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Es diu que la resiliència és la capacitat d’afrontar situacions molt difícils i tornar a la normalitat. I aquest any 2021 el
CAE i La Xarranca han demostrat la seva capacitat resilient.

Si el 2020 va ser l’any de les emergències, d’aturar el cop del Covid 19, d’evitar el col·lapse, de sobreviure..., el 2021
ha estat l’any de la resistència, de la persistència i de la recuperació. Un any on ha calgut explorar els millors camins
i les millors eines per afavorir el retorn a la normalitat: tornar a organitzar activitats presencials al carrer i a la
ciutat...; recuperar la màxima presencialitat en les formacions o generar prou confiança per tornar a recuperar les
xifres de participació en els menjadors escolars, en les extraescolars, en els casals d’estiu, en els projectes,
equipaments i serveis juvenils...

Ha estat un any dur que ha requerit la màxima exigència personal i d’equip per moure’ns en un entorn on convivien
restriccions, incerteses, temors i ganes i necessitat de recuperació. I més quan l’any anterior ja havia estat
extremadament advers. I aquí El CAE i la Xarranca han posat a prova la seva capacitat de resiliència.

El CAE i la Xarranca han estat resilients perquè les persones de l’entitat ho han estat. Cadascú des del seu àmbit: des
del voluntariat en el cas dels equips de socis i sòcies i des de la professionalitat en el cas de l’equip tècnic i des dels
equips d’intervenció. I El CAE i la Xarranca també han estat resilients perquè ho han estat la seva estructura
organitzativa, la coordinació interna i els lideratges, entre d’altres aspectes.

I això ens ha permès iniciar el camí cap a la normalitat. Tot iq eu no hem recuperat encara els nivells d’abans de la
pandèmia, hem tornat a pensar i parlar de noves fites, de nous somnis, de nous projectes, de creixement... En
definitiva, de futur.

La memòria anual recull les accions, les dades i les xifres de l’any. Però no volem deixar passar l’oportunitat de
situar-les en el context en el que ha calgut treballar per assolir-les. Aquest any la feina feta ha estat ingent i, més
que mai, mereix que sigui posada en valor.

Molt bona feina!

2021: L’any de la resiliència



Qui som?



En aquest vídeo t’ho expliquem en 8 minuts

https://www.youtube.com/watch?v=-1OnmG90CE4&t=61s


Formació

Serveis 
educatius i de 

lleure

Activitats 
ciutadanes

Projectes 
juvenils

Acompanyament 
associatiu

ADN Lúdic

Qualitat

Proximitat

Participació

CAE i Xarranca som dues 
entitats sense ànim de 
lucre i amb vocació de 

servei públic que tenim 
com a propòsit impulsar un 
lleure de qualitat, educatiu, 
lúdic i transformador, a la 

Catalunya Central.

1 propòsit

2 entitats

4 valors

6 àmbits de treball

Recursos lúdics i 
educatius



ADN Lúdic Qualitat

Proximitat Participació

Els nostres 4 valors

Entenem per ADN Lúdic, aquella actitud de pensar, 
actuar i treballar de forma creativa, lliure, generosa i 
plaent a l’hora d’afrontar els reptes del dia a dia i de 
futur. És el corrent d’aire que fa girar el molinet dels 
nostres valors.

Volem agrupar el màxim de persones en el nostre 
propòsit: socis i sòcies, voluntaris i voluntàries, 
treballadors i treballadores, alumnes... La suma del 
treball conjunt i participatiu de tots plegats ens 
amplia mirades, ens dona mes força i ens permet 
arribar més lluny. 

I també busquem la màxima participació en les 
activitats que organitzem. La formació, les activitats 
de dinamització... estan dissenyades per a 
participants actius, que juguen, que aporten els seus 
coneixements, les seves opinions, i que col·laboren 
activament en el seu desenvolupament.

Estem convençuts que treballar amb qualitat ens 
acosta a l’assoliment del nostre propòsit i ens permet 
aconseguir el màxim impacte i reconeixement social.

