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PRESENTACIÓ 

L’Associació Impuls som una entitat sense ànim de lucre que naix en 2007 amb la 
finalitat de promoure la cultura, la participació ciutadana i el desenvolupament 
comunitari. Uns serveis pensats i dirigits a Administracions Públiques, Centres 
Docents, Organitzacions No Lucratives (ONL) i Empreses.

Som especialistes en la posada en marxa de projectes d’animació sociocultural, 
educatius i de temps lliure, especialment dirigits a infància, adolescència i 
joventut. Al llarg d’aquests anys, hem treballat conjuntament amb més d’un 
centenar d’ONL i Ajuntaments, destacant l’organització de múltiples cursos 
i tallers d’oci i prevenció de drogodependències per a adolescents i joves, 
dinamitzant projectes d’oci nocturn i gestionant centres juvenils, amb tot el treball 
que implica de dinamització d’activitats, foment de la participació, assumpció de 
responsabilitats, etc.

També tenim un servei d’assessorament especialitzat en organitzacions sense 
ànim de lucre relacionat amb gestions laborals, fiscals i comptables. Ens avala 
la nostra trajectòria en projectes de participació i gestió d’ONL, i la formació en 
l’àmbit que ens ocupa. 

La promoció de jocs de taula moderns és l’altra línia de serveis que 
desenvolupem. Ja des dels nostres inicis, vàrem començar a treballar amb 
aquests jocs com a una eina educativa per desenvolupar tot tipus d’intervencions 
educatives o de temps lliure per a infància, adolescència o joventut. Amb el pas 
del temps, hem descobert tot el potencial lúdic, educatiu i socialitzador que tenen, 
i hem desenvolupat activitats per a col·lectius que treballen amb persones amb 
diversitat funcional, activitats intergeneracionals o d’estimulació cognitiva per a 
persones majors, i hem impartit formació especialitzada per a docents, monitores 
i monitors de temps lliure i alumnat de cicles formatius i graus universitaris 
vinculats amb la intervenció social i educativa. Tota aquesta trajectòria ha estat 
possible gràcies a la nostra aposta pel projecte de tenda especialitzada oberta al 
públic, Homoludicus València, des d’on oferim assessorament personalitzat i un 
espai per poder provar-los.
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Missió
L’Associació Impuls naix amb la intenció de 
donar resposta a les necessitats de diverses 
associacions d’educació en el temps lliure 
i d’ajuntaments per a resoldre de manera 
professional la prestació de serveis a estes 
entitats i promoure la cultura, la participació 
ciutadana i el desenvolupament comunitari, 
mitjançant projectes educatius i d’animació 
sociocultural.

Gestionem de manera integral les necessitats 
de les associacions, els seus projectes, les 
seues activitats i la seua gestió econòmica. 
Gestionem programes i activitats per a la 
promoció d’un oci alternatiu i saludable, 
consells d’infància, escoles d’estiu i 
campaments, dinamització de centres 
educatius, activitats extraescolars i gestió de 
centres cívics o altres espais comunitaris. 

Visió
Volem formar part activa d’una societat oberta 
i participativa, on el teixit associatiu siga fort 
i autònom, per a construir una societat més 
justa i solidària. Una societat amb ciutadania 
activa que participe de la vida social i cultural 
del seu entorn.

Valors
Compromís i responsabilitat, mitjançant 
l’anàlisi de les necessitats de les persones 
destinatàries de cada projecte, i la proposta 
de solucions reals i beneficioses per a la 
consecució dels objectius.

Creativitat i innovació, amb la incorporació de 
nous processos i dinàmiques a la nostra tasca 
diària i a la planificació de projectes, per tal de 
generar solucions noves i originals.

Educació per a la participació, a través 
de la facilitació de ferramentes perquè el 
públic destinatari dels nostres projectes es 
convertisca en agent actiu del canvi de la seua 
realitat.

