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Informe
de la
PRESIDÈNCIA
Estimats socis i sòcies,
A punt de finalitzar el mandat d’aquesta Junta Directiva i després de 8 anys de sentir-me “Director” del grup
orquestra CONEX, vull donar-vos les gràcies per haver confiat en nosaltres per a aquesta comesa. Ha estat un
temps de treball en temps difícils però també de companyerisme, bon fer i il·lusió.
A Barcelona, com a la resta d’Espanya, amb unes conseqüències econòmiques, sanitàries i socials molt
importants, un dels efectes que més es parla és el de “la Salut Mental”.
Des del seu inici, fa més de 40 anys, CONEX té un objectiu: GENT GRAN I ACTIVA.
A més, amb un sistema molt positiu: qualsevol persona amb coneixements i experiències traslladar-los mitjançant
tallers i classes a tots aquells que pugui ser d’utilitat en aquesta etapa tan rellevant de la vida, dels 55 en
endavant.
Els voluntaris són “músics” que toquen un “instrument” i aconsegueixen que d’altres el coneguin i els agradi
participar.
Aquests voluntaris NO reben res per ensenyar el que saben i, això influeix en l’afecte vers els alumnes i en la
mentalitat de tots els assistents.
Cuidem-nos i cuidem als altres! Una forma de tenir Salut Mental i sentir-nos bé.
Finalment, vull donar les gràcies a tots els membres de la Junta i Voluntaris de Conex, per tot el seu magnífic
treball i il·lusió amb què han participat en aquesta Junta, malgrat la falta de temps, que, paradoxalment,
acostumem a tenir les persones jubilades.
Ara toca passar el testimoni a la nova junta amb la satisfacció d'haver complert els objectius fixats cada any a
l’Assemblea de Socis, durant aquest llarg període de 2014-2022.
A la nova junta us desitgem molta sort i compteu amb tota la nostra col·laboració en el que creieu oportú.
I com sempre…. ENDAVANT CONEX !!!!

Josep M. Huguet
President

MEMÒRIA ANY 2021

1

Departament
Activitats
Curs 2021/2022
Aquest curs degut a la pandèmia provocada per la Covid-19, i per les mesures dictades pel Govern s’ha
tingut que reduir el número d’alumnes per classe, per poder mantenir les distàncies recomanades,
També, per la mateixa raó, hem perdut les activitats en molts centres i vam tenir que tancar, degut al
costos, el nostre centre de Tasso. Així i tot podem comprovar que encara que s’han reduït el número de
classes i l’oferta de places respecte al curs 2019/20, podem veure que el percentatge d’ocupació ha
estat molt superior a anys anteriors.
Relacionem a continuació les xifres corresponents d’aquest curs comparat amb anys anteriors.
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Referent al número d’activitats impartides, també ha estat menor que en cursos anteriors degut als límits
d’aforament i haver perdut centres on s’impartien cursos.
Els cursos més sol·licitats, continuen sent els d’idiomes i després els d’humanitats que estan reflectits dins de
l’apartat de Diversos, i algun d’ells s’ha hagut de duplicar per poder donar cabuda a totes les sol·licituds. En uns
altres casos l’aforament s’ha omplert i ha quedat molta gent fora.
Activitats
Idiomes
Manualitats i
Belles Arts
Educació
física
Diverses
Total
Activitats

2014/15
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0
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0
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12%
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13%
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15%
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15%

0
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33

24%

30
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13%
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19%
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16%

20

19%

0
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138
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0

69

Com es pot veure, el número de classes ha disminuït respecte al curs 2018/19 un 35%, degut bàsicament a haver
tancat el centre de Tasso, a la Gran Via només s’ha pogut utilitzar un aula, i s’han deixat de fer classes en molts
centres.
També alguns cursos, degut al gran número d`inscrits s’han hagut de desdoblar en dos classes, duplicant el curs.

