, sense triomfal-
ismes, el 2021 deixa moltes 
accions realitzades.

La participació en el programa de garantia 
juvenil ha facilitat la formació i capacitació 

de 6 joves en diferents períodes de l’any, 
en els àmbits propis de desplegament de 
la nostra missió. Garantia juvenil ha donat 
l’oportunitat a joves que han crescut associa-
tivament en l’entitat i de conèixer en primera 
persona el món professional del lleure educa-
tiu. Més enllà de les seves decisions person-
als de continuar en l’àmbit social, els joves 
participants es capaciten de coneixements i 
procediments transversals pel mercat laboral, 
especialment quant al treball en equip. Al 
2021 hem incorporat al nostre equip de pro-
fessionals una d’aquestes joves.

Gràcies a la Fundació Nous Cims, 5 joves 
vinculats com a voluntaris i voluntàries 

a la nostra entitat, han gaudit una beca 
d’estudis. Dos per formacions universitàries i 
tres per realitzar un grau superior. Les beques 
han ajudat a consolidar la relació de volun-
tariat dels nois i noies  amb l’entitat, gràcies a 
un acord que vinculava el voluntariat amb la 
beca. Des de La Rotllana ens hem encarregat 
del seguiment i suport acadèmic quan ha estat 
el cas, i de  fer un seguiment de l’itinerari com 
a voluntaris i voluntàries. Tots 5 van complir 
perfectament amb el seu acord de voluntariat 
i 4 van finalitzar amb èxit els estudis. 

Garantia juvenil Projecte ZING
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Aquest estiu hem portat a terme el projecte “L’estiu és 
teu”, que ha consistit en una oferta de casals d’estiu, 

durant els mesos de juliol i agost, amb el suport princi-
palment de l’ajuntament de Badalona, i de la fundació 
Probitas.                                                                                 

Les activitats han estat dirigides a infants i adolescents, 
amb menys recursos i oportunitats.L’organització dels 
casals ha tingut l’important precedent d’haver-se realit-
zat de forma conjunta amb diferents agents municipals, 
i amb centres educatius de primària i secundària. Cal 
destacar la importància del procés que es va establir 
per identificar als beneficiaris prioritaris per gaudir de 
l’experiència de casals d’estiu, i d’aquesta manera ga-
rantir al màxim l’equitat entre els infants i adolescents 
candidats.

L’estiu és teu

Curs CIATE Grup de veïnes Estiu cultural a la plaça
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Després de dos anys d’aturada, 
gràcies al suport del projecte 

Breaking Barriers, hem reprès la 
setena edició del curs CIATE, oferint 
als joves del barri la possibilitat de 
formar-se en l’esport i el lleure, per 
tal de contribuir a una nova fornada 
d’educadores i entrenadores esport-
ives. El curs, realitzat entre el desem-
bre i el gener del 2022, en mig de les 
restriccions per la Covid, ha ofert op-
cions enriquidores per a joves majors 
de setze anys que es volien formar en 
la conducció de grups esportius.  Hem 
abordat coneixements del món de 
l’educació i l’esport, amb especial èm-
fasi a l’equitat i la igualtat de gènere.

El grup de dones ha continuat un 
any més amb les activitats de 

Zumba i Pilates al casal. Un total de 
20 dones: mares, àvies i amigues, 
s’han reunit durant dues tardes a la 
setmana per dedicar-se temps a elles 
i a portar una vida més saludable i 
activa, a la vegada que s’han enfor-
tit comunitàriament. La participació 
en activitats sociocomunitàries du-
rant l’estiu Cultural ala Plaça o els 
sopars esporàdics del mateix grup, 
les ha permès vincular-se més amb 
la comunitat, les altres generacions, 
altres col•lectius i la seva entitat.

L’Estiu Cultural a la Plaça ha tingut 
un impacte molt positiu al barri. 

Durant tot el mes de juliol, el parc de 
l’Escorxador s’ha convertit en un espai 
d’interacció, aprenentatge i socialit-
zació intercultural i inter-generacio-
nal. Més de 30 joves voluntaris/es han 
organitzat totes les tardes diverses 
activitats, en un entorn segur, a l’aire 
lliure i accessible a tothom. Hi ha 
hagut el màxim de varietat d’activitats 
lúdiques, culturals i esportives, encara 
que algunes (com els concerts) es van 
haver de cancel•lar a causa de les re-
striccions per l’increment dels casos de 
la Covid-19.
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DADES ECONÒMIQUES
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DESPESES 2021
DESPESES D’ACTIVITATS                                              85.847,95

ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT                        43.948,49        

