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Qui som? 



La Xarranca és una fundació creada pel CAE 
amb l’objectiu de disposar d'una estructura 
especialitzada i àgil en el disseny i la gestió de 
serveis educatius i de lleure. La Xarranca 
ofereix serveis de lleure -casals de vacances, 
tallers i activitats infantils, ...-; serveis 
educatius en l'entorn escolar -monitors/es de 
menjador, activitats extraescolars, acollida, 
...- i altres serveis i activitats de caire 
socioeducatiu i cultural. 

Malgrat les seves especialitzacions funcionals, CAE i Xarranca estan estretament 
vinculades pel que fa a la identitat, organització i metodologia de treball, compartint: 
 

• Ideari i valors organitzatius 
• Pla estratègic 
• Estructura tècnica de gestió (administració, economia, recursos humans, 
comunicació,...) 
• Eines de difusió i comunicació 
• Instal·lacions i equips 

El CAE és una entitat sense ànim de lucre declarada 
d'utilitat pública que promou i gestiona formació, 
projectes i activitats juvenils, de joc i de dinamització 
comunitària i sociocultural i que dóna suport a les 
persones i entitats que treballen en aquests àmbits a la 
Catalunya Central. Està constituïda com una associació 
que mobilitza una trentena de socis i sòcies voluntaris i 
disposa d’una estructura tècnica que gestiona l’entitat i 
algunes de les seves activitats i que dóna suport al 
treball voluntari. És escola d’educadors/es en el lleure, 
de formació de voluntariat i centre col·laborador del 
SOC i del Consorci de Formació Contínua de Catalunya. 



Nom CAE, formació i serveis socioculturals 

Forma jurídica Associació sense ànim de lucre declarada 
d’utilitat pública 

Data fundació 29/10/1987 

Inscripció 9.486 Registre Associacions (09/12/1987) 

NIF G 58452210 

Equip directiu 
(Nomenats 
assemblea 09-
2018) 

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

Direcció Nasi Muncunill 

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

Nom La Xarranca, fundació socioeducativa privada 

Forma jurídica Fundació privada sense ànim de lucre 

Data fundació 17/11/2006 

Inscripció 2.385 Registre Fundacions (18/12/2007) 

NIF G 64708779 

Patronat  
(Nomenats 
patronat 09-
2018) 

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

Direcció Laura Soler 

Àmbits actuació Serveis educatius i de lleure 
Serveis socioculturals i culturals 



CAE i Xarranca som dues entitats sense ànim de lucre de la Catalunya Central amb 
vocació de servei públic que tenim com a missió contribuir a articular una societat més 
justa, participativa, cohesionada, respectuosa i solidària a través de l’educació i la 
formació, de projectes i activitats de lleure, juvenils, socioculturals i de joc, de la 
gestió de serveis educatius i de lleure i del suport a entitats i persones. 

Missió 

Valors 
• Qualitat 

• Proximitat 

• Participació 

• Compromís 

• Volem ser entitats de referència en l’educació, la formació, el lleure, el joc, els joves i 
l’associacionisme en l’àmbit territorial de la Catalunya Central, que treballen en xarxa 
amb altres agents i que projecten una imatge de qualitat, confiança i proximitat. 

• Volem ser entitats capaces de promoure, dur a terme i/o gestionar un ampli ventall 
d’activitats, projectes i serveis en els àmbits de la formació, l’educació en el lleure, el 
joc, la dinamització sociocultural, juvenil i comunitària, l’associacionisme i el 
voluntariat. 

• Volem comptar amb un equip humà, voluntari i professional, nombrós, cohesionat, 
qualificat i implicat en la missió, els objectius i les activitats de l’entitat.  

• Volem ser entitats participatives i democràtiques, que treballen i es gestionen amb 
criteris de qualitat, governança, transparència, sostenibilitat i innovació 

Visions 

Missió, 
visió i 
valors 



Què fem? 