Per això busquem la màxima excel·lència en les 
nostres actuacions, aplicant criteris d’idoneïtat, 
professionalitat, rigor i eficàcia. La certificació de 
qualitat ISO 9001 obtinguda l’any 2003 ho avala.

Volem ser propers al territori que ens ha vist néixer i 
créixer. Per això el CAE desenvolupa prioritàriament 
les seves actuacions a Manresa, el Bages i la 
Catalunya Central, escoltant i treballant amb els 
agents d’aquest territori per intentant donar la millor 
resposta a les seves necessitats i interessos.

I propers a les persones, posant-les sempre en el 
centre de la intervenció.  Desvetllant potencialitats, 
generant oportunitats, aplicant criteris d’igualtat i de 
no discriminació, garantint-ne el respecte i rebutjant 
qualsevol actuació que suposi algun tipus de 
violència, menyspreu, assetjament o coacció.



Es crea el Centre d'Animació i 
Esplai, una escola de formació 
d’educadors/es en el lleure de 
l’Ajuntament de Manresa

Es crea l’associació del Centre 
d'Animació i Esplai que assumeix 
l’escola de formació i n’ampliarà 
les activitats

S’organitza la Xancada, la primera 
gran activitat del CAE de 
dinamització de les entitats del 
territori

El Centre d’Animació i Esplai 
canvia de nom pel de CAE, 
formació i serveis socioculturals 

1a Moguda a l’Agulla, una 
activitat que serà un referent del 
CAE. Se’n faran 20 edicions

S’organitza la 1a edició de la 
Setmana de Jocs al Carrer i s’obté 
el certificat de Qualitat ISO 9001

El CAE assumeix la gestió del 
Servei d’Informació Juvenil de 
Manresa

Es crea la Xarranca, la fundació 
que s’especialitzarà en la gestió 
de serveis educatius i de lleure

El CAE assumeix la gestió del 
Casal de Joves La Kampana

1984 1987 1989 1993

1999 2003 2005 2008

2013 2017

El CAE impulsa el projecte 
Ludorail de mobilitat juvenil per 
Europa associada al joc

... I amb moltes ganes 
de continuar escrivint 

història

2020

S’obté el premi Séquia de 
reconeixement dels valors de 
l’entitat i  de la seva trajectòria

38 anys de 

trajectòria

Amb Lleurescola, el CAE participa 
per primera vegada en un 
projecte europeu.

1997

2009

Al 2009 commemorem els 25 
anys del CAE i els 25 anys de la 
mort de Xesco Boix.



Absència d’ànim de lucre

Que obliga a reinvertir en les finalitats i 
activitats de l’entitat tots els romanents 
econòmics que es puguin generar.

Governança democràtica

Amb espais d’opinió, debat, treball i 
decisió de l’entitat i promovent la 
participació dels diferents agents 
interns en la gestió i en la presa de 
decisions.

Vinculació i arrelament territorial

Amb Manresa, el Bages i les comarques 
de la Catalunya Central com a àmbit 
territorial prioritari de treball.

Treball col·laboratiu i en xarxa

Amb els agents del territori i del sector 
del lleure: administracions, entitats, 
esplais, centres educatius, 
universitats...

Transparència

Com a un valor organitzatiu i de 
comunicació que és capaç de generar 
confiança. Una visió que va més enllà 
d’una simple obligació legal. 

Generació d’ocupació de qualitat

Implicant-nos en les estructures 
patronals que potencien un conveni 
col·lectiu del sector, amb polítiques 
d’igualtat i no discriminació, amb una  
forquilla salarial reduïda... 

Voluntariat

Entès com a mecanisme que canalitza 
la implicació altruista de les persones 
en la transformació del seu entorn.

Interès comú

Volem que la nostra activitat tingui un 
impacte social positiu, promovent i 
executant activitats ciutadanes i 
projectes adreçats a col·lectius menys 
afavorits o amb voluntat de millora 
social. La condició d’entitat d’utilitat 
pública és un segell en aquest sentit.