Transparència i honestedat en la nostra gestió 
i relació amb el nostre entorn social, implicant-
nos i col·laborant amb col·lectius socials i 
xarxes associatives.

Solidaritat, els beneficis dels nostres projectes 
reverteixen a la societat, es destinen a encetar 
nous projectes que milloren la realitat des del 
foment de l’ajuda mútua i la consciència de 
comunitat. També treballem de la mà d’ONGD i 
altres entitats per a lluitar per la disminució de 
les diferències Sud-Nord.

Dades bàsiques de l’any

Persones associades Programes en marxa Intervencions en 
municipis durant 2017

535  A B 6 233
Serveis a Organitzacions No • 
Lucratives.

Foment de la participació.• 

Intervencions en centres • 
educatius.

Programes d’oci educatiu en el • 
temps lliure.

Programes d’acció social.• 

El joc de taula. Jugar per a • 
divertir-se, jugar per aprendre.
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Oferim diferents serveis dirigits a 
Organitzacions no Lucratives per donar eines 
al teixit associatiu perquè esdevinga més fort 
i autònom. 

El projecte d’assessories d’atenció via 
telefònica, email o presencial, ha sigut 
demandat per 52 entitats.

El pla formatiu que s’ha desenvolupat en el 
quart trimestre de l’any ha comptat amb la 
següent programació: 

Taller d’Obligacions de les entitats no • 
lucratives (divendres 13 d’octubre)
Taller d’Autodisseny i desenvolupament • 
de la imatge corporativa d’entitats no 
lucratives (divendres 13 i dissabte 14 
d’octubre)
Taller de la Llei de Transparència i les • 
entitats no lucratives (dimecres 18 
d’octubre)
Taller de Comptabilitat pràctica per a • 
entitats no lucratives (dimecres 8 de 
novembre)
Taller de Fiscalitat per a entitats no • 
lucratives (dimecres 22 de novembre)
Taller pràctic: Obtenció de Certificats • 
Digitals, tramitació de documents en 
el Registre d’Associacions i altres 
obligacions relacionades amb la 
presentació telemàtica (dimecres 22 de 
novembre)

Per últim, oferim també el servei de gestió 
fiscal, comptable i laboral amb el qual aportem 
a les organitzacions un servei especialitzat en 
el tercer sector. 

ORGANITZACIONS BENEFICIÀRIES: 52 entitats
DURACIÓ: el programa està en marxa durant 
tot l’any

CONSELL MUNICIPAL D’INFÀNCIA (CMI)

Durant aquest any hem portat endavant la 
dinamització del Consell Municipal d’Infància 
de Quart de Poblet. El CMI és un òrgan de 
participació que acull representants des de 5é 
de primària fins a 4t de l’ESO i amb l’objectiu 
de ser una representació de la infància i la 
joventut i un espai de connexió d’aquests 
col·lectius amb l’equip de govern. Aquest 
projecte sorgeix de la col·laboració entre 
UNICEF i l’Ajuntament de Quart de Poblet per 
tal de desenvolupar projectes que fomenten 
l’educació per al desenvolupament i la 
participació infantil i juvenil.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Al voltant de 80 
xiquetes i xiquets. 
DURACIÓ: La temporalització del projecte és 
per curs escolar, ja que la representativitat 
dels consellers i conselleres és a través dels 
seus centres escolars, de forma que cada any 
a principis de curs se celebren eleccions per a 
triar aquesta nova representació. 
ACTIVITATS FETES: 16 reunions quinzenals. 
MUNICIPI: Quart de Poblet
         

Serveis a organitzacions 
no lucratives

Foment de la participació
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EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars organitzades al 
marge del currículum escolar ocupen part 
del temps lliure del qual disposen les xiquetes 
i xiquets després de finalitzar el seu horari 
escolar.