MEMÒRIA ANY 2021

3

Departament

Activitats
Resum Estadístic Curs 2021-22
Durant aquest curs s’han impartits
classes en els següents centres, amb
l’ocupació següent:
Centre
Travessera
Gran Via
Casa Elizalde
Vallcarca
Parròquia el Roser
TOTALS

Cursos Inscrits
44
461
16
160
5
49
2
17
1
3
68
690

Si mirem les inscripcions per modalitats són:
Cursos Inscrits
Idiomes
24
237
Belles Arts
4
26
Manualitats
5
34
Educació física 9
71
Informàtica
6
66
Humanitats
10
152
Diversos
11
104
TOTALS
69
690

Usuaris que s'han tornat a inscriure en aquest curs

% d'inscrits
34%
4%
5%
10%
10%
22%
15%

339

Nous Usuaris registrats en aquest curs

95

TOTAL USUARIS que han realitzat alguna activitat

434

TOTAL D’INSCRIPCIONS REALITZADES

690

En el següent quadre, podem veure el número d’activitats dels usuaris s’han inscrit.

PROFESSORS
Total professors

51

Que imparteixen
.

68 tallers/activitats
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Departament

Activitats
NOUS CURSOS O TALLERS
Com en anys anteriors hi ha hagut noves activitats que, a través de la seva presentació, han estat ben acceptades.

INTERNET I MÒBILS
Realitzat pel professor Rafael García al centre de la Gran Via, s’ha fet un nou curs Mig, a més del d’iniciació que
va començar el curs 2018/19, degut al gran èxit que va tenir aquest curs.

ANGLÈS
Realitzat pel professor Xavier Garriga, al centre de la Gran Via, per la gran demanda que hi hagut aquets any dels
cursos d’idiomes.

INFORMÀTICA INICIACIÓ
Dirigida pel professor Eduard Llueca, es realitza en el centre de la Travessera, en un aforament complert.

FRANCÈS INICIACIÓ
A càrrec del professor Jordi Pesudo, es fa en el centre de la Travessera.

HISTÒRIA DES DE LA PREHISTÒRIA FINS EL SEGLE VIII
A càrrec de la professora Mª Isabel Gómez. Es realitza en el centre de la Travessera.

ART MEDIEVAL—ROMÀNIC-GÒTIC
Taller realitzat per la professora Montserrat Cabassa, en el centre de la Travessera.

PINTURA AMB SORRA
Realitzat per la professora Ana Garrido en el centre de Travessera.

PINTURA SOBRE ROBA
Realitzat per la professora Mª Carmen Martínez en el centre de la Travessera.

APRENANTATGE EMOCIONAL
Dirigit per la professora Anna Ballester en el centre de la Travessera.
A més les classes de Ioga i Moviment Expressiu, que es feien en el centra Casa Elizalde, i com no ens van cedir els
espais necessaris, es van traslladar al centre de la Travessera, impartits per les mateixes professores.
S’han fet varies xerrades gratuïtes puntuals d’una sola jornada de diferents temes com els següents:
Masclisme feminisme, seguretat ciutadana, de medicina sobre el cor i el càncer, Impost de successions i sobre
com aconseguir el certificat Covid.
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Departament
RR.HH.
I VOLUNTARIAT
Informe de Recursos Humans i Voluntariat Curs 2021
Com en l'any anterior, la selecció i avaluació de voluntaris de diferents departaments (Cangur Amic,
administració, recepció, manteniment.....) ha estat un dels objectius prioritaris del departament de RR.HH.,
durant 2021, aquest any s’han fet 17 entrevistes per col·laborar amb Cangur Amic, i 10 per ser voluntari en la
gestió d’administració.
La col·laboració de RR.HH., amb altres departaments (activitats, comunicació, cursos.....) per a la contractació de
col·laboradors ha estat molt important. Una de les dificultats que tenim en el Departament és l'elevada rotació,
així com els problemes que sorgeixen en la dificultat de satisfer les nostres necessitats per part dels voluntaris.
El sistema de captació a través de les xarxes socials i la web corporativa ens ha ajudat a millorar els resultats del
departament.
El procés de selecció dels voluntaris s'ajusta al perfil i les característiques que el departament que sol·licita cobrir
una vacant demana, valorant l'aptitud i les competències dels candidats per tal de trobar la persona més adient.
Així mateix, l'acompanyament dels voluntaris es realitza amb cura per tal que aquests se sentin ben integrats dins
la nostra organització.
Els objectius que ens proposem per tal de millorar l'eficiència del departament de Recursos Humans i Voluntariat
és l'actualització de la informació centralitzada de les bases de dades dels voluntaris així com millorar l'eficàcia
amb manuals de procediments dels diferents departaments.
Tot i que aquest any ha estat complicat, estem implementant l’actualització de la informació i digitalització de
tota la documentació.