Som Tercer Sector 

Som Economia Social

Recerca de l’excel·lència

Implantant i aplicant sistemàtiques de 
qualitat, fent un treball rigorós buscant 
la millor satisfacció de tots els agents 
implicats.



Què fem?



El 2021 ha estat un any de
retorn progressiu a la
normalitat després de la brutal
irrupció de la pandèmia de la
Covid 19. Tot i així, al llarg de
l’any s’ha hagut de conviure
amb diferents mesures de
prevenció que han condicionat
o limitat la normal execució de
les activitat, o fins i tot en
alguns moments, l’han
impossibilitat.

Retorn progressiu a la 
normalitat

Fruit del treball fet al 2020,
aquest 2021 s’ha disposat d’un
mapa estratègic: una fotografia
de l’entitat on poder identificar
i establir línies estratègiques
d’actuació. Al llarg de l’any s’ha
anat treballant en 3 prioritats
estratègiques: les marques CAE
i Xarranca, nous productes i
noves aliances.

Nou mapa estratègic

En la darrera convocatòria
d’Ateneus Cooperatius, el CAE
ha entrat a formar part del
grup d’entitats promotores de
l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central. En els
propers 3 anys, des del CAE es
podran reforçar les accions de
suport al sector associatiu de la
Catalunya Central que es feien
fins ara i obrir-ne de noves.

Incorporació a l’Ateneu 
Cooperatiu de la 

Catalunya Central

Amb la voluntat de potenciar
l’impacte social de l’entitat,
s’ha gestionat per primera
vegada una subvenció del
Programa Treball i Formació –
línia ACOL- del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Això
ha permés contractat durant
un any una persona que,
d’aquesta manera, ha pogut
gestionar el seu permís de
residència.

ACOL: Una nova línia 
social

Al curs 2021-2022 s’ha posat
en marxa a l’escola Sant Ignasi
de Manresa una nova proposta
de gestió integral de menjadors
escolars sota la marca
Bonavida. La Fundació La
Xarranca i Mengem Bages
sumen esforços per oferir un
servei integral de gestió de
menjadors compartint criteris
de proximitat i qualitat.

L’aliança Bonavida

Del 2021, volem destacar...



Formació

“Ens agrada pensar la formació com una 
petita llavor que plantem el primer dia 
del curs en cadascun dels i les nostres 
alumnes. Aquesta llavor, quan es fa gran, 
també es converteix en sembradora 
d’altres llavors del lleure.” 

Rosa Porquet
Directora de l’escola de formació del CAE



Educadors/es en 
el lleure

Àmbits formatius

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

185

Educació en el 
lleure

• Premonitor/a – Iniciació a l’esplai
• Tallers, tècniques i recursos

Joc i jocs
• Gamificació
• Dinamització d’activitats de joc
• Recursos lúdics

Associacionisme i 
voluntariat

• Gestió associativa
• Formació de voluntariat

Formació 
personal

• Habilitats i competències personals
• Lideratge, comunicació, treball en equip...

Salut
• Educació per a la salut
• Primers auxilis
• Manipulació d’aliments

Altres
• Català
• Medi ambient i sostenibilitat
• Orientació laboral

1.323,511

150878

31540025

140769

27247424

942778

18710716

ParticipantsHoresNúm. accions

1.5593.190120

Intervenció 
educativa

• Intervenció educativa especialitzada
• Formació de formadors/es 21644519

El CAE va néixer com una escola 
d’educadors/es en el lleure. Amb 
els anys ha ampliat els àmbits en 
els que imparteix formació i ha 
obtingut diferents reconeixements 
que el converteixen en un centre 
de formació de referència amb un 
fort vincle amb els diferents agents 
del territori i dels sectors del lleure 
educatiu i de l’associacionisme.

