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ACTIVITAT, IMPACTE SOCIAL, ECONÒMICA I VALORATIVA



INICI

A continuació trobaràs la memòria general de l'entitat del curs
2019-20. S'explica a grans trets els projectes que s'han dut a terme,
però també la situació de l'entitat, l ' impacte social, l 'estat
econòmic, i la valoració general.

Per aprofundir més està la web, o si més no, presencialment tenim
projecte per projecte la seva pròpia programació.

Aquest any marcat per un inici de la reinauguració d'agipa, amb
canvis a l 'espai i ampliació d'aquests. Però, malauradament marcat
per la COVID19, amb confinament, reducció d'activitat i suspensió
de projectes.
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SOBRE  AGIPA
Agipa som una comunitat, familiar i en
creixement, amb la responsabilitat d'educar a
través del dret a jugar, què, com a tu, ens
encanta passar-nos-ho molt bé, divertir-nos,
jugar, compartir i experimentar.
Si no es un casal, es una activitat, sinó una
animació, una festa popular, una trobada, un
taller, però sempre impulsant la creativitat
dels joves i els infants, donant oportunitats a
través del lleure.
 
Però qui som?
Per una banda, una junta directiva qui vetlla
pel funcionament de l ’entitat i marca els
objectius generals és el far què il· lumina el
camí, un equip de gestió, multidisciplinar i
professional que coordina, organitza i duu a
terme el funcionament global de l'associació,  

és la locomotora, i també un equip de
monitors/es que realitzen tasques d'acció
directa, son les rodes que roden.

Per una altra banda, tenim les comissions, per
aquelles agipers/es que es volen implicar en
l’entitat de manera més directa, participativa i
activa, son els vagons carregats d’educació,
activitat comunitària, voluntariat, noves
tecnologies,...

Però AGIPA també són els socis, sòcies i
entitats col·laboradores, que creuen i aposten
pel projecte, i volen donar oportunitats a
l ’accès d’un lleure de qualitat, i  que amb el
seu suport ho fan possible, les persones que
viatgen en aquest tren.
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LA NOSTRA MISSIÓ
ÉS PROMOURE
L’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE
COM A EINA
TRANSFORMADORA
PER 
CANVIAR EL
MÓN.



 DADES
Dades de contacte
Directora: Cristina Bravo Luque
Ubicació: Giramón, carrer Anastasi Pinós 1 de
Lleida, 25005
Contacte: giramon@agipa.cat.
973045031. 625742573 www.agipa.cat
Xarxes socials: facebook: AGIPA. Twitter:
@AgipaGiramon. Instagram: agipagiramon. 
 

Òrgans de govern
President: Joan Ramon Barri i Paris
Vicepresidenta: Navidad Baró Seuma
Secretària: Mª Carmen Castillo Santiago
Tresorera: Irene Garcia Lopez
Vocals
·       

Equip de Gestió
Direcció: Cristina Bravo Luque
Persones: Mª Carmen Castillo Santiago
Projoectes: Navidad Montañez Baró
Administració i Atenció al client: Irene Garcia Lopez
Producte: Anna Orgaz Murcia

Membres de l ’organització
L’entitat compta amb el recolzament de diferents
grups de persones:
22 persones assalariades
23 persones voluntàries i 9 practicants
41 famílies socies
387 usuaris/es

Comissions
Comissió Comunitat Agipa: 8 membres
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DE

L'ENTITAT

ENTITATS EN XARXA:

-GENERALITAT DE CATALUNYA

-AJUNTAMENT DE LLEIDA

-LA CAIXA PROINFÀNCIA

-ESCOLA PARDINYES

-ESCOLA BRESSOL PARDINYES

-INSTITUT JOSEP LLADONOSA

-PLA D'ENTORN EDUCATIU DE LLEIDA



PROJECTES
Els projectes i serveis d'Agipa estan classificats en tres àmbits: Lleure,
Animació i Comunitat.Els projectes de Lleure i comunitat, tenen o una
part o la seva totalitat d'acció social. Els projectes englobats en
animació, és per donar un valor afegit, al sentit d'agipa, a banda
d'ajudar a sufragar les despeses de l'entitat. 