Des de l’Associació Impuls, apostem perquè 
totes les propostes:

en la mesura d’allò possible, partisquen • 
dels interessos dels infants
siguen experiències lúdiques, diferents de • 
les classes convencionals
estiguen adaptades a les capacitats i • 
necessitats específiques de cada edat
i ajuden a conciliar la vida familiar i • 
escolar a les famílies 
 

En 2017 hem centrat l’oferta en: 
El CEIP Ramón Laporta, amb tallers d’anglés 
i de música per a primària i infantil i en el 
CEIP Sagrado Corazón amb tallers de música, 
dibuix i jocs de taula.

PERSONES BENEFICIÀRIES: 180 persones
DURACIÓ: durant el curs escolar
ACTIVITATS FETES: 430 sessions 
MUNICIPI: Quart de Poblet

TALLERS DE DRETS DE CONSUMIDOR/A

Aquest taller té com a finalitat mostrar a 
l’alumnat quina és la seua participació i 
importància dins de la societat de consum en 
què vivim, i com la nostra forma de ser, de 
pensar i de relacionar-nos es veu afectada per 
les decisions que prenem en el dia a dia.

PERSONES BENEFICIÀRIES: 184 alumnes de 
4t ESO
DURACIÓ: durant el curs escolar
ACTIVITATS FETES 10 sessions
MUNICIPI: Quart de Poblet

PROJECTE DE PREVENCIÓ

Aquesta línia la treballem amb dues propostes 
de tallers i un conveni de col·laboració: 

Taller•  de Begudes Saludables, on 
promovem que l’alumnat prenga 
consciència sobre les conseqüències de 
l’alcohol i de les begudes ensucrades, 
i oferim com a alternativa les begudes 
denominades saludables, com els sucs 
naturals i els batuts amb combinacions 
originals i innovadores.
Taller de Prevenció de Consum de • 
Cànnabis, on mitjançant jocs esportius en 
exterior es desmitifiquen mites imposats 
en la societat sobre les drogues en 
general i el cànnabis en concret.
Practica Salut, signem un conveni de • 
col·laboració amb la Xarxa Joves.Net 
per a desenvolupar el seu programa de 
prevenció en la comarca de l’Horta de 
València. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 1.306 persones de 
12 a 30 anys
DURACIÓ: durant el curs escolar
ACTIVITATS FETES: 63 Tallers
MUNICIPIS: Aldaia, València, Algemesí, 
Vinaròs, Quart de Poblet, Xirivella, Moncada, 
Paterna, Sedaví, Manises, Quart de Poblet, 
Mislata, Museros, Picassent, Catarroja, 
Picanya, Sagunt, Paiporta, Silla, Algemesí, 
Carcaixent i Xirivella.

VISITES AL MERCAT

Amb aquesta acció pretenem acostar als 
infants al Mercat, un lloc de trobada on es 
poden comprar diferents tipus de productes 
i on poder conéixer de primera mà com 
són i com es presenten els productes que 
consumeixen, la importància d’una dieta 
equilibrada i el valor dels productes existents 
en els mercats. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 154 persones 
d’educació infantil 
DURACIÓ: durant el curs escolar
ACTIVITATS FETES: 7 visites
MUNICIPI: Quart de Poblet

Intervenció en centres educatius
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XARXA JOVE

Xarxa Jove és un programa de l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ), que compta 
amb la presència en els municipis de personal 
especialitzat encarregat de treballar 
conjuntament i en xarxa amb els Ajuntaments 
d’una comarca, per al desenvolupament 
de polítiques de joventut i de programes i 
campanyes dirigides a joves.

De gener a agost de 2017, l’Associació Impuls 
va gestionar el servei en les comarques de 
l’Horta Nord-La Baronia-Camp de Morvedre, 
Plana Baixa, L’Alt Palància, Espadà-Millars, 
Plana Alta i Baix Maestrat. En total 127 
municipis i una població diana de 147.727 
joves d’entre 12 i 30 anys. 

