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El CAE i La Xarranca 
 
 

El CAE -CAE, formació i serveis socioculturals- és una associació sense 
ànim de lucre, declarada d’utilitat pública que treballa per la promoció 
i la difusió de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural a la 
Catalunya Central. 
 
El CAE va néixer l’any 1984, com a escola municipal de formació 
ucadors en el lleure de l'Ajuntament de Manresa: era el Centre 
imació i Esplai. L’any 1987 es va fundar l’associació CAE amb la finalitat 
de desvincular l’escola de l’estructura municipal, tot donant-li continu-
ïtat i, al mateix temps, poder promoure i oferir altres activitats i ser-
veis en l’àmbit de l’educació en el lleure i l’animació sociocultural.  
 
L’any 2008, des del CAE es crea La Fundació La Xarranca –La Xarranca, 
Fundació Socioeducativa privada- amb l’objectiu de poder fer una ges-
tió especialitzada dels serveis escolars, socioeducatius i de lleure que 
fins aquell moment gestionava el CAE. A partir d’aquesta data les dues 
entitats treballen coordinadament, però cadascuna d’elles s’e-
specialitza en els seus àmbits propis: el CAE ho fa en la formació, els 
programes i activitats juvenils i de dinamització comunitària i el Banc 
de Recursos i la Xarranca ho fa en la gestió de serveis educatius. 
 
El CAE i la Xarranca tenen la seva seu social a Manresa però el seu 
abast és supracomarcal: duen a terme activitats a tota la comarca del 
Bages i a les altres comarques de la Catalunya Central -el Berguedà, el 
Solsonès, Osona, l’Anoia, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat-. 
 
La memòria que teniu a les mans recull les principals activitats i línies 
de treball del CAE i la Fundació la Xarranca durant l’any 2014 i pretén 
ser un instrument de projecció conjunta de les dues entitats, una eina 
de transparència i, també, una manera d’agrair a totes les persones 
que fan possible tota aquesta tasca.  



30 anys de trajectòria com a escola d’educadors/es 
 
El CAE és una entitat amb una llarga experiència en l’àmbit formatiu. Des dels seus inicis l’any 
1984, el CAE ha programat cada curs una oferta formativa estable de cursos de monitor/a i di-
rector/a i monogràfics en l’àmbit de l’educació en el lleure. Posteriorment aquesta oferta s’ha 
anat ampliant cap els camps del joc, la gestió i organització d’entitats, la formació de voluntari-
at, la formació personal i l’animació de la tercera edat. Aquesta programació pròpia es comple-
menta amb la realització de cursos en diferents poblacions que es duen a terme en 
col·laboració amb diverses entitats i administracions. 

Una escola 
amb un ampli  

reconeixement 
 

 Escola de formació d’educadors en el lleure infantil i juvenil reco-
neguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya (1984)  

 Escola de formació de voluntaris reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya (1994) 

 Centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
realització de cursos de formació ocupacional (1994) 

Actuacions 
2014 

  

   Membre permanent del Consell Assessor de Formació en l’Educació 
en el Lleure de la Direcció General de Joventut 

 Participació al Pla de Formació de la Confederació en l’àmbit dels ser-
veis a les persones. (Convocatòries 2013 i 2014) 

 Impartició d’activitats formatives adreçades a persones en situació 
d’atur finançades pel SOC (Convocatòria 2013) 

 Participació al programa FormaEmpresa 50.cat impulsat per la Confe-
deració 

 Adequació dels cursos de Director/a Lleure a l’ordre BSF 196/2003  
        

Impactes 

  

   62 activitats formatives realitzades 

 2.306 hores de formació impartides 

 917 alumnes participants 

 10 cursos de monitor/a iniciats dins l’any 

 1 curs de director/a iniciat dins l’any 

 6 cursos del PFVC iniciats dins l’any 

 186 títols de monitor/a tramitats 

 20 títols de director/a tramitats 

 76 títols del PFVC tramitats 



Experts i apassionats pel joc 
 
Des dels seus inicis, el CAE ha considerat el joc com un recurs educatiu i lúdic molt adequat en 
la intervenció amb infants i joves en les activitats de lleure. Amb el pas dels anys aquesta visió 
s’ha ampliat notablement i el joc també esdevé un instrument de dinamització comunitària, 
una alternativa d’oci per a totes les edats, un element cultural, etc. El CAE i el Club del Joc del 
CAE ha esdevingut uns referents quan es parla d’organització d’activitats de jocs, no tant sols a 
Manresa, sinó a tot Catalunya.  