ENTITATS ASSOCIADES I AJUTS                                       677,00

DESPESES DE PERSONAL                                           306.283,09

   TOTAL DESPESES                               501.793,65

INGRESSOS PROPIS DE L'ENTITAT 37.417,82
ALTRES INGRESSOS ENTITAT 93.564,00
DONATIUS / AJUTS ENTITATS PRIVADES 122.224,93
AJUNTAMENT DE BADALONA 87.742,23
GENERALITAT DE CATALUNYA 90.062,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5.434,40
MINISTERI AFERS SOCIALS, JOVENTUT… 34.775,27
SUBVENCIONS ENTITATS EURUPEES 1.773,00
SUB. ÚS ESPAIS i INSTAL·LACIONS 28.800,00
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En un any marcat per la 
inestabilitat generada 

per la pandèmia de la Co-
vid-19, la col•laboració 
i el suport mutu entre or-
ganitzacions ha estat clau 
per fer front a les dificultats 
internes i externes. Sentim 
que des de La Rotllana som 
part d’una xarxa en dife-
rents plans: local, nacio-
nal i internacional. També 
sentim que ho hem fet en 
diferents àmbits, com ho és 
la inclusió social, el treball 
sociocomunitari de base, la 
cooperació internacional 
i la innovació socioeduca-
tiva. Els reptes i la necessitat 
de respostes als problemes 
socials han incrementat, 
durant aquest any, la nostra 
dedicació i intensitat al com-
promís del treball en xarxa, 
des d’accions puntuals a 
l’elaboració d’estratègies a 
mitjà i llarg termini.

La nostra participació ha 
continuat un any més, es-

tablint complicitats amb la 
cooperació internacional i el 
suport entre organitzacions.
Durant aquest any hem 
mantingut l’assessorament 
pel projecte al Senegal, així 
com el suport  en la donació 
de material pel mateix pro-
jecte.                 

Al 2021 continua el tre-
ball en xarxa dins del 

Network, que ens ha per-
mès comptar amb entitats de 
confiança amb qui compar-
tir metodologies, estratè-
gies i projectes, a través de 
reunions periòdiques. De la 
xarxa van sortir projectes 
de voluntariat i accions de 
sensibilització en temes eu-
ropeus.

30 anys en el món del 
lleure han consolidat la 

nostra relació amb les insti-
tucions públiques amb el seu 
reconeixement. Hem acabat 
el 2021 amb la petició per 
ser entitat d’interès públic. 
La Fundació solidària UB, 
o la Taula per la infància i 
l’adolescència, són organ-
ismes que també han fet de 
garants.

Petites i mitjanes ONG Suport institucionalEuropean Networking

XARXES

Introducció
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La nostra implicació creix a la Xarxa d’entitats d’acció so-
ciocomunitària. A més, un exponent molt clar ha estat la 

Presidència assumida per en Dani Arellano, membre de la 
nostra junta, pels quatre anys vinents. Hem estat agents ac-
tius en les comissions de treball, implicant-nos directament 
en la coordinació de les jornades socioesportives per la 
igualtat de gènere que es van celebrar a Badalona, i tam-
bé en el programa de dinamització d’adolescents. Alhora, 
també hem participat en altres iniciatives promogudes per 
altres entitats de la xarxa. Amb el projecte de Ràdio Pangea 
hem començat a explorar col•laboracions amb l’entitat de 
Terres de l’Ebre Atzavara Arrels, per trobar fórmules d’ús de 
les noves tecnologies digitals entre els adolescents i joves, 
menys additives i més formatives.

La complicitat i suport amb la Roca i Pi s’ha mantingut en fa-
vor d’accions per promoure la inclusió de les persones amb 

menys oportunitats, que han anat des de donar oportunitats 
per l’equitat en el lleure educatiu, al suport de persones sense 
sostre. ACT-jove i el projecte d’acollida de La Rotllana, han 
estat els punts de trobada. 

Malauradament, un any més ha quedat aparcat l’emblemàtic 
projecte de suport a la gent gran que manteníem amb la 
residència per les evidents raons de la pandèmia. Tampoc 
hem pogut avançar amb la xarxa d’acció social de les enti-
tats amb qui ens relacionem al voltant de la fundació. Malgrat 
tot, la intensitat i dimensió dels projectes que mantenim actius, 
com l’acompanyament i assessorament que rebem per part de 
la fundació, fan d’aquesta relació un dels nostres eixos més 
importants d’arrelament i articulació sociocomunitària a la 
ciutat de Badalona.