La Moguda a l’Agulla, una de les 
activitats més representatives i 
identitàries del CAE, ha celebrat al 
2018 la seva 20a edició. Nascuda l’any 
1999 com una trobada d’esplais per 
celebrar la cloenda del projecte 
educatiu Atura’t, amb el pas dels anys 
ha anat evolucionant fins a convertir-
se en una gran festa del lleure, amb 
una participació majoritària de públic 
infantil i familiar.  

Durant un cap de setmana, el CAE ha 
estat capaç d’omplir d’activitats el 
Museu de la Tècnica amb el joc Kapla 
com a referent. Més enllà d’una simple 
activitat, Kapla al Museu ha suposat un 
pas endavant del CAE en aquest joc, 
amb l’organització d’una estada 
formativa prèvia amb Ludambule que 
ha permès millorar les tècniques 
constructives i treballar plegats 
l’organització d’aquest esdeveniment. 

Al 2018 s’ha estrenat un nou model 
d’entitat fruit del treball fet els dos 
darrers anys a partir de criteris de 
governança. Sobre la taula s’han posat 
temes com ara el lideratge associatiu 
de l’entitat, el model organitzatiu, el 
rol que han de tenir els diferents 
agents, la convivència de CAE i 
Xarranca... En aquest mateix procés 
s’ha renovat l’equip directiu del CAE i 
el patronat de La Xarranca. 

20a Moguda a 
l’Agulla 

Kapla al Museu 

Millora de la 
governança 
interna Fets 

destacats 
2018 



• Educació en el lleure 

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

• Premonitor/a 

• Menjador escolar i activitats en 
l’entorn escolar 

• Intervenció educativa, tècniques i 
recursos 

  

• Joc i jocs 

• Gestió i organització d’entitats i formació de 
voluntariat 

• Educació per la salut, primers auxilis i 
manipulació d’aliments 

• Formació personal 

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

• Escola de formació de voluntariat reconeguda pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

• Centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 

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

• Certificació ISO 9001 per al disseny i execució d’activitats formatives 

Àmbits formatius 

Reconeixements 

• 90 activitats programades  

• 84 activitats fetes 

• 3.066 hores programades 

• 2.912 hores fetes 

• Programació pròpia:  

      32 activitats / 995 hores 

• 148 títols Monitor/a tramitats 

• 10 títols Director/a tramitats 

• 40 títols PFVC tramitats 

• 1.246 alumnes 

• 51 docents 

Formació 



Activitats ciutadanes i de dinamització comunitària organitzades 
des dels equips de socis i sòcies de l’entitat amb la participació de 
voluntariat. 

• Nits de jocs. (Tots els dijous de setembre a juny) 36 sessions 

• Tots a taula: es hora de jugar (Una activitat mensual durant el curs escolar) 8 sessions 

• Gimcana de la Llum. Les bases de Manresa (17/02) 

• 10è Torneig de Carcassonne de la Llum (22/02) 

• Tast de Jocs. 9a edició (07 i 08/04) 

• 20a Moguda a l'Agulla (05/05) 

• 7è Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc (17 i 24/05) 

• 5a Manresa Express (09/06) 

• Nit de jocs a la fresca: Homes Llop (05/07) 

• 16a Setmana de Jocs al Carrer (03 a 08/09) 

• Jocs de taverna i d’apostes. & Fira Mediterrània (04/10) 

• Kapla al Museu. & Fundació Aigües Manresa (10 i 11/11) 

• Juga en català. & CNL (17/11) 

Activitats 
ciutadanes • 55 activitats  

• 192,5 hores d’activitat 

• 10.064 Participants 

• 306 intervencions voluntàries 



Projecte de suport i reforç educatiu a partir del joc adreçat a 
alumnes adolescents amb majors dificultats educatives. El projecte 
Tarasca s'ha vingut desenvolupant de manera ininterrompuda des 
de l’any 2002. 
 
• 6 mòduls Entra en Joc / 180 hores formació 
• 4 activitats finals 
• 64 participants / 6 centres formatius 

Projecte d’acompanyament i reforç personal i escolar adreçat a nois 
i noies d’entre 13 i 14 anys, amb l’objectiu de minimitzar les seves 
possibilitats de fracàs escolar. Incorpora espais de suport a la tasca 
escolar i dinàmiques grupals en un procés gamificat. 
 