Actuacions 
2014 

  

   Nits de joc (temporades 2013-2014 i 2014-2015) 

 6è Torneig de Carcassonne de la Llum (13 de febrer) 

 Tast de Jocs (22 i 23 de març) 

 3r Torneig Colons de Catan. Dia Internacional del Joc (22 i 29 de maig) 

 12a Setmana de Jocs al Carrer (2 al 6 de setembre) 

 5è Campionat de Manresa Llançament d’espardenya (6 de setembre) 

 Torneig Saboteur (6 de novembre) 

 Xerrada: Jocs de taula en família. JM Allué (18 de novembre) 

 Taller: Jocs de taula per iniciar-se a jugar en família (22 de novembre) 

 Disseny i creació del joc de taula Manresa 1724  
        

Impactes 

  

   36 Sessions de les nits de joc 

 198 Hores executades en activitats de jocs 

 5.680 Persones participants en activitats de joc 



Actius en la programació cultural i comunitària de 
Manresa 

Actua-
cions 
2014 

  

   Nits de joc (temporades 2013-2014 i 
2014-2015) 

 6è Torneig de Carcassonne de la Llum 
(13 de febrer) 

 Els tres ramals de la sèquia. Joc de ciutat 
de la Llum (15 de febrer) 

 Exposició Atrapats en el joc (18 a 30 de 
març) 

 Tast de Jocs (22 i 23 de març) 

 16a Moguda a l’Agulla (4 de maig) 

 3r Torneig Colons de Catan. Dia Interna-
cional del Joc (22 i 29 de maig) 

 Manresa Express (29 de juny) 

 12a Setmana de Jocs al Carrer (2 al 6 de 
setembre) 

 5è Campionat de Manresa Llançament 
d’espardenya (6 de setembre) 

 Torneig Saboteur (6 de novembre) 

 Xerrada: Jocs de taula en família. JM 
Allué (18 de novembre) 

 Taller: Jocs de taula per iniciar-se a jugar 
en família (22 de novembre) 

El CAE ha esdevingut un agent molt actiu en l’àmbit de la 
dinamització infantil, juvenil i sociocultural de Manresa i 
de la comarca. Algunes de les activitats que el CAE havia 
creat inicialment pensant en els centres d’esplai i entitats 
d’educació en el lleure han esdevingut activitats de caire 
ciutadà, obertes a la participació de tothom. A aquestes se 
n’hi han sumat de noves, amb la voluntat d’arribar a un 
públic el màxim d’ampli i divers possible. L’equip d’esplais 
és promotor d’una bona colla d’aquestes activitats. El CAE 
també es fa present i col·labora en altres esdeveniments 
que es fan a la ciutat.  



Especialitzats en la intervenció amb joves,  
 

Servei Municipal d’Informació Juvenil de Manresa  - Oficina Jove del Bages 
 
Des de l’any 2005 el CAE gestiona el Servei Municipal d’Informació Juvenil de Manresa SAPSK?. 
A partir del novembre de 2012 el servei passa a anomenar-se Servei d’Informació Juvenil Man-
resaJove i al maig de 2013 s’integra a l’Oficina Jove del Bages, situada a l’antic centre cívic Joan 
Amades. 