Formació



Escola d’Educadors/es en el lleure

• Escola d’educadors/es en el lleure reconeguda per la Direcció 
General de Joventut (1984)

• 10 cursos Monitor/a d’activitats de lleure

• 1 curs de Director/a d’Activitats de lleure

• 118 títols de Monitor/a de lleure tramitats

• 6 títols de Director/a de lleure tramitats

Escola de formació de Voluntariat

• Escola de formació de voluntariat reconeguda per la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària (1994)

• 8 cursos del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya

• 120 títols tramitats

Formació ocupacional

• Centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (1994)

• Al 2021 formació dins dels programes i convocatòries:

• Projectes Singulars
• FOAP 2020 i 2021
• Treball i Formació (per encàrrec)

Formació de persones treballadores

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

• Al 2021 formació feta dins dels programes i convocatòries:

• Programes Transversals convocatòries 2020 i 2021

• Programes Sectorials convocatòries 2020 i 2021

Qualitat

• 4,5 Satisfacció dels i les alumnes (escala de 0 a 5)

• 4,4 Satisfacció dels i les docents (escala de 0 a 5)

• 4,9 Satisfacció dels clients (escala de 0 a 5)

• 4,7 Satisfacció centres de pràctiques (escala de 0 a 5)

Participació en estructures de formació

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

• Membre de la comissió de formació de La Confederació

Formació



Activitats ciutadanes

“Volem ser una entitat activa promovent 
activitats dins la programació lúdica, 
festiva i cultural de Manresa. És la nostra 
manera de fer un retorn social de 
l’entitat cap a la ciutat.”

Nasi Muncunill
Director del CAE



Activitats de joc, fetes a Manresa, organitzades pels equips de socis i sòcies de l’entitat amb la participació 

de voluntariat.

01
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Joc de 
ciutat de 
la Llum

Carcasso
nne de la 

Llum

Catan 
Dia del 

Joc

Manresa 
Express

Setmana  
Jocs al 
Carrer

Flamme
Rouge

Tast de 
Jocs

Kapla al 
Museu

Totes a 
taula

Totes a 
taula• 25 activitats

• 127 hores d’activitat

• 4.134 Participants

• 163 Intervencions voluntàries

Nits de 
joc (2)

Nits de 
joc (3)

Nits de 
joc (4)

Nits de 
joc (3)

Nits de 
joc (3)



Horaris: Dijous, de 20 a 23h (fins a juny)
Dijous, de 21 a 23.30h (des d’octubre)

Lloc: El Graner. Manresa

Programació:

• Maig: 13 i 20
• Juny: 3, 10 i 17
• Octubre: 7, 14, 21 i 28
• Novembre: 4, 11 i 18
• Desembre: 2, 9 i 16

Participants: mitjana setmanal de 20 persones

Activitat no programada de gener a maig per les mesures 
preventives Còvid i el tancament de la restauració.

Horari: Dissabtes, d’11.15 a 13,30h
Lloc: Biblioteca Infantil El Casino. Manresa

Programació:

• 13 de novembre
• 11 de desembre

Participants: mitjana de 25 persones

Activitat no programada el curs 2020-2021 per les 
mesures preventives Còvid i les limitacions d’actes en 
centres culturals.

Nits de Joc Totes a taula: és hora de jugar!
19a

temporada

18a
temporada

3a
temporada

Activitats 

ciutadanes



Data: 27/05/2021
Horari: Dijous, de 20 a 23h
Lloc: El Graner. Manresa
Participants: 20 persones

Carcassonne de la Llum

Data: 28/02/2021
Horari: Diumenge, de 16.30 a 20h 
Lloc: Modalitat virtual BGA + Discord
Participants: 29 persones

Catan. Dia del Joc

Data: 25/11/2021
Horari: Dijous, de 20 a 23h
Lloc: El Graner. Manresa
Participants: 15 persones

Flamme Rouge

13a
edició

10a
edició

1a
edició

Activitats 

ciutadanes

TORNEJOS



Data: 13/02/2021
Horari: Entre 11 i 18h
Lloc: Manresa. Centre Històric + en línia
Participants: 75 persones

Joc de ciutat adaptat al context Còvid, combinant 
desplaçaments per la ciutat i informació en línia, i que els 
participants el podien fer de manera autònoma durant una 
àmplia franja horària. 