XEASC Fundació Roca i Pi
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Street Football World

Ara més que mai som SFW, part d’un moviment mun-
dial per la Pau i la inclusió social mitjançant l’esport, 

en especial el futbol. Aquest any, a part de desenvolu-
par a Badalona accions com el BreakingBarriers o la lli-
ga Pangea, que han tingut un gran impacte positiu entre 
els beneficiaris, hem de destacar sobre tot l’esforç per 
la promoció de l’esport femení, en clau d’equitat amb 
l’esport masculí, i d’apoderament de la dona.També 
hem fet passos més importants en el moviment SFW per 
ser membres permanents en la participació de diferents 
comissions, com ha estat l’educació per la pau mitjan-
çant l’esport i la construcció del segell de qualitat del 
moviment.A poc a poc, també hem anat obrint relacions 
directes amb altres organitzacions del moviment, de 
moment limitades per la dificultat en la mobilitat interna-
cional, però amb les que hem pogut construir les bases 
de futurs projectes i cooperacions.



20

La
 oportu

nidad que nos o
fre

ce
 La

 

Rotlla
na para re

aliz
ar c

lases d
e zu

mba 

y pila
tes, 

no so
lamente nos a

yuda 

a cu
idar n

uestr
o cu

erpo,si
no que 

es v
ita

l p
ara nuestr

a sa
lud m

ental.

Agraeixo la dedicació de Rotllana 
en fomentar l'esport femení. 

Com més siguem, millor!

Estem molt agraïts, gràcies 
a La Rotllana hem pogut construir 

una escola al Gumal. En un futur pròxim,
 esperem que els nens i nenes del poble 

puguin aprofitar aquesta oportunitat 
donat que l'educació és la base 

d'un futur millod'un futur millor.

M’agrada venir a l’Esplai 
perque jugo a moltes coses 
i a més a més faig un munt 

d’amics nous.

M'agrada molt tenir un 

dinamitzador al meu institut 

perquè gràcies a això he pogut 

participar en sortides i practicar 

esport amb els meus amics.
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L'esforç i l'estima que posa la 
gent de La Rotllana en els seus 

projectes es nota des del minut zero. 
Ens sentim molt agraïts i afortunats 

per haver pogut col·laborar-hi!

He crescut a la Rotllana i ara 

formo part de l'entitat. 

Molt agraïda d'aquesta gran 

oportunitat.

La Rotlla
na gave me 

the opportunity to discover 

a new country and culture, 

make new frie
nds and skills.

Marta Plaza 
Beca Zing

Mahamadou Diallo 
President de l'Associació Same 

Oumarly per al desenvolupament 
del poble de Gumal

Ani Hakobyan
Voluntària ESC

Jesús Chavez Banegas
Particpant secció infantil

Chari Tena Murillo
Participant dinamització 

dones 

Sheila Cerezo Nieto
Mare d’un participant

de la secció infantil

Ana Castaño Landeira
Participant de la escola socioesportiva

INS Júlia Minguell 

Anthony Castro
Participant korfbal  

INS Enric Borràs

Melenny Huayamabe
Treballadora

Marçal Sesé
Guanyador del Concurs 
de Música de Badalona

Cada any és un repte i una 
incògnita de com hi serem. 

A La Rotllana sento que davant
 la dificultat sempre lluitem.

Conèixer l’Esplai Chiribiripum ha estat tot un descobriment! Els petits s’ho passen genial, fan un munt de coses noves i aprenen a compartir, a jugar, a ser creatius… i sobretot a ser tolea ser tolerants.
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COVID-19 i distància social són les paraules més utilitzades 
del 2021. Ha estat un any ple d’incertesa, interrogants i 

preocupació.

No ha sigut fàcil el dia a dia sense saber ni quan ni on, o 
si tan sols podríem realitzar les activitats.“Desconvoquem 
l’activitat?”, ens hem preguntat moltes vegades.

Tot i això, la memòria del 2021 ens diu que ha sigut un 
any de molt compromís per part de tots, motivació per ti-
rar endavant els projectes i il•lusió de les persones que 
han participat de les activitats. Especialment, destaquem la 
creativitat i capacitat que ha tingut l’equipde professionals 
per adaptar la seva feina, en molt poc temps, de forma pre-
sencial a virtual durant el confinament domiciliari.

Una altra de les preguntes que ens hem fet veient la caiguda econò-
mica en el país ha estat: “Econòmicament serem capaços d’aconseguir 
els objectius?” Sí, hem assolit l’objectiu plantejat. Volem agrair a les sòcies, 
socis, fundacions privades, administracions públiques i col•laboradors per 
haver seguit recolzant i reconeixent el treball realitzat.

Estem segurs que el 2022 serà un any difícil per tot el que comporta la pandèmia i, també, tenim molt clar que 
seguirem 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 voluntàries, perquè sense el vostre suport no seria possible 
dur a terme la missió de l’entitat.

COMIAT
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Octavio Moreno Martin, Secretari en la Junta de Rotllana
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Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de: 