Actuacions 
2014 

  

   PIDCES. Programa d’Informació i Dinamització Juvenil als 9 instituts i 
centres educatius de Manresa (Cal Gravat, Guillem Catà, Lacetània, 
Lluís de Peguera, Pius Font i Quer, FEDAC, Joviat, La Salle i Oms i de 
Prat) 

 Organització d’activitats de tutoria als 5 instituts públics de Manresa 

 30 tallers Game-Over. Incivisme fora de joc 

 Manteniment d’una xarxa de corresponsals 

 Participació en l’equip organitzador de la Fira de l’Estudiant (7 al 10 
d’abril) 

 Participació a la trobada de delegats del Bages (Manresa, 27 de no-
vembre) 

 Participació a jornades, seminaris i activitats formatives de reciclatge 
i formació continuada 

 Coordinació i treball en xarxa amb altres agents juvenils de la ciutat i 
de la comarca   

        

Impactes 

  

   Activitats en 9 centres educatius de secundària 

 173 corresponsals implicats/ades 

 27 activitats de tutoria 

 2.295 consultes ateses 



en la gestió de serveis i equipaments juvenils... 

 
Casal de Joves La Kampana 
 
L’any 2013 el CAE va assumir la gestió de la dinamització del Casal de Joves La Kampana, un 
equipament municipal juvenil ubicat en ple barri antic de Manresa. La gestió d’aquest servei es 
fa des d’una doble orientació: projectant-lo com a un equipament obert a tota la població juve-
nil de la ciutat i, per altra banda, treballant-hi com un espai de cohesió social, prioritzant la in-
tervenció educativa als usuaris i usuàries habituals i la seva participació en activitats associati-
ves i ciutadanes. El Casal de Joves s’organitza a partir de la dinamització d’un espai relacional i 
de l’organització de diferents tipologies d’activitats: tallers, cursos, xerrades, campionats, visi-
tes, etc. 

Actuacions 
2014 

  

   Dinamització diària de l’espai relacional 
 Programació mensual d’activitats: tallers, xerrades, cursets, visites, sor-

tides i excursions, activitats informatives i de sensibilització, exposici-
ons... 

 Sessions de presentació d’entitats i espais juvenils: Teatre Kursaal, Ba-
trakes, La bruixa d’or, Can Romu, Rugby Manresa 

 Parada de Sant Jordi 
 Organització Manresa Express (29 de juny) 
 Projecció Ciutat Morta 
 Participació en altres esdeveniments ciutadans 

        

Impactes 

  

   216 dies d’obertura 
 6.589 participants  



... I en la seva capacitació i sensibilització 

Impactes 

  

   7 mòduls Tarasca 
 175 hores formatives Tarasca 
 72 participants Tarasca  
 79 tallers emprenedoria a la demarcació de Barcelona 
 2700 participants tallers emprenedoria 
 30 tallers Game Over. Incivisme fora de joc  

Tarasca   Arquitectes del futur   Game Over 

 
Tarasca es un projecte de 
reforç educatiu i social d’-
adolescents i  joves amb 
majors  dificultats  d’ad-
tació escolar. A través del 
joc i de jocs de taula s’in-
tervé amb els adolescents 
per treballar la motivació, 
el respecte de les normes, 
les  relacions  grupals,  la 
comunicació, etc. Enguany 
el projecte Tarasca ha arri-
bat a la seva 13a edició. 
  

   
Arquitectes de futur és una 
campanya de Tallers d’em-
prenedoria promoguda per 
l'Oficina del Pla Jove de la 
Diputació de Barcelona i 
que el CAE duu a terme. Els 
tallers es fonamenten una 
dinàmica basada en el joc 
de construcció TomTect i 
un debat posterior i volen 
mostrar als adolescents i 
joves una visió de l’em-
prenedoria entesa com a 
una actitud de vida. 
  

    
Campanya  impulsada  des 
del programa de civisme de 
l’Ajuntament  de  Manresa 
que té com a objectiu pro-
moure una reflexió sobre 
les conseqüències de dife-
rents actituds i comporta-
ments incívics. La dinàmica 
es basa en un role playing 
on els alumnes han de po-
sar-se a la pell de diferents 
persones i abordar situaci-
ons conflictives generades 
durant un cap de setmana.  
  



Al costat dels esplais 
 
El CAE va néixer amb l’objectiu de cobrir la necessitat dels monitors i monitores de Manresa i el 
Bages que als primers anys dels 80 no disposaven d’una escola a la comarca que els permetés 
l’obtenció de les titulacions de monitor/a i director/a que en aquella època ja es començaven a 
exigir.  
 