Joc de ciutat de la Llum
9a
edició

Dates: 12/06/2021
Horari: Dissabte, 9.30-14h
Lloc: El Congost. Manresa
Participants: 30

Cursa de parelles inspirada en el programa televisiu Peking
Express, on es combina un recorregut secret amb proves 
d’habilitat, destresa, enginy...

Manresa Express
7a
edició

Activitats 

ciutadanes



Activitats 

ciutadanes

Dates: 17 i 18/04/2021
Horari: Dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30h
Lloc: Museu de la Tècnica. Manresa
Participants: 470

Activitat reubicada del Centre Cultura El Casino al Museu de la Tècnica 
per tal de garantir unes millors condicions de seguretat enfront la 
Covid19.

Tast de Jocs 11a
edició

Dates: 06 i 07/11/2021
Horari: De 10 a 13.30h i de 16.30 a 20h
Lloc: Museu de la Tècnica. Manresa
Participants: 680

El Museu de la Tècnica s’omple amb més de 20.000 peces de 
Kapla i amb diferents propostes per jugar-hi: joc lliure, 
cooperatiu, reptes...

Kapla al Museu
4a
edició



Dates: Del 06 al 19 /09/2021
Horari: De 17.30 a 20.30h

De 22 a 24.30h
Lloc: Manresa. Centre Històric
Participants: 2.390

Setmana de Jocs al Carrer
19a
edició

Activitats 

ciutadanes



Projectes juvenils 
i socioeducatius

“Posem als i les joves al centre dels 
projectes i treballem per al seu 
desenvolupament integral: personal, 
social i de vinculació amb el territori.”

Cat Armengol
Coordinadora de projectes juvenils



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.

• Antiguitat projecte: des de 2002
• Període: Gener 2021 – Desembre 2021
• 12 mòduls Entra en Joc
•292 hores formació
• 114 participants
• 6 centres formatius

Tarasca

Lúcids

Dinamitza

Programa de suport escolar adreçat a joves amb majors dificultats 
acadèmiques en el marc d’una intervenció gamificada. Les tasques 
de suport escolar es complementen amb accions col·lectives de 
motivació i d’adquisició de competències genèriques: comunicació, 
treball en equip...

• Antiguitat projecte: 2015
• Període: Lúcids 2020-2021 i Lúcids 2021-2022
• 325 hores de reforç escolar
• 88 participants

Projecte adreçat a joves de Garantia Juvenil que contempla 
l’orientació, la formació i qualificació i l’acompanyament a la 
inserció laboral dels joves participants en l’àmbit de la dinamització 
d’activitats de lleure. 

• Antiguitat projecte: 2016
• Període: Octubre 2020-Juliol 2021
• 15 participants
• CP Dinamització activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (310h)
• + 100 hores de formació a mida



Projecte d’acompanyament a joves nouvinguts amb 
desconeixement de la llengua catalana. Inclou formació en català i 
la incorporació dels joves en diferents entitats i col·lectius de la 
ciutat per tal d’afavorir la creació de cercles relacionals. 

• Antiguitat projecte: des de 2018
• Període: Catalitza 2020-2021 i Catalitza 2021-2022
• 25 participants
• 91,5 h de formació en català

Catalitza

Servei 
d’Informació 
Juvenil de Manresa

Gestió del servei municipal del Casal de Joves la Kampana, un 
equipament juvenil municipal situat al centre històric de Manresa 
amb una participació molt rellevant de joves nouvinguts

• Antiguitat en la gestió: des de 2013
• 4.239 participants en activitats

Casal de Joves 
La Kampana

Gestió del Servei Municipal d’Informació Juvenil de Manresa, 
emmarcat a l’Oficina Jove del Bages i que inclou un punt 
d’informació juvenil i activitats descentralitzades als centres 
educatius i universitaris de la ciutat.