• 150 sessions de reforç escolar 
• 39 beneficiaris/es 

Projecte adreçat a joves inscrits a Garantia Juvenil que ofereix a les 
persones participants un procés d'orientació, formació com a 
dinamitzador/a d’activitats de lleure i adquisició de competències i 
d'experiències professionals. Desenvolupat al 2017 i 2018. 
 
• 15 participants 
• 1 curs de Dinamització d’activitats de lleure educatiu 

Tarasca 2018 

Lúcids 2018 

Oportunitats 

Projecte adreçat a joves inscrits a Garantia Juvenil que ofereix a les 
persones participants un procés d'orientació, formació com a 
dinamitzador/a d’activitats de lleure i adquisició de competències i 
d'experiències professionals.  
 
• A desenvolupar al 2019 

Dinamitza 

Projectes 
juvenils 



Projecte d’inclusió de joves nouvinguts a partir de dos eixos: 
l’aprenentatge del català i la participació d’aquests joves en entitats 
i activitats associatives. 
 
• 14 participants 
• 35 hores d’activitats formatives en català 
• 8 entitats d’acollida 

Des de l'any 2005 el CAE gestiona i dinamitza el Servei d'Informació 
Juvenil de Manresa, amb un Punt d’Informació Juvenil, punts 
descentralitzats en centres escolars i universitaris i activitats de 
tutoria. 
 
• 10.199 consultes ateses 
• 86 tutories pròpies 
• 212 corresponsals 
• 9 centres educatius i 3 centres universitaris 

Des de l’any 2013 el CAE dinamitza el Casal de Joves La Kampana, un 
equipament municipal amb un marcat caire social ubicat en ple barri 
antic de Manresa. 
 
• 9.824 participacions al casal 
• 45 usuaris/àries dia 
• 5 tallers Keep Calm / 150 participants 

Catalitza 

Servei 
d’informació 
juvenil 

Activitats de sensibilització adreçades a joves sobre diferents 
temàtiques i que incorporen el joc com a element metodològic.  
 
Fem Tec 
Civisme (Game Over) 
Keep Calm & deixeu-nos dir la nostra 
 
• 28 tallers / 840 participants 

Tallers de 
sensibilització 
juvenil 

Servei municipal 

Servei municipal 

Casal de joves 
La Kampana 

Projectes 
juvenils 



Servei de recolzament associatiu a les entitats de Manresa, del 
Bages i la Catalunya Central que inclou formació, informació i 
assessoraments. 
 
• 19 assessoraments a entitats 
• 4 accions formatives / informatives promogudes / 89 participants 
• 2 sessions informatives encarregades / 29 participants 

La Fundació La Xarranca dinamitza el consell d’infants de Manresa. 
Aquest servei inclou la dinamització dels diferents grups classe i dels 
plenaris. Al curs 2017-2018 es va treballar sobre el foment de la 
lectura i al 2018-2019 sobre el respecte 
 
• 10 centres escolars participants 
• 20 grups classe  
• 140 sessions dinamitzades 
• 1plenari final 
• Dinamització d’un blog 

La Fundació La Xarranca ha assumit la gestió del monitoratge del 
Campi qui Jugui de Manresa 2018-2019, un servei que inclou la 
selecció, contractació i la coordinació de la totalitat de l’equip 
dinamitzador d’aquest Parc de Nadal. 
 
• 2 coordinadores 
• 60 monitors/es 

Suport 
associatiu 

Dinamització del 
Consell d’Infants 
de Manresa 

Monitoratge 
Campi qui Jugui 

Altres 
projectes 



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

Servei municipal 

Banc de 
Recursos 

Publicacions 

Exposicions 

Jocs de taula 

• Memòria 2017 CAE i Xarranca publicada al web 

• Creació de l’exposició Ludorail Europa. Exposada al Tast de Jocs, 
Oficina Jove i Casal de Joves La Kampana 

• Promoció del joc Manresa 1724. Reconstruïm la ciutat cremada 
• Signatura d’un conveni amb el CNL campanya Juga en Català 
• Donació de jocs a esdeveniments escolars i socials  