Des del CAE sempre s’ha volgut mantenir present aquest compromís i la prioritat de treballar 
amb i per les persones i les entitats d’educació en el lleure de la comarca del Bages, respectant 
el plantejament pedagògic de cada centre o la seva vinculació a federacions i moviments d’ed-
ucació en el lleure. Per això, al llarg de l’any es programen activitats exclusives per als esplais i 
entitats d’educació en el lleure de la comarca del Bages i se’ls convida a participar en altres ac-
tivitats obertes a tota la població. 
 

Actuacions 
2014 

  

   Els tres ramals de la sèquia. Joc de ciutat de la Llum (15 de febrer) (*) 
 Tast de Jocs (22 i 23 de març) (*) 
 16a Moguda a l’Agulla (4 de maig) (*) 
 Cessió de materials del Banc de Recursos a preus especials 
 Apartat específic de difusió de l’educació en el lleure i de les entitats 

de la comarca a través del web del CAE altres esdeveniments ciuta-
dans 

(*) Activitat oberta en la qual es convida a participar-hi a les entitats d’educació en el lleure i/o als seus membres 



Gestionant serveis educatius i de lleure 
 
 
A inicis dels anys 90, el CAE comença a gestionar diferents serveis educatius i de lleure: colòni-
es d’estiu, camps de treball, menjadors escolars, activitats extraescolars, casals d’estiu... L’im-
portant creixement d’aquesta àrea de treball va fer que l’any 2008 es creés i posés en marxa la 
Fundació La Xarranca, una nova entitat dedicada en exclusiva a dissenyar, organitzar i gestionar 
aquest tipus de serveis. L’existència de les dues entitats permet a El CAE i La Xarranca d’espe-
cialitzar-se en les seves respectives àrees de treball i, al mateix temps, treballar conjuntament 
d’una manera coordinada i complementària.  
 
Des de la Xarranca s’ofereixen serveis educatius i de lleure adreçats a la població infantil i juve-
nil, dins i fora del marc escolar, i altres serveis socioeducatius i culturals. 

Actuacions 
2014 

  

   Dinamització del Consell d’Infants de Manresa. Cursos 2013-2014 i 
2014-2015) (Ajuntament de Manresa) 

 Dinamització del projecte Joves del Casal Cívic Frederica Montseny de 
Manlleu (Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària) 

 Celebració del Dia Internacional del Joc (maig 2014) 
 Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants (novembre 

2014)  

        

Impactes 

  

   163 Treballadors/es  
 Gestió d’11 menjadors escolars 
 Activitats extraescolars en 17 escoles 
 8 Casals de vacances 
 996 hores de formació continuada als treballadors/es de 

les activitats i serveis  



Fent suport a entitats i persones 
 
 

Banc de Recursos 
 
El Banc de Recursos és un servei municipal que facilita a perso-
nes, centres, escoles i entitats vinculades a l’educació en el lleu-
re i l’animació sociocultural diferents recursos per dur a terme 
les seves activitats habituals o extraordinàries: jocs, tallers, ma-
terial esportiu, etc.  
 

Suport i assessorament a entitats 
 
Des de l’any 1998 el Cae ofereix el seu suport a les entitats de 
Manresa i del Bages, ja sigui a partir de la programació formativa 
estable, d’activitats informatives o de l’assessorament individua-
litzat.  
 

Publicacions 
 
Al 2012 s’ha iniciat una nova col·lecció de publicacions anome-
nada Dossiers CAE. Són publicacions pensades en format digital, 
que s’adrecen a mestres, professors/es, educadors/es, moni-
tors/es, caps i dinamitzadors/es juvenils, i els presenten recursos 
pràctics i concrets per a que els puguin utilitzar en les seves acti-
vitats i intervencions. Es poden descarregar des del web de l’en-
titat. 
 

Exposicions 
 
Al llarg de la seva trajectòria, el CAE ha elaborat diverses exposi-
cions sobre el joc, l’educació en el lleure o el món associatiu que 
ofereix en servei de préstec.  