• Antiguitat en la gestió: des de 2005
• 8.028 usuaris i usuàries
• 210 corresponsals
• 9.759 consultes



Serveis educatius i 
de lleure

“Des de la Xarranca oferim a les AMPA, 
centres educatius i administracions uns 
serveis de lleure de qualitat i proximitat. 
Per a nosaltres el més important són les 
persones.”

Laura Soler
Directora Fundació La Xarranca



De lleure educatiu

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

A l’entorn escolar

• 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
• Activitats puntuals

Socioeducatius

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

Culturals

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

La Xarranca és una fundació creada pel CAE amb la finalitat d’esdevenir una entitat de gestió de serveis 
educatius, socioculturals i de lleure, a partir d’una estructura tècnica àgil i professional.

Serveis educatius i de lleure

Qualitat
• 4,4 Satisfacció dels i les usuàries i les famílies (escala de 0 a 5)

• 4,3 Satisfacció dels i les professionals (escala de 0 a 5)

• 4,5 Satisfacció dels clients (escala de 0 a 5)



Recursos lúdics i educatius

“Facilitem l’accés a recursos lúdics que 
són difícils d’aconseguir, ja sigui perquè 
són originals, molt especialitzats o bé pel 
seu cost.”

Manel Justicia
Coordinador de serveis educatius i de 
lleure



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

Banc de 
Recursos lúdics

Publicacions

Exposicions

Jocs de taula

• 365 materials prestats BdR

4,88 Satisfacció clients BdR (0-5)

Disseny i edició d’exposicions centrades en el joc.

• I tu... com jugues?
• Atrapats en el joc
• Emocions en joc



Acompanyament 
associatiu



Des de l’any 1998 El CAE ha dut a terme diverses accions emmarcades en un programa de formació, assessorament i suport a les 
entitats de Manresa i del Bages en matèria organitzativa i legal. Amb el pas dels anys, aquesta proposta s’ha anat consolidant com a 
una de les línies de treball estables de l’entitat. 

Formació en associacionisme i voluntariat

140 
Participants

76 Hores 
formació

9 accions 
formatives

Assessoraments associatius

En la darrera convocatòria d’Ateneus
Cooperatius, el CAE ha entrat a formar part del
grup d’entitats promotores de l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central. En els
propers 3 anys, des del CAE es podran reforçar
les mesures de suport al sector associatiu de la
Catalunya Central que es feien fins ara i obrir-ne
de noves.

Incorporació a l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central

En el marc de les assessories juvenils que s’ofereixen des de l’Oficina
Jove del Bages, el CAE dinamitza una assessoria d’entitats, amb un
doble objectiu:

• Facilitar recursos associatius a les entitats juvenils del territori
• Oferir assessoraments a les entitats que ho sol·licitin.

Assessoria entitats Oficina Jove del Bages
12 assessoraments



19.177 persones participants

Persones de l’entitat
295 socis/es, treballadors/es, 
docents, voluntaris/es ...
1,5%

Formació
1.559 alumnes
8,1%

Activitats ciutadanes
4.134 participants
21,9%

Programes i serveis juvenils
13.189 participants
68,8%

Un equip petit, capaç d’arribar a moltes persones



Equip humà



Assemblea

Màxim òrgan de l’entitat en la qual hi poden participar tots els socis i 
sòcies en actiu. L’assemblea aprova la gestió de l’equip directiu, el 
pressupost i el tancament econòmic. També s’hi treballen temes de caire 
identitari, estratègic o organitzatiu. Durant l’any se solen celebrar tres 
assemblees.

Equips de socis/es

Equip directiu / 
Patronat

Equip responsable de la coordinació general de l’entitat i de les activitats i 
programes que es realitzen des dels equips. També s’encarrega de la 
dinamització de l’associació i d’organitzar les assemblees. Es reuneix 
mensualment

Promotors i organitzadors 
de les activitats lúdiques 
ciutadanes del CAE.