NÚMERO DE VOLUNTARIS ACTIUS a 31 desembre de 2021 són
CANGUR AMIC: 35
GESTIÓ/ADMINISTRACIÓ/SERVEIS: 29
PROFESSORS: 51

TOTAL DE COL·LABORADORS / VOLUNTARIS: 115
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Departament

CANGUR ÀMIC
CANGUR AMIC té com a fita bàsica i principal, treballar per assolir que la gent gran no tingui tanta solitud, per
això tenim una xarxa de voluntaris/visitadors que acompanyen als usuaris, ubicats a Barcelona i l’Hospitalet,
durant unes hores al dia, 1 o 2 cops a la setmana, bé a casa seva o a la Residència d’avis a on estiguin i si s’escau,
acompanyar-los a les visites mèdiques, per fomentar vincles, habitualment és sempre el mateix voluntari/ria el
que va al mateix usuari/ria.
Durant el confinament per la Covid, iniciat a mitjans de març del 2020, ens vàrem haver de reinventar a causa de
la impossibilitat de fer visites presencials i es va substituir per contactes telefònics, sols un cop relaxades les
mesures es van poder reiniciar gradualment les visites presencials amb moltes limitacions, que s’han anat
adaptant a les possibilitats de cada moment. L’any 2021, tot depenent de les diverses “onades” de la Covid hem
pogut ser una mica més actius i reiniciar en una petita part les visites als domicilis i alguna Residència.
L’equip que ho ha fet possible aquests anys ha estat format per Rosa Mª Lloret Bergua com a Coordinadora i la
Núria Urriens Barredo, que s’han encarregat del grup de gestió administrativa, entrant i actualitzant dades al
programa de gestió dels visitadors i usuaris, posant-los en contacte i en la mesura de les grans limitacions, fer
possible en part el servei.
A finals d’any es va incorporar a l’equip la Roser Enrich Carpio, volem donar les gràcies al Francisco Garcia
Monreal i la Consol Rovira Lahoz per la tasca que van desenvolupar anteriorment.
Rosa Mª Lloret Bergua com a Coordinadora s’ha encarregat de seleccionar els voluntaris/visitadors, assignar-los
als usuaris/es tenint especial cura de la idoneïtat i compatibilitat dels perfils del binomi voluntari/ria i usuari/ria i
fent el seguiment quotidià de les visites, atendre possibles incidències i vetllar per l’òptim funcionament del
servei.
El programa informàtic de gestió de dades ha funcionat correctament i és molt d’agrair les millores que efectua i
el suport del company Lluís Ragàs del Departament d’Informàtica.
Durant l’any 2021 el servei de CANGUR AMIC ha disposat de:
-

28 voluntaris-es/visitadors-es actius que han pogut fer el servei.
31 voluntaris-es/visitadors-es que han sigut baixa en el servei.
24 usuaris/ries que han rebut el servei.
21 usuaris/ries pendents d’assignació i a l’espera de voluntaris/visitadors.
7 voluntaris/visitadors pendents d’assignació d’usuaris/ries.
5 baixes per defunció.
1 baixa per trasllat fora de Barcelona.
3 baixes per no ser possible oferir un adequat servei.