Impactes 

  

   Exposició Atrapats en el joc al Centre Cultural El Casino 
 329 usos de materials del Banc de Recursos 
 11 sessions d’assessorament a entitats i associacions  



L’equip humà: el principal actiu de l’entitat 
 
 
El capital humà del CAE i la Xarranca i la seva implicació en el projecte de l’entitat és el que fa 
possible l’organització i execució de totes les activitats de l’entitat. La varietat d’activitats, ser-
veis, projectes, etc. fa que sigui necessari un equip humà divers, amb diferents perfils i modali-
tats de vinculació amb l’entitat. 
 

Persones implicades amb l’associació 
 
El CAE és una associació. Els socis i les sòcies són qui estableixen les línies de treball de l’entitat 
i, al mateix temps, desenvolupen bona part de les. S’organitzen en diferents equips i comissi-
ons, i el seu treball el fan d’una manera voluntària sense cap retribució econòmica. La partici-
pació a l’associació està oberta a totes les persones interessades en les finalitats de l’associació 
i que es comprometin a treballar, de forma voluntària, en aquests equips. 
 

Un equip tècnic de gestió i suport 
 
El CAE i la Xarranca també disposen d’un equip tècnic que gestiona aquelles activitats i serveis 
que ho requereixen i que dona suport a les activitats organitzades pels socis i sòcies. Està for-
mat per persones amb un perfil tècnic i tenen una vinculació laboral amb l’entitat.  
 

Altres fórmules de participació 
 
L’entitat també ofereix altres fórmules de participació: col·laboradors/es, voluntaris/àries pun-
tuals, alumnes en pràctiques, joves procedents del Servei Voluntari Europeu, estades en em-
presa...  

Impactes 

  

   134 socis i sòcies de l’entitat des dels seus inicis 
 23 socis i sòcies actius i persones col·laboradores 
 113 participacions de persones voluntàries en activitats 
 7 persones a l’equip tècnic del CAE 
 6 persones a l’equip tècnic de la Fundació La Xarranca 
 157 treballadors i treballadores 
 2 joves Servei Voluntari Europeu 
 Persones en pràctiques, estades empresa...  



Vinculada a Manresa, el Bages i la Catalunya Cen-
tral 
 
Un dels elements característics del CAE i la Xarranca és la seva 
vinculació al territori on estan ubicades: la Catalunya Central. 
Gairebé la totalitat de les activitats es duen a terme a la com-
arca del Bages i en algunes poblacions de les comarques veï-
nes: Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona, Vallès, etc.  
 

En xarxa amb altres agents del territori i del sec-
tor 
 
Un altre dels elements que defineixen l’estil del CAE i la Xar-
ranca a l’hora de treballar és el de comptar amb el màxim de 
gent possible: persones, entitats, administracions. La suma fa 
la força i, en aquest sentit, s’ha anat teixint una xarxa d’enti-
tats amb les quals treballa i col·labora, ja sigui des de l’àmbit 
de la formació, de la informació juvenil, de les activitats, dels 
serveis, etc. 
 

Basada en criteris i sistemàtiques de qualitat 
 
Des de l’any 2003, el CAE disposa de la certificació de qualitat 
ISO 9001 per al disseny i execució de la cursos i activitats for-
matives. Aquesta certificació estableix la sistemàtica per ana-
litzar el grau de satisfacció i de compliment de les expectatives 
de les persones que participen en activitats formatives. 
 

Impactes    8,8 Satisfacció alumnes cursos 
 8,6 Satisfacció promotors dels cursos 
 9,1 Valoració del professorat del CAE 
 0 reclamacions rebudes  

Una manera d’entendre la nostra acció: 



Transparència 
 
El CAE és una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública. Anualment elabora 
una memòria d’activitats i una rendició de comptes que es presenta al Registre d’Associacions 
de la Generalitat de Catalunya. La Xarranca és una fundació privada sense ànim de lucre. Tam-
bé elabora una memòria i una rendició de comptes que, en aquest cas, es presenta al Protecto-
rat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Ambdues entitats estan acollides al règim fis-
cal establert a la Ley 49/2002, fet que permet de gaudir de determinats beneficis fiscals a canvi 
d’unes majors obligacions de transparència i control econòmic. 