Equip Esplai

Club del Joc

Setmana Jocs

Equip format per professionals amb vinculació laboral, que 
s’encarreguen de la gestió econòmica, administrativa i laboral de 
l’entitat, de la coordinació de la formació, els projectes, els serveis 
educatius i el Banc de Recursos i de la comunicació.

Equip tècnic

Direcció

Equip motor

Equips i personal 
d’intervenció

• Monitors/es
• Coordinadors/es
• Dinamitzadors/es 

juvenils
• ...

Persones a qui l’equip directiu delega 
les direccions del CAE i la Xarranca i la 
coordinació de l’equip tècnic.

Equip de coordinació interna de l’equip 
tècnic i de suport a la direcció

Voluntaris/es

Persones voluntàries 
puntuals que col·laboren 
en l’execució de les 
activitats. 

Escola de 
formació

2

5

16

25

6

170

60

Qui som i com ens organitzem



Mitjana treballadors/es

Gènere Edats

Forquilla salarial

Equip 

professional



Valors organitzatius i 

socials



• Auditoria dels comptes anuals 

• Rendició anual de comptes al Departament de Justícia

• Presentació de la memòria econòmica a Hisenda

• Memòria conjunta CAE-Xarranca publicada al web

• Manteniment dels portals de 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

Transparència Enfocament 

estratègic

Qualitat

• Renovació de la certificació de Qualitat ISO 9001 de 
tota l’activitat de CAE i Fundació La Xarranca fins al 2025

Valoració satisfacció (escala 0 a 5)

Igualtat

• Desenvolupament de 3 
prioritats estratègiques: les 
marques CAE i Xarranca, nous 
productes i noves aliances.

• Diagnosi i desenvolupament d’un nou pla d’igualtat 
d’oportunitats i de prevenció d’assetjaments.



Principals col·laboracions Administracions col·laboradoresMembres de

Aliances i treball en xarxa



cae.cat •146,444 pàgines visitades
• inici treballs nou web

L’Informatiu • 11 informatius enviats
• 3.000 subscriptors

Premsa • 13 notes de premsa
• 2 rodes de premsa
• 114 aparicions en premsa identificades

Xarxes socials

• 5.751 seguidors/es

Comunicació

Opinió • 6 entrevistes i articles d’opinió

• 1.198 publicacions 503 respecte 2020 (9,6%)



Activitats de dinamització comunitària a
Manresa, gratuïtes i organitzades pels equips
de socis i sòcies de l’entitat

• 25 activitats

• 127 hores d’activitat

• 4.134 Participants

• 2.200 hores de dedicació voluntària 
dels socis i sòcies

• 60 Intervencions de persones 
voluntàries en dinamitzacions 
d’activitats

Potenciació del voluntariat com a model de
compromís social

Retorn social

CAE i Xarranca som entitats sense ànim de lucre
i amb vocació de servei públic. Per a nosaltres
és important que l’existència i l’activitat de les
dues entitats tingui el màxim retorn social
envers el territori i les seves persones. Això ho
concretem en:



Memòria econòmica



Ingressos Despeses

Tancament exercici 2021

Ingressos Despeses

Subvencions 250.340,77 € Personal 380.549,79 €
Donacions 60.000,00 € Despeses activitat 66.070,26 €
Ingressos propis 171.651,39 € Despeses generals 35.308,85 €
Ingressos financers 8.163,89 € Amortitzacions 4.968,20 €

490.156,05 € 486.897,10 €

Resultat 3.258,95 €

Memòria 

econòmica



Subvencions obtingudes al 2021

Subvencions obtingudes al 2020 i executades parcial o totalment al 2021

Memòria 

econòmica



Ingressos Despeses

Tancament exercici 2021

Ingressos Despeses

Subvencions 22.841,66 € Personal 1.377.464,31 €
Ingressos propis 1.461.162,24 € Despeses activitat 23.157,53 €
Altres 3.994,74 € Despeses generals 11.235,23 €
Ingressos financers 8.021,04 € Col·laboracions 60.000,00 €

Incobrables 744,68 €
Amortitzacions 4.286,74 €

1.496.019,68 € 1.476.888,49 €

Resultat 19.131,19 €

Memòria 

econòmica



Subvencions obtingudes al 2021

Subvencions obtingudes al 2020 i executades parcial o totalment al 2021

Memòria 

econòmica



Reptes 2022



Desplegament del nou mapa 
estratègic

Al 2022 continuarem desplegant el nou 
mapa estratègic del CAE i La Xarranca, 
treballant al voltant de tres eixos: nous 
productes, aliances i definició de marca.