Les visites efectuades pel servei de CANGUR AMIC l’any 2021 són:
Residències 167
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TOTAL 2021  640 visites.
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Departament

EDICONEX
El servei voluntari que vam crear a Conex des del Taller d’Escriptura Creativa l’any 2016 ha continuat durant tot
aquest temps donant suport a l’autoedició de les persones majors de 50 anys, de Catalunya i Balears. Malgrat la
pandèmia, a Ediconex hem continuat compartint coneixements i experiències per fer valdre el talent dels/les
autors/res grans que volen complir el seu somni de veure publicats els seus treballs, ja siguin poemes, contes,
relats curts, assaig o novel·les.
1. Tallers d’escriptura
Durant la pandèmia, i seguint les indicacions de seguretat sanitària, tant el Taller d’Iniciació com el Taller
de Narrativa han estat clausurats. S’han obert, però, en el curs 2021-22.
* Taller d’Iniciació: sis alumnes.
* Taller de Narrativa: tres alumnes.
2. Publicacions amb el suport d’Ediconex
Durant aquest període, Ediconex ha prestat servei a les publicacions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neus Rubinat Tarragona, jubilada en Relacions Laborals. “Robatori Mínimum”.
Antoni Jaquemot Ballarin. Jubilat. Graduat social. “Primaveres Incertes”.
Robert Orús Salvador. Jubilat. Mestre pintor i decorador. “Renéixer”.
Margarita Torrent Quetglas. Jubilada. Bióloga. “Rita i el punt. Rita i l’ou”.
Elvira Arbós Sabaté. Fisioterapeuta. “Sabrina i el deu manaments”.
Emili Giménez Coll. Jubilat. Biòleg. “De ximpanzés a bonobos”.
Margarita Torrent Quetglas. Jubilada. Biòloga. “La Rita i Menorca”.
Goretti Sanchez Colomé. Il·lustradora. “Els colors de la vida”.
Silvia Cabistany. Jubilada. Secretària de Direcció “Sense forces per rendir-se”.
Joan Triay Vidal. Jubilat. Assessor fiscal i comptable. “Poemes de barraca”.
Carme Requena Baldomà. Jubilada. Secretària. “Amor entre guerres”.

3. Festa de Sant Jordi
Durant la pandèmia, i seguint les indicacions de seguretat sanitària, no hem celebrat l’acostumada festa
de Sant Jordi a Conex, amb la presentació dels nous autors d’Ediconex, la tradicional rifa de lots de llibres,
el piscolabis de Sant Jordi amb la rosa per tothom. Esperem recuperar aquesta entranyable trobada quan
sigui aconsellable.
4. Certamen Literari
Per la mateixa raó sanitària, durant la pandèmia no s’ha convocat el tradicional certamen literari.
Tanmateix, sí que s’ha convocat per al curs 2021-22, en les modalitats de “Narrativa”, “Poesia”, de temes
lliures, i un nou premi per la modalitat d’“Assaig”, sobre el tema “El voluntariat en la societat actual”. A
aquest concurs poden participar els socis, professors, alumnes i simpatitzants de Conex, segons les bases
que podeu consultar a la web de Conex: https://www.conex.cat/
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Departament