Recursos Econòmics 
 
 

Administracions que han donat suport econòmic 

Ingressos i despeses 2014 

Compte consoli-
dat de pèrdues i 
guanys de l’exe-
rcici 2014 de  
l’associació CAE, 
formació i serveis 
socioculturals i La 
Xarranca, funda-
ció socioeducati-
va privada.  

Ingressos    

 Donacions   

 Subvencions 96.342,59 7,3% 

Prestacions de serveis 1.218.481,29 92,2% 

Ingressos financers 6.654,32 0,5% 

Altres resultats 334,85 0,0% 

 1.321.813,05 100,0% 

Despeses    

Despeses personal 1.171.559,44 90,3% 

Compres i altres despeses d'explotació 118.951,74 9,2% 

Tributs 304,25 0,0% 

Despeses financeres 892,71 0,1% 

Amortitzacions 6.301,42 0,5% 

 1.298.009,56 100,0% 

Resultat 23.803,49  



La suma fa la força 
 

Administracions, entitats i comerços que han col·laborat en les activitats 
 

Abacus Cooperativa - Aigües de Manresa – Parc de la Sèquia - Ajuntament de Manresa. Regidoria de Joventut - 
Ajuntament de Manresa. Regidoria de Solidaritat - Ajuntament de Manresa. Serveis Municipals Manteniment - 
Associació Campi qui Jugui - Associació de veïns La Font dels Capellans - Associació Misteriosa Llum - Associació 
Veïns La Font - Atlas Fundació Sociocultural - Bar L’Alzina - Bar L’Havana - Bar Toni’s – Batraques - Biblioteca El 
Casino - Cafè del Taller - Cafè Teatre La Peixera - Can Romu - Centre Cultural El Casino - Centre d’Interpretació 
Medieval del carrer del Balç - Centre Excursionista de la Comarca del Bages - CEPROM- Fundació Paco Puerto – 
CCOO - Cinemes Bages Center - CNL Montserrat - Col·lectiu Una altra educació és possible - Consell Comarcal del 
Bages - Consell Comarcal del Berguedà - Consell Municipal de Solidaritat de Manresa - Consorci del Moianès - 
CSAM. Hospital Gral Manresa - Cuineres del Bages - CUP-Arran-SEPC-Endavant - Decathlon Manresa – Devir - 
Diputació de Barcelona. Àrea de les Persones – Ludambule - Ecopractica.cat - El Kursaal-Platea Jove - Els Maitres 
- ERC Manresa - Esperit de Vi - Farmàcia Esteve - Fira de l’Aixada - Fundació Ampans - Fundació Fira Mediterrània 
- Fundació La Xarranca - Fundació Universitària del Bages – FUB - Generalitat Catalunya. Departament Presidèn-
cia - Generalitat Catalunya. Dir Gral d’Acció Cívica i Comunitària - Generalitat Catalunya. Direcció General de Jo-
ventut - Generalitat Catalunya. Servei Ocupació de Catalunya - Gremi de la Indústria de la Fusta / Ebanis3 Bages - 
Holly Family - IES Cal Gravat - IES Guillen Catà - IES Lacetània - IES Lluís de Peguera - Ies Pius Font I Quer - Ítaca 
Manresa – Juganet - La Bruixa d’Or Manresa - La Confederació - La Disfressa - La Ludoterra – Haba - La Roda d’-
Espectacles Infantils - Llop Teatre - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Restaurant Gusto Italia-
no - Roqueta - Torras i associats advocats - Rugby Manresa - Sala Stroika  - Singular games – UAB - Xàldiga. Taller 
de festes 
 
 

Socis i sòcies, col·laboradors i col·laboradores, voluntaris i voluntàries i per-
sones que han fet possible les nostres activitats 
 
 
 

I gairebé un centenar d’ajuntaments, escoles, ampes, entitats i organismes 
que han confiat en el CAE i la Fundació La Xarranca la gestió de formació, 
serveis i/o activitats.. 

Moltes gràcies a tothom!!! 
 

 
El CAE i la Fundació La Xarranca formen part de: 



caemanresa 

El CAE 
Fundació La Xarranca 

 
Plaça del Milcentenari, s/n 

08241 Manresa 
 

tel. 93 872 57 89 
 

www.cae.cat 
cae@cae.cat 

xarranca@cae.cat  