Nous locals

Tenim al davant una oportunitat viable i 
engrescadora per reubicar el CAE en 
uns nous espais, més amplis, 
accessibles i polivalents. Volem acabar 
el 2022 amb el CAE instal·lat en aquests 
nous locals.

Pla de Voluntariat

Les persones són l’actiu més valuós de 
l’entitat. I d’aquestes cal destacar–ne 
les que hi participen de manera 
voluntària i altruista. Volem impulsar un 
pla de voluntariat que permeti 
fomentar i acompanyar aquesta 
fórmula de participació.

Pla d’Igualtat

Un nou pla d’igualtat que defineixi les 
prioritats del CAE i la Xarranca en 
matèria d’igualtat d’oportunitats i en 
concreti les accions que han de 
permetre assolir aquesta igualtat.

Un nou web

Com a punta de llança d’un nou pla de 
comunicació, que ens ha de permetre 
una major projecció de l’entitat, del seu 
propòsit, dels seus valors i de les 
activitats que desenvolupa.

20a edició Jocs al Carrer

Al 2022 celebrem la 20a edició de la 
Setmana de Jocs al Carrer, una activitat 
plenament consolidada en el calendari 
lúdic i festiu de Manresa. Una edició 
amb voluntat de renovació i expansió i 
amb unes activitats específiques de 
commemoració.

Consolidació de Bonavida

Al 2021 vàrem posar en marxa el 
projecte Bonavida, una aliança entre 
CAE i Xarranca i Mengem Bages en 
l’àmbit dels menjadors escolars. Volem 
fer créixer i consolidar aquesta aliança 
amb la incorporació de nous menjadors 
escolars.

Premi Joc

Volem reconèixer aquelles persones 
que en el nostre entorn proper 
destaquen com a impulsores, 
animadores, col·laboradores... en 
l’àmbit del joc i dels jocs. I ho volem fer 
amb la creació d’un premi anual.

Reptes 2022



Informació institucional



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 
(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

• Inscrita al registre d’entitats i associacions de Barcelona de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 9.486
(09/12/1987)

• Declarada Entitat d’utilitat pública segons resolució del Ministerio de Justícia e
Interior amb núm. nac. 76.568 (18/03/1996)

• Declarada entitat de caràcter Social segons resolució de la Delegació Especial de
Catalunya de la Agencia Tributaria (27/02/2013)

• Inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Manresa amb el
núm. 003/94

• Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en la Secció d’Entitats Privades
d’Iniciativa Social amb el núm. E01906 (15/03/1994)

• Inscrita al Cens General de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 00-000-00029.

• Inscrita al cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, amb el núm. 001498-000
(15/07/1994)

• Inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el núm. 1792 (07/04/2017) 

• Inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(11/02/2019)

• Escola de formació d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda per la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 18 
(11/05/1984)

• Escola de formació de voluntaris reconeguda per l’Institut Català del Voluntariat de la 
Generalitat de Catalunya, amb el núm. 6 (04/11/1994)

• Centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya amb núm. de cens 1644 
(17/02/1994)



• Inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb núm. 2.385 (10/01/2008)

• Inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Manresa amb el
núm. 397/08 (29/02/2008)

• Declarada de caràcter social, segons resolució d’Hisenda (16/01/2008)

• Inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(11/02/2019)

• Inscrita en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb el
número 3499, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit d’actuació
Educatiu (05/10/2020)

• Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions

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 
(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



Plaça del Milcentenari, s/n

08240 Manresa

Tel. 93 872 57 89

www.cae.cat

caemanresa