Entenem per acció social que, un dels objectius principals de
l'existència del projecte és tenir un impacte social sense intervenció
econòmica, per tant les despeses del projecte s'assoleixen per
voluntariat, aportació de l'entitat i ajuts i subvencions.
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Lleure: 11 projectes
Animacions: 5 serveis
Comunitat: 7 projectes i serveis



PROJECTES

Casal d'estiu:  Per grup de Trotamons i Mastermons.
 Del 22 de juny al 28 d'agost.

Colònies:  Casa de Colònies de Montpol. Del 31 d'agost al
4 de setembre.

Escoles:  els serveis què es presten a les escoles són
d'acctivitats extraescolars, acollida, suport a l 'ampa,
monitoratge de suport, estudi asistit i tallers. Aquest curs
hem estat a 9 escoles diferents (Joan Maragall, Frederic
Godàs, Francesco Tonucci, Llardecans, Príncep de Viana,
Magraners, La Mitjana, Alfés, Sant Josep de Calassanç

 KREA:  Kasal Revolucionari Educatiu Adolescent, per joves
d'entre 12 i 16 anys. Durant el curs escolar tots els
dissabtes per la tarda. Al juliol 2 tardes a la setmana. 

Tardes d'Esplai:  durant el curs escolar dulluns i dimecres
per Trotamons i dijous per mastermons.

Aula Oberta:  Programa de La Caixa Proinfància. Espai per
alumnes grans de primària de dilluns a dijous on disposen
d'una hora d'estudi assistit i una hora lúdic-educativa.

Disbauxa:  Ludoteca infantil i  familiar dels divendres per
la tarda. Joc ll iures i tallers temàtics. Lleure obert i
accesible per tothom.

Tallers:  S'han realitzat 3 tallers de Mirades Violeta.
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LLEURE



PROJECTES

Aniversaris Agipa:  Festes d'aniversari
personalitzades a cada edat i grup.

Animacions privades:  Portem l'animació
personalitzada allà on estigui la festa.

Animacions Grans :  Tallers, espais i racons i
ludomòbils, temàtics per grans esdeveniments.

Monitoratge de suport:  Acompanyem els infants en
els events.

Contacontes:  La folleta fullaseca contacontes
teatralitzat, dinàmic i amb activitat.
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ANIMACIÓ

Recollida del Tió i Tiona:  Activitat familiar de
recollir el tió i tiona pròpi, pel Parc de La Mitjana.

Hivernàlia: Parc lúdic familiar del 26 al 31 de
desembre amb espais, tallers i espectacles, tot amb
material reciclat. Aquest any era un mar de plàstic.

Dies de Festa i Gresca: Casal esporàdic per quan
l'escola fa dia de lliure disposició.



PROJECTES

Col·laboracions:  fem col·laboracions amb Associació Refem,
Afanoc, Fundació La Marató de TV3, Orvepard, les escoles,
Fundació Verge Blanca, Universitat de Lleida, La Palma.

Famílies:  Impulsem l'activitat famíliar, també per fer vincle amb
altres famílies. Tallers, sortides i trobades. Sortida a Prades,
Tallers del disbauxa, Primaverada Agipera (suspesa)

Festes Populars: Organizadors, coorganitzadors i col·laboradors
de les Festes Populars al barri de Pardinyes.

Escola de formació:  Curs de premonitors per joves. 21a
edició de l ’Escola d’Estiu del voluntariat. Taller "Els armaris pels
abrics" (suspesa)

Socis i sòcies :  A banda de l'assemblea general ordinària, a les
famílies socies s'ofereixen altres avantatges i descomptes.

Voluntariat:  familiar i jove. Donar l'espai a l 'activisme altruista i
un valor afegit a les activitats de l'entitat. Hi han projectes què
sense el voluntariat no serien possibles.