Es van realitzar les següents accions: 

Dues publicacions de la Revista • 
#RJoventut sobre l’anàlisi de la realitat 
dels municipis i sobre el treball en els 
centres educatius, amb una tirada de 300 
exemplars de cada número. 
Cinc Píndoles informatives en format • 
audiovisual, on es posava en valor i 
es creava discurs comú pel que fa a 
polítiques juvenils. 
Dues Trobades de joves, en febrer a les • 
Alqueries i en Albalat dels Tarongers, amb 
més de 200 joves participants.
Més de 18 reunions amb personal tècnic • 
i un seminari comú en juny sobre la 
importància del treball en xarxa en la seu 
territorial de l’IVAJ a Castelló de la Plana. 
Més de 2.000 comunicacions digitals amb • 
el Butlletí de notícies mensual i els canals 
de difusió en xarxes. 

En l’últim quadrimestre del 2017, la nostra 
acció es va centrar en les comarques de 
València: Comarques Centrals, La Canal-La 
Costera, la Vall d’Albaida i les Hortes (Nord i 
Sud), on s’ha realitzat intervenció directa en 
105 municipis i amb una població diana de 
180.330 joves de 12 a 30 anys. Les accions 
desenvolupades més destacables han sigut: 

I Trobada de Joves d’Horta Nord, amb la • 
participació de 81 joves de 7 municipis el 
cap de setmana de l’1 al 3 de desembre. 
Píndola informativa per a l’Infòrum • 
2017 sobre el projecte corresponsals 
desenvolupat per la Xarxa Joves.Net. 

ESCOLA D’ESTIU DE QUART DE POBLET

Aquesta activitat té com a objectiu oferir un 
programa d’activitats educatives en període 
estival per a facilitar la conciliació de la 
vida familiar, així com per a seguir oferint 
alternatives d’oci educatives per a l’alumnat 
escolar de 3 a 12 anys del municipi de Quart 
de Poblet.

Enguany l’escola s’ha convertit en un espai 
ple de màgia i fantasia, plena d’imaginació i 
on es respirava solidaritat, respecte al medi 
ambient, justícia social i igualtat.

PERSONES BENEFICIÀRIES: 300 infants i 26 
monitores i monitors
DURACIÓ: del 21 de juny al 21 de juliol 
ACTIVITATS FETES: més de 50 activitats
MUNICIPI: Quart de Poblet

Oci educatiu al temps lliure
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TALLERS DE TEMPS LLIURE

Els tallers de temps lliure estan dirigits a 
adolescents com a alternativa d’oci saludable 
per a les vesprades i caps de setmana. 

En aquests, perseguim afavorir la cohesió 
grupal i les actituds i els comportaments 
cooperatius, fomentar les habilitats socials 
com l’escolta activa i l’assertivitat, i donar 
eines per aconseguir una major autonomia 
personal. 
 
Plantegem una oferta d’activitats que puguen 
fomentar el pensament crític i l’anàlisi, i 
augmentar l’interés pel coneixement i per 
l’ampliació de la cultura.

En 2017 hem desenvolupat una àmplia oferta 
en el municipi de Manises, amb quatre grups 
de cuina, quatre de manualitats i dos grups de 
ball. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 114 persones 
DURACIÓ: durant el curs escolar 
ACTIVITATS FETES: més de 90 activitats
MUNICIPI: Manises

OCI ALTERNATIU (NOCTURN)

Sabem que la quantitat més gran d’hores d’oci 
de què disposa la joventut se centra en els 
caps de setmana, concretament en horaris de 
vesprada i nit. L’oci que ofereix el mercat sol 
ser de tipus consumista i relacionat moltes 
vegades amb el consum de drogues, tant 
legals com il·legals. 
 
El nostre projecte d’Oci Nocturn busca cobrir 
eixos moments de major disponibilitat de 
temps lliure, amb la proposta d’una àmplia 
oferta d’activitats lúdiques, esportives i 
formatives, atractives i amb “ganxo” per a la 
gent jove en general. 