Recursos 
educatius 

i lúdics 

• 353 cessions de material 
• 472 usos interns de material 
• 825 usos totals 



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

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

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

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

Serveis 
educatius i 
de lleure 

A l’entorn escolar 

Culturals 

De lleure 

Socioeducatius 

Plantilla 
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Serveis 
educatius i 
de lleure 

Gestió del monitoratge de menjadors escolars a partir 
d’un projecte pedagògic i organitzatiu propi 
 
• 12 menjadors amb projecte propi 
• 2 menjadors externs  
• 2.570 usuaris/àries al dia de mitjana (12 menjadors) 
• 69 treballadors/es vinculats/ades 

Gestió d’activitats extraescolars ofertades en 3 grans 
temàtiques: Mou-te, Crea i Pensa 
 
• 28 centres educatius 
• 84 activitats setmanals 
• 840 usuaris/àries aprox. setmanals 
• 93 treballadors/es vinculats/ades 

Casals infantils i activitats juvenils en períodes de 
vacances i en períodes específics del calendari escolar 
 
• 28 casals 
• 2.138 participants 
• 130 treballadors/es vinculats/ades 

Gestió de casals de joves i equipaments juvenils, des 
d’un projecte propi o a partir de dinamitzadors/es 
 
• 2 casals de joves amb projecte propi 
• 55 treballadors/es vinculats/ades 

Menjadors escolars 

Extraescolars 

Casals de vacances 

Dinamització serveis 
socioculturals i 
equipaments juvenils 



Com ho fem? 



Estructura associativa 28 socis i sòcies actius 

Estructura tècnica 12 tècnics/iques direcció i gestió 
+ 208 treballadors/es (promig anual) 

2 voluntaris SVE 
 2 alumnes en formació dual 
306 Intervencions voluntàries 
32 alumnes en pràctiques 

Altres Organització 
i equip humà 
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Pla 
estratègic 
2017-2020 

Les persones d e l’entitat 

Cultura, gestió, organització i 
valors 

Activitats i serveis 

Implicació territorial i sectorial 

Eixos Objectius Accions 

49,00% 32,00% 

14,00% 

5,00% 

Finalitzades 

Parcialment finalitzades 

Iniciades 

Per iniciar 

Compliment de les accions temporalitzades dins l’any 



Comunicació 

Web • 112.612 visites 
• 313.008 pàgines visitades 

L’Informatiu •20 informatius enviats 
• 3.000 subscriptors 

Premsa • 18 notes de premsa 
• 4 rodes de premsa 
• 62 aparicions en premsa 

Xarxes socials • 741 continguts publicats 
• 1.345 seguidors/es (+161) 

• 288 continguts publicats 
• 1.910 seguidors/es (+171) 

• 245 continguts publicats 
• 1.121 seguidors/es (+628) 

• 6 continguts publicats 

Imatge 
corporativa 

Disseny d’una nova imatge corporativa conjunta 



Col·laboracions rellevants Administracions col·laboradores 

Membres de: 