Xarxa d'entiats:  Compartim experienciès i col·laboracions amb
altres entitats socials i educatives. Tan de la ciutat com de fora.
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COMUNITAT



IMPACTE  SOCIAL
M E M Ò R I A

INFANTS I JOVES: 975
ACCIÓ SOCIAL: 378
FAMÍLIES: 1020



ESTAT  ECONÒMIC
M E M Ò R I A



Vam fer un desbloqueig creatiu amb Lorena Metaute per tal
d'estructurar, donar sentit i utilitzar les paraules adequades sobre
què és Agipa, com som i què fem.

Hem redissenyat la pagina web per tenir un contingut més
actualitzat i un format més sencill i  estructurat.

Per volum de feina és van ampliar les hores de contractació de
Navidad, per coordinació de projectes i Irene per administració i
contabilitat.

Es va fer un canvi de gestoria a Fundesplai, per oferir experiència
específica en associacions d'educació en el lleure.

PROPOSTES  DE  MIL LORA
A l'octubre vam reinaugurar l 'espai d'Agipa, ampliant els espais i
guanyant una aula gran, el despatx amb accés a l 'exterior i el
quartet de material gran. Ha sigut un esforç intens gràcies a totes
les persones que han aportat mà d'obra i recursos.
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REINAGURACIÓ



Després de sortir en l'estat de xoc, des d'Agipa vam creure oportú oferir recursos lúdics
i animacions a través de les xarxes socials, per tota la família i amb materials i recursos
que tinguéssim per casa, ja que, no podíem anar a comprar material de treballs
manuals ni res.

Vam realitzar 40 confiactivitats de tota mena, art, ciència, cuina, psicomotricitat, joc,...
Vam fer 5 animacions en directe de diferents temàtiques.
Vam realitzar la setmana de Sant Jordi confinada amb propostes d'activitats, sorteig i
elaboració de l'autèntica llegenda de Sant Jordi entre totes les famílies que van
col·laborar.

Però, les restriccions per prevenir també ens ha donat fort al casal d'estiu, reduint
inscrits en un 60%, tot i que valorem positivament poder fer el casal i les colònies
d'estiu.

També ens ha fet mal econòmicament, tenir pèrdues econòmiques ataca directament a
l'equip de gestió, el qual està en ERTO des de l' inici amb la pèssima resposta del SEPE,
fet molt tràgic. Però també en la supervivència de projectes d'acció social i de la pròpia
entitat.

COVID-19
14 de març de 2020, com tots sabem, vam ser atacats per la COVID-19 causant una
pandèmia a nivell mundial, fet que va provocar un confinament domiciliàri extrem que
va durar més dos mesos, amb severes restriccions durant els mesos posteriors.
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EL LLEURE
NO
L'ATURA
NI LA
COVID-19



VALORACIÓ

Durant aquest curs hi ha 2 factors importants que han afectat l 'entitat,
un positiu quant a l 'ampliació i millora de l'espai, que ajuda a potenciar
projectes i donar-li un toc de valor afegit a la qualitat de l'entitat. 
Però per altra banda, la COVID-19, no només ha provocat posar el fre a
l'entitat, sinó que està fent mal sense poder valorar la repercussió
exacta i quant temps es trigarà a recuperar-se.No obstant això, sempre
hem sigut una entitat flexible que ens adaptem i modifiquem a la
realitat, i  ara també. 

La resposta és reinventar-se i ho hem fet des del minut 1 de pandèmia,
sense parar d'oferir recursos i propostes, i el curs vinent 2020-21 anirà
en constant canvi i adaptació. Esperem que tot vagi bé.

La sensació de la resposta de les famílies és molt gratificant, per les
seves valoracions, confiança i implicació, fent que aquesta família creixi
de mica en mica cada vegada més i s'envolti de persones que faran
possible posar aquest món de mitja volta.
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FUTUR