Un aspecte innovador és la importància 
d’utilitzar recursos i espais públics que 
normalment no són utilitzats en horari 
nocturn, fet que possibilita un major 
aprofitament i acostament a aquests per 
part de la població juvenil. En tot moment 
es treballa de manera coordinada entre els 
diferents agents que treballen amb joves 
en el municipi, personal tècnic municipal, 
associacions i grups de joves.  

Durant 2017 hem desenvolupat el projecte en 
Sagunt durant el mes de febrer. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 60 persones 
DURACIÓ: 3, 4, 10 i 11 de febrer de 2017
ACTIVITATS FETES: 2 tallers de videojocs i jocs 
de taula
MUNICIPI: Sagunt

CENTRES JUVENILS
Des de l’Associació Impuls entenem que 
el treball amb adolescents de manera 
continuada s’ha de fer amb una metodologia 
concreta. Un Centre Juvenil és un local 
pensat específicament per a facilitar que hi 
entren i s’hi organitzen joves adolescents 
de 12 a 17 anys. A través de reunions, 
obligació d’assistència a tallers setmanals i 
assumpció de responsabilitats progressives, 
es treballa l’adquisició de valors i la generació 
d’hàbits de participació social en una etapa, 
l’adolescència, crucial per al desenvolupament 
de la persona. El funcionament dels tallers, de 
les reunions i de les dinàmiques de grup està 
conduït per una animadora juvenil.

En 2017 hem estat presents en les localitats 
de Vilamarxant i de Manises. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: Més de 280 joves, 
21 joves responsables i 7 persones com a 
voluntàries 
DURACIÓ: tot l’any
ACTIVITATS FETES: 49 activitats i 12 tallers 
setmanals estables
MUNICIPI: Vilamarxant i Manises
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Acció social

CENTRE OBERT i ESCOLA DE FAMÍLIES

Amb aquest programa ens marquem com a 
principis d’actuació la normalització de la vida 
quotidiana, la coordinació entre els diferents 
agents d’acció: centres educatius, personal 
tècnic municipal, menors i famílies. 

Des • del Centre Obert de Quart de Poblet, 
donem suport socioeducatiu a menors 
en situació de risc del municipi. És 
un centre destinat a l’organització de 
serveis especialitzats de suport en el 
procés de socialització dels i les menors 
i oferta especialitzada d’activitats 
d’inserció social: suport psicosocial, 
educatiu, seguiment escolar i activitats 
extraescolars, així com la col·laboració 
en la normalització de la dinàmica 
familiar. El projecte té com a principal 
públic destinatari a menors derivades de 
Serveis Socials, amb l’objectiu de reforçar 
el seu procés de socialització i el seu 
desenvolupament personal, prestant-los 
una atenció especialitzada com suport a la 
família i a l’escola.

En el projecte d’acció social en • 
Almussafes, fem assessorament a 
famílies, formacions i intervenció en 
centres educatius per a incidir sobre 
la prevenció primària amb un marcat 
caràcter socioeducatiu. Aquesta acció 
educativa pretén aportar habilitats 
i coneixements bàsics per millorar 
l’autonomia i desenvolupament 
vital satisfactori dels i les menors i 
acompanyar les famílies per a poder 
dotar-les de recursos que els ajuden en el 
seu dia a dia. 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 50 persones, 
infants i joves de 9 a 25 anys i la seua família 
directa
DURACIÓ: tot l’any
MUNICIPIS: Quart de Poblet i Almussafes 

Treball en xarxa

ESCOLA DE CIUTADANIA

30 de setembre

Noves estratègies de creixement

Un moment de treball intern de les entitats 
participants i una anàlisi de la realitat que ens 
envolta per a definir línies estratègiques de 
treball conjunt. 

