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Educació. Programa per cobrir les necessitats socioeducatives dels infants sense referent adult fora de l’horari escolar

La clau que ha obert el
futur de Collblanc-la Torrassa
El projecte Clau ha
demostrat en 5 anys
la gran tasca duta a
terme per la societat
civil per atendre els
infants fora de l’escola
cristina sánchez

A tres quarts de cinc comença a
sentir-se rebombori a les escales
de l’Hotel d’Entitats de Collblanc-la
Torrassa. Arriben els primers alumnes del projecte Clau a l’Associació
Educativa Ítaca-els Vents. Són nens
i nenes d’entre 3 i 12 anys de Collblanc-la Torrassa que quan surten
de l’escola no tenen cap adult que
es faci càrrec d’ells, és a dir, que
van amb la clau de casa, i a Itaca
se n’ocupen com si fossin la seva
família fins que els pares els recullen.
Per començar, els monitors i
educadors els van a buscar a l’escola. “Aquesta és la part emocional
del projecte, els infants necessiten
compartir amb algú el que els ha
passat a classe, on porten tot el
dia”, explica Felipe Campos, director de l’Associació Ítaca. “Recollim
120 nens al dia als 8 centres públics i concertats del districte, 65
del projecte clau que vénen derivats
pels Serveis Socials”.
Tot seguit, endrecen la cartera,
van al lavabo, es renten les mans i
berenen. “Fem un treball amb la família sobre els hàbits d’alimentació.
Si algun nen ve amb patates fre
gides o refrescos els hi retirem”, ex
plica Campos. A canvi, distribueixen
entrepans i sucs, en conveni amb el
Banc d’Aliments.
Ítaca disposa de dos monitors o
educadors per cada 10 nens. Amb
ells, els petits fan activitats de lleure
i educatives adaptades a la seva
edat. Els alumnes de primària, però,
han de fer els deures. “Fem reforç
escolar i hem comprovat amb orgull
que més d’un 50% ha millorat els
seus resultats acadèmics. Dos cops
per trimestre fem reunió amb els
tutors escolars dels nens per saber
com evolucionen i també fem d’en-

Jaume Lanaspa, Felipe Campos, l’alcaldessa Núria Marín i el regidor de Collblanc-la Torrassa, Jesús Husillos, a l’Associació Itaca

Cinc anys del projecte al Districte II
yyy El mes de maig del 2006, La
Fundació la Caixa i l’Ajuntament
de L’Hospitalet van signar un
conveni de col·laboració per
fer projectes adreçats a la
integració de nous residents,
a la formació dels joves i a
promocionar el civisme, la
convivència i el bon ús dels
espais públics. Així va néixer el
projecte Clau, que es va iniciar
a Collblanc-la Torrassa dins
del Pla integral per revitalitzar
el districte, per una aposta
personal del president de la
Fundació, Isidre Fainé, vinculat
a aquesta zona de la ciutat.
L’Associació Educativa Ítacaels Vents és l’encarregada de
desenvolupar-lo amb 65 places

que aquest any han atès 82
infants (per altes i baixes durant
el curs). L’entitat dedica 25
educadors a aquest projecte, a
més de becaris i voluntaris, que
atenen els nens i nenes de 3 a
12 anys entre les 16.30h i les
19.30h, de dilluns a divendres.
En els 5 anys de vida del
projecte a Collblanc-la
Torrassa s’han invertit 874.000
euros per finançar aquest
projecte i altres, també
relacionats amb la infància, en
conveni amb la Fundació la
Caixa. És el cas de l’Atenció
Social a la Petita Infància
per a menors de 3 anys, del
programa Créixer amb l’esport
per a joves de 12 a 18 anys

que es fa a dos instituts de
secundària de la zona nord, o
del programa Patis oberts que
es desenvolupa a l’estiu en
un institut de secundària i en
un parc també per a infants i
joves. Només aquest curs, els
projectes destinats a aquest
sector de població han atès
400 infants i 100 famílies
en alt risc d’exclusió social a
Collblanc-la Torrassa.
Ara, l’Ajuntament desenvolupa
aquest programa també en
altres barris en col·laboració
amb l’Esplai Xixell,
l’Agrupament Escolta Quico
Sabaté i els esplais la Florida,
Pubilla Cases-Can Vidalet i
Can Serra.

llaç entre l’escola i la família, ja que
els pares no poden anar a parlar
amb els mestres”, relata Campos.
Avui, però, és un dia especial.
Els visita l’alcaldessa, Núria Marín,
i el director general de la Fundació
la Caixa, Jaume Lanaspa, que donen suport al projecte. “El balanç
és altament positiu, aquests infants
estan en la companyia adequada i
tenen suport educatiu. És un més
dels projectes per a la infància que
fem a la ciutat”, afirma Marín.
Lanaspa ha quedat encantat
amb els resultats del projecte. “Els
nens i els que hi treballen es veuen
feliços, dóna molta esperança. La
previsió és continuar. Si hi ha dos
projectes que la Caixa continuarà
són el d’infància i el d’inserció de
discapacitats. Ara volem fer un salt
qualitatiu i integrar la tasca que fem
l’Ajuntament i la Fundació”. y

