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LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Drets en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓ: 

Al Xaloc, joves voluntàries programem i realitzem activitats totes les 
setmanes per a xiquetes i xiquets com tallers, acampades a la natura, jocs 

o dinàmiques.   

Fa uns anys vam detectar que amb la greu situació econòmica que estem 

passant algunes famílies no podien costejar el preu del campament i com a 
conseqüència els infants de famílies en situació més vulnerable es quedaven 

sense vindre. 

Decidim doblar esforços, buscant formes alternatives de finançament 
mitjançant un sistema de beques que porta funcionant 2 anys. Publiquem 

unes bases on es pot presentar qualsevol família associada, aportant 
informació que acredite la necessitat de l’ajuda. 

Ara hem detectat que les quotes trimestrals que es necessiten per a 
costejar la ronda solar suposen una càrrega. Per això volem becar-li-les als 
que ho necessiten. L’objectiu seria cobrir en un 100% almenys a 15 xiquets 

que ho necessiten. Però en base a les necessitats potser s’hi facen algunes 
parcials per tal de becar en un menor percentatge a més xiquets i xiquetes.  

A més, aquest últim any vàrem tindre que pujar les quotes i volem tornar a 
reduir-les, ja que la realitat és que no ha millorat la capacitat adquisitiva en 
estos últims anys degut al context econòmic. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Tota persona pot formar part de l’agrupament amb independència de 
l'origen, nacionalitat o creença, en qualsevol moment.  

Les beques aniran destinades a famílies de l’agrupament en situació de 

dificultats econòmiques i demostren no poder sufragar els costos de les 
quotes ja siga per atur, precarietat, famílies monoparentals, immigrants, 

famílies nombroses,... 

 

 

 

 

 



 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

El local es situa al barri de Benimaclet i el CP Pare Català ens cedeix el pati 

els dissabtes per la vesprada per poder tindre espai per fer les activitats.  

L’agrupament consta amb xiquets i xiquetes no només de Benimaclet sinó 
també de la resta de barris de València. A més, fem activitats arran tota la 

ciutat, desplaçant-nos quan cal en transport públic. 

 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

L’oferta i concessió de les beques que proposem és desgraciadament l’única 

alternativa que tenen algunes famílies per a que els seus fills i filles puguen 
participar a les activitats de l’agrupament i per tant en el projecte 

d’educació alternativa que desenvolupem al llarg de l’any.  

Aquest projecte pensem que aporta qualitats i valors molt importants al 
desenvolupament dels infants. Valors com justícia, igualtat, respecte, 

llibertat…a més d’aspectes actuals com és el correcte control de les xarxes 
socials o aprendre a gestionar els recursos propis de forma alternativa al 

consumisme diari. 

A més del benefici social que suposa la integració de xiquets i xiquetes 

procedents de famílies amb dificultats amb infants d’altres realitats 
econòmiques. 


