
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓ DE VOLUNTARIAT TOTAL 

  
 

 
VOLUNTARIAT ENSENYAMENT . . . . . . . . . . .   157 
  
VOLUNTARIAT CANGUR GRAN VIA  . . . . . . . .    13 

  
             “                      “     EXTERN . . . . .      28 
  
 
VOLUNTARIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .        3 
  
                “          SECRETARIA   . . . . . . . .      17 

                        

                “          TASSO        . . . . . . . . . .      6 
  
                “           TRAVESERA   . . . . . .  . .      22 

  
Conferencies – ponents 2010/11 . . . . . . . . .      19 
  
ACTIVITATS   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .        4 
                                                                                                                        
  
                                                 TOTAL           269 
 

 

Jordi Belda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS  DEL CURS 2011 
 

 
 

         

         

         CENTRES ACTIUS 28 
    

         PLACES OFERTADES 1846 
      

         PLACES OCUPADES 1519 
      

         LLISTA D’ESPERA 154 
      

         

         LES ACTIVITATS HAN VARIAT DE LA SEGÜENT MANERA: 
     

         Idiomes    73 
      

         Manualitats    63 
      

         Educació Física 24 
      

         Diversas (informàtica,internet,ofimàtica) 12 
      

         TOTAL ACTIVITATS 187 
      

         

          

 

Nº DE PROFESORES 170 
       

USUARIOS NUEVOS DURANTE EL 
AÑO 2010 153 

       

USUARIOS NUEVOS DURANTE EL 
AÑO 2011 (1º TRIMESTE) 35 

       

 

 

 

Josep Lázaro 

 

 

 

 



CURSOS D’EMPREX A TRAVESSERA 

 

    CURSOS EMPREX (1er SEMESTRE 2011) 
 

 
Professor Dates del curs 

Total Places 
ofertades 

Total Places 
cobertes 

CATALÀ     

Nivell A Fermí Prats Gen-Jun’11  15 

Nivell B Fermí Puig Feb-Jun’11  12 

Nivell C Sacrament Torné Gen-Jun’11  13 

ÀREA OFIMÀTICA     

Nivell Bàsic Aniceto Polán Feb-Jun’11  14 

Nivell Mig Antoni Gomà Març-Jun’11  13 

APLIC. INFORMÀTIQUES     

Comptabilitat Jesús Cancer Gen-Jun’11  10 

Autocad José Mª Bermejo Gen-Jun’11  13 

Photoshop José Mª Bermejo Gen-Març’11  4 

VARIÍS     

Disseny Jardins (M) Josep J. Ramos Feb-Jun’11  18 

Disseny Jardins (T) Josep J. Ramos Feb-Jun’11  9 

Formació Venedors 1º grup Gabriel Cereto Març-Abr’11  7 

Formació Venedors 2º grup Gabriel Cereto Maig-Jun’11  6 

TOTAL    134 

 

    CURSOS EMPREX (2ón SEMESTRE 2011) 
 