Treball en 
xarxa 



Resultat 2018 

Entrades 472.605,58 € 

Sortides 466.762,12 € 

Resultat 5.843,46 € 

Comptes auditats 

Comptes 
2018 

Entrades 

Despeses 

Subvencions 
146.714,53 € 

31% 

Donacions 
115.000,00 € 

24% Inscripcions 
cursos 

30.199,00 € 
6% 

Banc de 
Recursos 

2.326,20 € 
1% 

Serveis i 
encàrrecs 

176.744,68 € 
38% 

Altres 
1.621,17 € 

0% 

Personal 
352.448,16 € 

75% 

Despeses 
activitat 

87.357,17 € 
19% 

Despeses 
generals 

20.522,65 € 
4% 

Variacions 
financeres 
3.265,85 € 

1% 

Amortitzacions 
3.168,29 € 

1% 



Resultat 2018 

Entrades 1.828.086,41 € 

Sortides 1.738.241,58 € 

Resultat 89.844,83 € 

Comptes auditats 

Comptes 
2018 

Entrades 

Despeses 

Subvencions 
40.227,39 € 

2% 

Serveis 
1.787.846,56 € 

98% 

Ingressos 
financers 
12,46 € 

0% 

Personal 
1.580.155,31 € 

91% 

Despeses 
activitat 

32.288,66 € 
2% 

Despeses 
generals 

8.784,64 € 
0% 

Col·laboracions 
115.000,00 

7% 

Despeses 
bancàries 

461,06 
0% 

Variacions 
financeres 

809,91 
0% Amortitzacions 

742,00 € 
0% 



Balanç social 



Participants 

53.741 persones implicades 

Serveis educatius i de 
lleure La Xarranca 
 
22.794 participants 
42% 

Persones de l’entitat 
 
554 socis/es, treballadors/es, 
docents, voluntaris/es 
1% 

Formació 
 
1.246 alumnes 
2% 

Activitats de 
dinamització 
ciutadana 
 
10.064 participants 
19% 

Programes i serveis 
juvenils CAE 
 
19.083 participants 
36% 



51 Docents 

Equip humà 

28 Socis i sòcies actius 

220 Treballadors/es 

Homes 
52% 

Dones 
48% 

Gènere Edat Càrrecs directius 

36-55 anys 
52% 

16-35 anys 
48% 

Homes 
67% 

Dones 
33% 

Dones 
65% 

Homes 
35% 

Gènere 

Gènere Contractació 

Amb responsabilitat directiva 

Homes 
40% 

Dones 
60% 

Forquilla salarial 

1:2,48 

Homes 
23% 

Dones 
77% 

Fixa 
38% 

Temporal 
62% 



• Rendició anual de comptes al Departament de Justícia 

• Presentació de la memòria econòmica a Hisenda 

• Memòria conjunta CAE-Xarranca pública (web) 

• Manteniment apartats transparència al web www.cae.cat 

• Inscripció al registre de grups d’interès de la Generalitat de 
Catalunya 

• Inscripció al registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya 

• Auditoria dels comptes anuals del 2017 i 2018 

• Participació a la segona edició del Programa d’acompanyament a la 
millora de la participació interna i de la gestió democràtica a les 
organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya impulsat per la 
Confederació.  

• Reestructuració de l’estructura de l’entitat, dels espais de 
participació i dels mecanismes de comunicació a partir dels resultats 
d’aquests dos programes. 

Transparència 

Governança 

Compromís 
social 

• 2 assemblees 
• 8 reunions d’equip directiu i patronat 
• 2 reunions generals de socis i sòcies 
• 12 reunions d’equip motor 
• 2 activitats relacionals equip associatiu i tècnic 

Entitats sense 
ànim de lucre 

• CAE i Xarranca estan constituïts com a entitats sense ànim de 
lucre: una associació i una fundació, respectivament. 

• Els remanents dels exercicis econòmics no es poden distribuir i 
s’han de destinar obligatòriament a les finalitats de l’entitat. 



• Totes les assegurances del CAE i de la Xarranca disposen del segell 
EthSI, d’assegurances ètiques i solidàries. 

• Pla d’Igualtat des del 2011 

• 3 eixos: 

• Gestionar la igualtat d’oportunitats 
• Comunicar i fer-ho respectuosament 
• Educar en la igualtat 

Igualtat 

• CAE i Xarranca tenen obert un fons d’inversió “Futuro Sostenible” 
que destina el 0,55% del patrimoni mitjà a la ONG Save the Children. 

Assegurances 
ètiques 

Inversions 
solidàries 

Compromís 
social 

• 7 reunions del comitè de Qualitat 

• 2 auditories superades 

• Aplicació Q a altres àrees d’activitat de l’entitat 

Qualitat 

4.46 
0 5 

Satisfacció global 



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

• 55 activitats  

• 192,5 hores d’activitat 

• 10.064 Participants 

• 306 intervencions voluntàries 

• 2.230 hores de voluntariat 

Retorn 
social 



Plaça del Milcentenari, s/n 

08240 Manresa 

Tel. 93 872 57 89 

www.cae.cat 

caemanresa 

 