INFORMÀTICA
El curs passat, 2019-20, degut a la pandèmia va ser un curs totalment inhàbil, ja que no es va realitzar cap
activitat.
Aquest curs, 2020-21, vam reprendre les activitats, encara que molt limitades, degut a les normes establertes pel
Govern. De totes maneres vam començar amb una novetat, tal com vam dir fa dos anys i gràcies a la
intercomunicació que es va dur a terme entre els dos centres, vam poder realitzar matriculacions, tant en el
centre de Gran Via com en el Centre de la Travessera, millorant així les aglomeracions que es produeixen en
aquestes dates, a més perquè hi hagués encara menys aglomeració de gent, als ex-alumnes que volien continuar
aquest curs, se’ls va permetre realitzar les inscripcions on-line i el pagament via transferència. Tot això va fer que
les matriculacions fossin més àgils que cursos anteriors.
En Banc de Sabadell, ens va fer una donació de 8 equips, des d’aquí volem agrair-los la seva aportació a Conex
Aquesta donació ens ha permet actualitzar equips obsolets de recepció i alguns despatxos, així com ampliar l’aula
d’informàtica de 12 a 14 ordinadors.
Els nous ordinadors de recepció ens ha permès que les persones que atenen a recepció puguin consultar en
temps real les activitats i la seva ocupació per donar informació als afiliats.
Des de el departament s’ha generat un programa per controlar les assistències dels alumes, així com la possibilitat
de controlar l’assistència puntual un dia o a unes hores, per si sorgís algun cas de Covid, poder avisar ràpidament
els que hagin tingut contacte amb aquesta persona,
També des del departament, ens hem fet càrrec de mantenir la pàgina web, per poder continuar informant de les
activitats que es realitzen a Conex.
Continuem amb la col·laboració de l’institut Esteve Terradas i Illa, on els alumnes de formació professional en la
rama d’informàtica vénen a fer les pràctiques al nostre centre per agafar experiència professional. Aquest curs
només vam poder disposar d’un sol becari en pràctiques.
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Departament