Acció organitzada per Fundación Movimiento 
Ciudadano, Escola de Cases, Fundació 
Horta Sud, Federació de Cases de Joventut, 
Associació de Dones Antares, Associació 
Veïnal Barri Sant Francesc, Esplais Valencians, 
Caixa Popular, Club de Muntanya Manises i 
Associació Impuls.
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El joc de taula
Jugar per a divertir-se, Jugar per a aprendre

Des de l’Associació Impuls, confiem en el 
valor educatiu del joc i en el poder que té en 
el desenvolupament personal i social de les 
persones, ja que actua com a facilitador en 
el desenvolupament de competències i com a 
promotor de l’alegria, així com per la motivació 
i el clima positiu que es genera. 
 
El joc és relació, expressió, pensament i acció; 
ens ajuda a desenvolupar tant la tolerància 
a la frustració (acceptar la derrota) com 
l’orientació a l’assoliment (perseguir el triomf). 
En suma, ens ajuda a ser persones tenaces, 
creatives, interactives i espontànies. 

Tenim un ampli catàleg d’activitats basades en 
aquest recurs: 

Tenim una tenda especialitzada en jocs de • 
taula al carrer del Doctor Sanchis Sivera, 
21 baix esquerra, de València. Disposem 
d’un servei de ludoteca i d’una oferta 
d’activitats setmanal. 

Gestionem la tenda • Juégame Store, tenda 
digital de venda de jocs.

Realitzem tallers per a personal docent on • 
expliquem les possibilitats dels jocs com a 
eina pedagògica.

Fem activitats en centres educatius, • 
centres juvenils, fires i associacions per a 
promoure i donar a conéixer els diferents 
jocs. 

Les dades del 2017 ens animem a continuar 
endavant:  

PERSONES QUE HAN UTILITZAT LA LUDOTECA: 
2.688 persones
PERSONES AMB CARNET: 535 persones

ACTIVITATS FETES DINS DE LA TENDA I 
PERSONES PARTICIPANTS: 
6 tornejos amb 86 persones
20 presentacions de jocs (Vine i juga) amb 80 
persones
8 tallers per a alumnat de cicle i màster amb 
192 persones
Dia de la re-inauguració amb 300 persones

ACTIVITATS FETES FORA DE LA TENDA I 
PERSONES PARTICIPANTS: 
8 tornejos amb 240 persones
7 tallers per a personal docent en CEIPs amb 
112 persones
5 tallers per a joves en centres educatius amb 
200 persones
3 tallers per a municipis amb 60 persones 

TOTAL D’ACTIVITATS FETES: 58 activitats
TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES: 4.493 
persones

JOCS CATALOGATS: 1.652 jocs
PRODUCTES DISPONIBLES: més de 5.000 
productes
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Ingressos:

Subvencions: 6.000 €

Convenis: 18.436 €

Quotes: 4.070,15 €

Ingressos d’activitat econòmica: 664.701,38 €

Altres ingressos: 668,55 €

TOTAL INGRESSOS: 693.876,08 €

Despeses:

Aprovisionaments: 162.093,84 €

Reparacions i manteniment: 20.897,26 €

Activitat i programes: 11.941,54 €

Personal: 434.695,74 €

Arrendaments i cànons: 12.888,73 €

Serveis de professionals independents i activitats subcontractades: 8.879,94 €

Assegurances: 2.641,39 €

Comissions Bancs: 1.859,68 €

Publicitat i difusió: 784,56 €

Amortitzacions: 2.683,77 €

Altres: 13.723,50 €

Financers: 209,95 €

Impost de societats i altres tributs: 1.570,19 €

TOTAL DESPESES: 674.870,09 €

Resum econòmic 2017
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Associació Impuls
C/ José Luis Lazkanoiturburu Korkostegi, 14
46940 Manises
València
T. 658 566 153
info@impuls.onl
www.impuls.onl