 
Professor Dates del curs 

Total Places 
ofertades 

Total Places 
cobertes 

ÀREA DE CATALÀ     

Segon Nivell Sacrament Torné Oct’11-Jun’12 12 11 

Tercer Nivell Rosa Nebot Oct’11-Jun’12 12 8 

ÀREA D’ANGLÈS     

Iniciació 1º grup Rosa Mª Mayoral Oct’11-Jun’12 14 12 

Iniciació 2º grup Rosa Mª Mayoral Oct’11-Jun’12 14 14 

Iniciació 3º grup Vanessa Torres Oct’11-Jun’12 14 14 

Elemental 1º grup Joan L. Polo Oct’11-Jun’12 14 20 

Elemental 2º grup Alicia Chan Oct’11-Jun’12 14 11 

Intermig Francesca Puig Oct’11-Jun’12 14 15 

Intermig Alt Núria Pedra Oct’11-Jun’12 14 15 

Conversació Joan L. Polo Oct’11-Jun’12 12 13 

ÀREA D’ALEMANY     

Bàsic Montserrat Reichardt Oct’11-Jun’12 12 12 

ÀREA OFIMÀTICA     

Nivell Bàsic Aniceto Polán Oct’11-Feb’12 12 12 

Nivell Mig (B) Fernando Pérez Oct’11-Jun’12 14 15 

APLIC. INFORMÀTIQUES     

Comptabilitat Jesús Cancer Oct’11-Jun’12 12 8 

Autocad José Mª Bermejo Oct’11-Gen’12 8 4 

Photoshop 1º grup José Mª Bermejo Set-Nov’11 8 6 

Photoshop 2º grup José Mª Bermejo Nov’11-Feb’12 8 6 

Manteniment del PC Joan Torío Oct’11-Jun’12 8 8 

VARIÍS     

Disseny Jardins Josep J. Ramos Oct’11-Maig’12 12 14 

Formació Venedors 1º grup Gabriel Cereto Oct-Nov’11 12 3 

Formació Venedors 2º grup Gabriel Cereto Nov-Des’11 12 7 

TOTAL   252 228 

 
 
Manolita Guió 
 



MATRICULACIONS A EMPREX EN EL SEGON SEMESTRE 2011 

 
 
En el mes de juny de 2011 es va preparar el Programa de Cursos de Formació del 

Projecte Emprex per al segon semestre de l’any 2011, que es va difondre via correu 
electrònic a les 17 Oficines de Treball de la Generalitat (OTG), antigues oficines del INEM, de 
Barcelona i de altres POBLES  limítrofes.  
 
El 5 de setembre es va obrir el termini d'inscripció. Es va posar a la disposició dels posibles 
interesats  material d'informació preparat a aquest efecte i també es van atendre les 
consultes, tant personals com telefòniques. La mecànica de l'actuació va ser la següent: una 

vegada que l'alumne ha decidit quin curs vol seguir, ha d'omplir la SOL·LICITUD DE PLAÇA 
ALS CURSOS D’EMPREX, que, juntament amb una foto de carnet, una fotocòpia del DNI o 
targeta de residència, i una fotocòpia del full del SOC que informa la seva situació a l’atur, 
ens entrega per obrir-li una fitxa a Conex-Emprex. 
 

Aquesta Sol·licitud origina d'una manera informatitzada, la següent documentación: 
 

 Fitxa per a les nostres carpetes de control de persones registrades a cada curs. 
 Matriu del cobrament de 10€ pel Departament d'Administració de Conex.  
 Fitxa de cada alumne per entregar al professor. 
 Resguard per a l'alumne de la seva inscripció al curs escollit. 
 Rebut per a l’alumne del pagament de de 10€. 
 

A més de les persones que són a l’atur hem acceptat també a 33 Usuaris de Conex (Gent 
Gran)  
 
A la vista de la demanda que vam tenir, l’oferta de cursos entre octubre de 2011 i gener de 
2012 va ser la següent: 
 
 2 cursos de Català, de diferents nivells, per a 19 alumnes. 

 8 cursos d'Anglès, de diferents nivells, per a 113 alumnes. 
 1 curs d'Alemany, nivell bàsic, per a 12 alumnes. 
 2 cursos d'Informàtica, per a 27 alumnes. 
 5 cursos d'Aplicacions Informàtiques (Autocad, Photoshop, etc), per a 32 alumnes. 
 1 curs de Disseny de Jardins, per a 14 alumnes. 
 2 cursos de Formació de Venedors, per a 10 alumnes. 
 

Hi ha hagut una important demanda pera a molts cursos (Iniciació d’Anglès i Anglès 
Elemental, Alemany i Nivell Mitjà Office), per la qual cosa hem desenvolupat algunes "llistes 
d'espera" confiant en que podrem dotar-nos de més professors per augmentar el nombre de 
cursos.  
 
Hem atés a un total de 228 demandes de alumnes, 33 dels quals són d’usuaris de 

Conex (Gent Gran), el que significa que hem lograt una cobertura del 90,5% del 
nombre total de places que s’han ofert en tots els cursos abans indicats. 

 
 

CONCLUSIONS 
 

L’informació que s’inclou a continuació es refereix exclusivament a les 198 demandes de curs 
fetes per persones  que són a l’atur, és a dir, al grup que cobreix el projecte de Emprex. 
Comptant les matriculacions que s'han fet en el període que va del 5 de setembre al 20 de 
desembre de 2011, tenim la següent informació estadística: 
 
1-Inscripcions per quinzenes: del total dels 198 registres fets, el 63,1% es van realitzat 
al mes de setembre (principalment en la segona quinzene), el 20,4% a l'octubre i 16,7% al 

noviembre i desembre. 
 
2-Demanda dels alumnes: 128 alumnes s’han matriculat a 1 curs, 32 alumnes a 2 cursos i 

2 alumnes a 3 cursos. Han estat per tant 162 alumnes els matriculats i s’han aconseguit un 
total d'ingressos de 1.900€ perquè que ha decidit cobrar 10€ per cada matrícula en concepte 
de material (principalment fotocòpies). No hi ha hagut cap queixa per aquesta raó, encara 
que s'ha decidit atorgar 8 beques (matrícula gratuïta) a 8 alumnes que ens va semblar que 

la seva economia era molt precaria. 



 

3-Edat dels estudiants: del total de 162 alumnes matriculats, un 46,3% d'ells compta 

entre 31 i 45 anys. El 17,3%  té fins 30 anys i un 36,4% té més de 45 anys.  
 
4.-Nacionalitat dels alumnes: la majoria són espanyols, el 74,7%, i un 20,4% venen de 
l’Amèrica Llatina. 
 

5 Sexe dels alumnes: les dones constitueixen el 51,9% dels matriculats, i la resta, és a dir 
el 48,1%, són hombres. 
 
6.-Cóm ha sabut dels cursos de Emprex?: hem demanat als alumnes cóm han sabut dels 
nostres cursos i la resposta de 65,4% d'ells és que va ser a través de les Oficines de Treball 
de la Generalitat. Un 11,1% a mitjançant d'un amic i un 9,9% per el nostre lloc web. És 
evident que la nostra millor font d'alumnes són les mateixes oficines del SOC/INEM, així que 

cal cuidar la informació proporcionada periòdicament dels nous cursos que es vagin 
programant. 
 

COMENTARIS 
 
 S’ha evidenciat la necessitat de la figura del Coordinador dels cursos Emprex, qui ha 

d’assumir la responsabilitat de: 
 

o Planificació anual dels cursos 
o Organització de les matriculacions 
o Relació amb els professors 
o Asignació de les aules i horaris 

o Cura de les aules 
o Marcar les directrius sobre el material de promoció dels cursos 
o Evaluar la qualitat de l’ensenyament 
o Saber per què perdem alumnes 
o Relacions amb el SOC i les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG). 

 
 Si pensem que es poden donar classes, de dilluns a divendres, tres hores pel matí i altres 

tres hores a les tardes (excepte els divendres a la tarda), la ocupació de les aules 
(excepte el Taller de Relligat i Encuadernació) dels cursos programats a Travessera, tant 
per Conex com per Emprex, és d’un 40,3% (en el primer semestre de 2011 va ser del 
24,0%). S’adverteix doncs, que és posible fer un millor ús de les nostres instal·lacions i 
augmentar significativament la nostra oferta de cursos, el que implica no només atraure 
més alumnes sinó també captar nous professors i disposar de Col·laboradors adequats a 
la Recepció per a satisfer a les persones que s’acostin a nosaltres. 

 

 

 

Martí Borrell 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONFERÈNCIES 

 
Coordinadora : Anna Cortès 
 

En el curs de l’exercici d’octubre 2010 a maig 2011, s’han programat   67 conferències, amb 
una mitjana de 14/16 assistents per conferència. 
 
Centres: 
CXEspai-Montbau 
CXEspai-Sagrada Familia 

CXEspai-Raval 
CXEspai-Borrell 
CXEspai- Esplugues 
CXEspai-Prosperitat 
CXEspai-Gracia 
C.Municipal.-La Teixonera 

C.M.-Vall d’Hebrón 

C.M.-Baix Guinardó 
C.M.-Parc Guinardó 
C.M.-Can Saladrigas 
C.M.-Joan Maragall 
C.M.-Parc Sandaru 
Parroquia de St.Enric, Santa Gemma St. Antoni. 
Associació Nou Horitzó 

Associació Trobades  
Llar de Gent Gran St.Cecilia 
 
Ponents: 
Aparici, Laura 
Behar, Jùlia 

Caritg, Josep 

Carnicer, Aureli 
Castelló, Maria 
Cortés, Anna 
Huguet, Josep Maria 
Marsal, Pilar 
Miró, Rodrigo 

Moreso, Llibert 
Muntés, Armand 
Regol, Josefina 
Roig, Enric 
Salas, Agustí 
Trapiella,  Matilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSIÓ DE LA GENT GRAN 
 
 
Informació treball conjunt  amb la Comissió de la Gent Gran 
 

Efectuat durant l’Any 2011  
 
Aquest any 2011 hem tingut 2 convocatòries amb l’Ajuntament de l’Eixample 
 
El 19 de Gener 
 
Es parla de organitzar els jocs del Eixample per la primavera, amb la intenció de tenir mes 

contacte entre associacions Casals i  centres de gent gran. 
 
El dia 21 de Gener, es va programar preparar els jocs amb persones particulars expertes 
amb el tema que van ajudar als voluntaris que van   contribuir a fer-los. 

Des de Gener fins Juny cada dos setmanes es van reunir per desenvolupar-los, Jo vaig 
assistir amb una de les trobades i va ser molt interessant. Consta de un trivial amb 
preguntes i respostes sobre l’eixample. 

  
També vam assistir a la festa organitzada que consta de espais de Gimnàs amb moltes 
varietats. 
 
Al final tot va sortí molt be i la gent que hi va col·laborar va gaudir de valent. 
 

El 26 d’Abril  
 
La reunió va ser per elegir el o la representant de la comissió al Consell Assessor, i el 25 
d’Octubre anul·lant la reunió fins nou avís; el 29 de Novembre ens notifiquen que la propera 
reunió serà el 19 de Gener del 2012. 
 

A principis  de febrer del 2011 vam tenir la lll Convenció. Les veus de la gent gran. 

El Projecte Barcelona ciutat amiga de la gent gran, al Auditori AXA, dos matins de 9 a 13.30 
hores. I van participar 600 persones 
 
Estructura Convenció, inauguració, taules rodones, debats i conferència, conclusions i 
clausura. Espais simultanis, espais oberts, participació. 
 
 

 
 
 
 
 
Margarita Estivill 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME  GESTIÓ CAPTACIÓ DE RECURSOS 
Departament finances.  Curs 2011 

 
 
Citarem per ordre cronològic  les dades més destacades de la nostra gestió durant  aquest 

exercici  2011. 
 
Febrer : sol·licitud de subvenció de a l’Ajuntament. Conceptes : activitats  i colònies d’estiu. 
 
Juny : ens adjudiquen subvencions per aquests dos projectes. Imports : 800 € per colònies 
y 2.595 € per activitats. 
 

Juny : Sol·licitud de subvencions a  la Generalitat departament de Benestar Social. 
 
Desembre: Benestar Social ens adjudica recursos per tres projectes: 

1) colònies d’estiu : 1.100 € 

2) activitats e en general: 675 € 

3) promoció voluntariat: 750 € 

Aquests recursos encara no s’han fet efectius perquè segueixen un protocol  més llarg. 

Primer s’han de justificar les despeses i desprès ens faran les transferències corresponents  
En total l’administració ens ha adjudicat subvencions per valor de 5.920€ dels  quals   s’han 
cobrat de moment : 3.395 € 
 
Desembre :  desprès d’una trobada fruit d’una visita al nostre estand a la fira de la Gent 
Gran del conseller Sr. Cleries amb la nostre presidenta Carme Vergés , ens posem  en 

contacte amb  Sra Violant Cervera  secretaria general de acció cívica i comunitària  a la que 
se li ha de agrair la seva col·laboració determinant per l’adjudicació de les obres de reforma 
de les nostres  instal·lacions  de  serveis higiènic sanitari de homes i dones i l’actualització 
dels quadres elèctrics de distribució general. Deixant-los preparats per la posterior 
instal·lació dels aparells d’aire condicionat que ens asseguren es portarà a terme durant 
aquest exercici. 

 

Desembre: voldria fer menció a una visita que va promoure el nostre  soci col·laborador  
Bonaventura Roure amb el banc del col·legit d’Ingeni ers per poder sol·licitar alguna 
subvenció. Malauradament no va tenir continuïtat per què els seus programes d’acció social 
no coincidien amb  activitats  enfocades a la Gent Gran de la  nostra associació. No obstant 
el nostre agraïment al Sr. Roure per la seva gestió. 
 
Acabem l’any amb la satisfacció de haver aconseguit resultats positius per la nostra 

Associació, la qual cosa ens empeny a continuar amb el mateix esforç  en la consecució de 
nous reptes. Amb aquesta intenció hem incorporat al nostre departament de finances i 
captació de recursos una nova col·laboradora Mercè Digthl  persona  amb experiència en 
aquest àmbit i amb molt bona preparació professional que ha posat al servei de la nostra 
entitat  i que des de aquí  li donem la benvinguda. 
 

Barcelona  13 de Març del 2012 
 
 
 
 
 
Joan Salas 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS DURANT L'ANY 2011 DE L'ÁREA DE COMUNICACIÓ I 

ALTRES FEINES 

 

 

CAMPANYES DE PROMOCIÓ 
 

 S'ha actualitzat l’informació dels següents fulletons: 
 Triptic de les Activitats de Conex per a la Gent Gran (per Centres) 
 Llibre de les Activitats de Conex (ordenat per Activitats)  
 Díptic dels Cursos de Emprex 

 Fulls informatius pel SOC amb la programació dels cursos de Emprex 
 Fulletó per a la captació de Socis 
 Fulletó per a la captació de Voluntaris 
 Fulletó per a la captació de col·laboradors per Cangur Amic 

 

 S'ha anat actualitzant la página web (www.conex.cat). 
 S'ha col·laborat a la preparació del material expositiu i a la documentació presentada a 

Firagran 2011. 

 

GESTIONS EXTERNES 
 

 Participació a Torre Jussana en el curs “Accions de comunicación de baix cost”. 
 Col·laboració al projecte de Catalunya Caixa destinat a oferir als Usuaris de Conex una 

tarjeta de crèdit amb avantatges econòmiques.  

 

GESTIONS INTERNES 
 

 Col·laboració amb l’àrea Financera per a preparar la documentació necessaria per la 

sol·licitud de subvencions a Catalunya Caixa i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 Col·laboració en el projecte per desenvolupar de nou el Premi Literari Conex. 
 Captació de professors per nous cursos a Emprex (Gabriel Cereto, Vanessa Torres, Alicia 

Chan i Erard Umukunzi). 
 Actualitzar la relació de Socis i la de Col·laboradors de Conex, i fer el traspàs posterior a 

l’àrea Administrativa (la llista de Socis) i a l’àrea de Voluntariat (la llista de 
Col·laboradors). 

 Enviar la convocatòria als Socis per a l’Assamblea General. 
 Enviar la convocatòria als Col·laboradors per a la Reunió Anual. 

 Participació a un curs d'Access, impartit per a Col·laboradors de Conex, a fi de disposar 
d'una base de dades relacional de Conex i de les seves activitats, i amb vistes a 
mecanitzar la gestió de matriculació i inscripció als cursos. 
 

MATRICULACIÓ DELS ALUMNES DE EMPREX 
 

 Preparació de la documentació (fulls informatius, impresos, formularis, etc), així com de 
un programa informàtic per el control de les matriculacions dels alumnes de Emprex en 
els cursos impartits en el segon semestre de 2011. 

 Matriculació dels 198 alumnes inscrits als cursos de Emprex del segon semestre de 2011. 

Asignació de les aules i entrega als professors ensenyants dels llistats d’alumnes. 
 Informe a la Presidència sobre les matriculacions de Emprex en el segon semestre de 

2011. 

 

 

 

Martí Borrell 

 

 

 

 

 



COMPTE D'EXPLOTACIO - CONEX 2011 
  

       INGRESSOS 
  

TOTAL 
   

       
Subvenció de l'Ajuntament 3.395,00 

   
Subvenció de la Generalitat 320,00 

   
Quotes socis 

 
1.300,00 

   
Carnets nous Usuaris 

 
700,00 

   
Actualitzacions carnets 

 
193,00 

   
Ingressos per matrícules  

 
15.125,00 

   
Ingressos per activitats 

 
20.930,00 

   
Ingressos Emprex 

 
1.960,00 

   
Donatius 

  
5.982,38 

   
Ingressos Colonies 

 
1.722,00 

   
Ingressos financiers 

 
1.114,44 

   
Ingressos excepcionals 

 
913,68 

   
TOTAL 

  
53.655,50 

   

       

       
DESPESES 

 
TASSO GRAN VIA TRAVESERA CONEX TOTAL 

       
Parking 

 
0,00 0,00 434,92 0,00 434,92 

Lloguers 
 

8.514,90 0,00 0,00 0,00 8.514,90 

Despeses Comunitat 0,00 449,87 0,00 0,00 449,87 

Reparacions i Manteniment 323,25 724,10 3.754,01 0,00 4.801,36 

Reparacions extraord. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locomoció i Transports 0,00 19,70 0,00 0,00 19,70 

Llum, aigua i calefacció 807,07 1.155,20 3.674,18 0,00 5.636,45 

Telèfon 
 

2.010,71 2.183,04 2.346,19 0,00 6.539,94 

Mat. oficina e informàtic 1.060,70 409,63 3.106,29 230,99 4.807,61 

Neteja 
 

2.039,75 1.707,89 4.003,72 0,00 7.751,36 

Assegurances 186,40 159,91 383,40 0,00 729,71 

Jornades col·laboradors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres despeses 0,00 0,00 2.003,38 247,73 2.251,11 

Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 340,74 340,74 

Serveis externs 0,00 0,00 0,00 923,31 923,31 

Colonies 
 

0,00 2.776,17 0,00 0,00 2.776,17 

Impostos s/beneficis 
 

0,00 0,00 0,00 211,79 211,79 

Dotacío amortització 0,00 0,00 0,00 989,04 989,04 

TOTAL 
 

14.942,78 9.585,51 19.271,17 2.943,60 47.177,98 

 

 

 

 

 

 

Manoli Méndez 

 



 

PRESSUPOST DE CONEX PEL 2012 

    

    
INGRESOS 

   
Subvenció de l'Ajuntament 

 
2.000,00 

Subvenció de la Generalitat 
 

3.000,00 

Quotes socis 
 

1.200,00 

Ingresos matrìcules 
 

14.000,00 

Ingresos per activitats 
 

20.700,00 

Ingresos Emprex 
 

2.000,00 

Donatius 
  

4.000,00 

Ingresos financiers 
 

1.000,00 

TOTAL 
  

47.900,00 

    

    

    
DESPESES 

   
Lloguers 

  
8.700,00 

Despeses Comunitat 
 

460,00 

Reparacions i Manteniment 
 

3.000,00 

Locomoció i Transports 
 

100,00 

Llum, aigua i calefacció 
 

5.750,00 

Telèfon 
  

6.675,00 

Material de  oficina 
 

4.910,00 

Neteja 
  

7.910,00 

Assegurances 
 

750,00 

Jornades col·laboradors 
 

0,00 

Comunicacions 
 

0,00 

Altres despeses 
 

3.000,00 

Serveis bancaris 
 

350,00 

Serveis externs 
 

970,00 

TOTAL 
  

42.575,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoli Méndez 