ADMINISTRACIÓ
INFORME ECONÒMIC FINANCER EXERCICI 2021
El resultat econòmic d’aquest exercici és positiu amb 2.911 € de benefici, malgrat això no recuperem les pèrdues
de 22.000 € que ens va costar el període de pandèmia.
Tot i ser optimistes no hem de perdre de vista les circumstàncies tan convulses del món actual i que val més que
fem previsions per evitar sorpreses, cal tenir present que inevitablement tindrem increments en els consums
d’energia.
Una proposta que ja avanço per la seva aprovació, és l’aplicació de dos terminis de matriculacions durant el curs
2022/2023, dos trams que anirien, un primer des d’octubre del 22 fins a gener del 23 i un segon des de febrer fins
a mitjans de juny del 23. És a dir, un increment de 5 € per la matriculació passant a 35 € i 20 € per activitat al
primer tram i un segon pagament de 20 € per activitat al segon tram per activitat i només pagaran matricula els
alumnes nous que comencin en aquest segon període. Amb això podríem incrementar els ingressos amb
aproximadament 15.000 € que anirien a incrementar directament el coixí de l’estalvi.
Acabo doncs felicitant la nova junta que es presenta pels pròxims quatre anys desitjant-los molts encerts i molta
sort. Agrair als meus companys de la junta sortint, especialment al nostre president Josep Mª Huguet pel seu
suport i la seva disponibilitat en aquests moments que ens ha tocat viure.
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COMPTE D’EXPLOTACIÓ 2021
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RELACIÓ ACTUAL DE SOCIS
AMAT SABATER, NURIA
ARELLANO CATALÁN, EUGENIO
BADIA MADICO, MIGUEL
BELTRAN FABREGAS, JOAN
BENET VIDAL, JOSEP LLUIS
BORRELL SERVITJE, MARTI
CABALLERO HERNANDEZ, MARGARITA
CARITG BONABIA, JOSEP
CARMONA LOPEZ, CARL0S
CASTRO ESTEBAN, ANA DELIA
DALMAU ARANDA, CARME
DE CASTRO CORREA, GUILLEM
ESTIVILL BORRAS, MARGARITA
FABREGAS CAMPENY, MARTA
FERNANDEZ CASTILLO, Mª CARMEN
FERNANDEZ MARQUES, Mª PILAR
GALA FERNANDEZ, JAUME
GARCIA SORROCHE, MIQUEL
GARRETA ALEU, JOSEP
GAYO GONZÁLEZ, INÉS
GELABERT GRAU, PAQUITA
GIMENEZ MONTALBAN, Mª LUISA
GOMEZ HERNANDEZ, AMELIA
GOZALBO AUTE, LLUÏSA
HEREDIA ABELLA, MONTSERRAT
HUGUET SERRÀ, JOSEP Mª
LAZARO LOPEZ, JOSEP
LLORET BERGUA, ROSA MARIA
LOPEZ AGUILAR, ISABEL
LOPEZ GOMEZ, MARINA
MARCET BALLBER, NURIA
MARQUES RODENAS, CARMEN
MARTIN REDONDO, MIQUEL
MARTINEZ TARRASA, LLUISA
MARTORELL GUINART, JOSE
MATA REMOLINS, JOSEP
MATAS GRAU, MERCE
MATEU I BARBERA, TERESA
MESTRE TUNICA, JORDI
MIGUEL NAVARRO, FRANCINA
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MONTMANY ESCLASANS, Mª ASUNCION
MORESO PELLISA, LIBERTO
MUNTES MARCH, ARMAND
NAVARRO MOYANO, ANA
PASCUAL BALLABRIGA, ADELA
PEREZ FUENTES, FRANCISCO
PESUDO GRACIA, JORDI
POLO DEL-HOYO, JUAN-LUIS
PONS VILLORO, RAMON
PORTELL GRACIA, JOSEP Mª
RAGAS CORRECHER, LLUIS
RAHOLA RAHOLA, NURIA
RAVENTOS FERRER, DIONIS
RAVENTOS LLOP, MARIA
RIERA DE-OLMEDO, JUAN-MARIA
RODRIGUEZ MENDEZ, ANGEL
ROSADO GUERRA, SILVIA MARLENE
ROURE CORNUDELLA, BUENAVENTURA
ROVIROSA VALLVÉ, ANDREU
RUBIO BEA, VICTOR
SALAS DALMAU, JOAN
SANCHEZ MULA, JORDI
SERRA BONCOMPTE, RAMONA
SERRA VILALLONGA, MERCEDES
SOLER CERVERA, MARGARITA
SOROLLA REIXACH, VALERI
SUBIRANA BADIA, PILAR
TAMAYO BALLESTEROS, CARMEN
TORIO ALTUS, JOAN
TURRO CODINA, MONTSERRAT
URRIENS BARREDO, NURIA
USTRELL ASENJO, Mª TERESA
VALLVE DALMAU, Mª TERESA
VERGES CARDO, Mª CARMEN
VIAPLANA LLEONART, JOSEP MARIA
VILA PAÑACH, ROSA
VILUMARA LAMARCA, MONTSERRAT
VIÑAS BIGAS, CONCEPCIO
YUS AZNAR, MANUELA
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unta Directiva de Conex

PRESIDENT:
SECRETARI:
SOTSECRETARI:
TRESORER:
VOCAL 1r:
VOCAL 2n:
VOCAL 3r:
VOCAL 4art:

Josep Mª Huguet Serrà
Carlos Carmona López
Josep Caritg Bonabía
Joan Salas Dalmau
Josep Lázaro López
Bonaventura Roure Cornudella
Rosa Maria Lloret Bergua
Paquita Gelabert Grau

ORGANIGRAMA
PRESIDÈNCIA

Atenció Centres

SECRETARIA

Manteniment

Rel. Externes

COMUNICACIÓ
I MARKETING

SISTEMES
INFORMÀTICS

ACTIVITATS
+ 50
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VOLUNTARIAT
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ADMINISTRACIÓ
I FINANCES
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Fons de coneixement
i experiència
CONEX GRAN VIA
Gran Via de les Corts Catalanes, 562
08011 – Barcelona
Tel.: 93 451 80 80
CONEX TRAVESSERA
Travessera de les Corts, 39-46 2n
08028 – Barcelona
Tel.: 93 333 77 59
e-mail: conex-central@conex.cat
Web: www.conex.cat

Amb el suport de:

