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"Els nens i les nenes no juguen per aprendre,
però aprenen perquè juguen"

Jean Piaget



 

Il.·lusions solidàries som una entitat formada per un grup de persones
que de manera altruista i voluntària vam crear una associació sense
ànim de lucre per donar il·lusió als nens i nenes en risc d’exclusió social,
mitjançant el lliurament de joguines, disfresses i contes de segona mà
perfectament restaurats. 
Pensem que tots els nens i nenes tenen dret a ser feliços, a gaudir amb
il·lusió del joc, de la lectura i de la seva infantesa de forma plena. Això és
fonamental per tal que puguin desenvolupar-se i relacionar-se amb
altres nens i nenes, per tal que puguin evolucionar i resoldre les
situacions que els plantegi la vida.
Com a entitat tenim reconeguda la Utilitat Pública des de 2019. 

Qui som? 

Quin son els nostres objectius ? 

Fer arribar la il·lusió del joc i la lectura a nens i nenes en risc
d’exclusió social, ja que la il·lusió és un tret fonamental dels menors
per a desenvolupar-se i relacionar-se amb altres nens i nenes de la
seva edat.
Recollir material de segona mà, sobretot jocs i llibres, amb la finalitat
de restaurar-los i entregar-los a famílies o entitats públiques i
privades que treballin amb nens i nenes en risc d’exclusió social. 
Sensibilitzar les famílies, els nens i nenes i la societat en general de la
importància del reciclatge i la reutilització de materials de segona mà
o imperfectes per a donar-los un nou ús.

L’esforç, el treball i la dedicació són els pilars fonamentals de l'entitat, els
objectius de la qual són: 



 

Com ho aconseguim? 
L'associació "Il.lusions solidàries" desenvolupa el seu projecte, dividit en
les  següents fases: 

-Campanya de sensibilització per impulsar la reutilització dels
recursos a través de la recollida de joguines 
En coordinació amb gran número d’entitats de Barcelona, realitzem una
campanya de sensibilització sobre el consum responsable, la necessitat
de la reutilització dels recursos i la reducció dels residus. 

- Recollida de joguines usades
Il·lusions solidàries comença recollint joguines durant tot l'any
mitjançant donacions d'associacions amb les que treballem, algunes
empreses i particulars, per tal que puguin tenir una segona vida i puguin
ser aprofitades per altres nens i nenes sense recursos.  Això afavoreix el
reciclatge i la reducció de residus que incideix directament en la millora
del medi ambient, així com un element rellevant de sensibilització tant
per als nens com per als seus pares com una eina que fa patent els
valors de l'ús adequat dels recursos així com el de solidaritat cap a altres
nens que no tenen tants recursos com ells.

- Restauració de les joguines
Un cop recollides les joguines a les diferents associacions, empreses i
famílies es seleccionen aquelles que puguin ser reparades i es descarten
aquelles que el cost de reparació sigui molt alt o que simplement ja no hi
hagi cap opció de reparació, que no compleix les normatives de la CE o
siguin bèl·lics, en tots aquests casos es les porten les joguines als
contenidors de reciclatge. Tots els membres de l'associació (membres i
persones voluntàries) realitzen les tasques de reparació i neteja durant
tot l'any, així com l'embolcall en un petit taller disposa la seu de
l'associació, donant-li una segona vida a les joguines.



- Preparació i repartiment de les joguines a famílies, entitats socials i
institucions

Un cop les joguines estan reparades i embolicades, es classifiquen en
funció del tipus de joguina i edat dels nens i les nenes destinataris/es. Tal
com hem destacat anteriorment, com a valor afegit intentem que la
joguina sigui personalitzat posant una targeta amb el nom del nen o nena
en el regal, per això les entitats o institucions destinatàries ens indiquen
tres desitjos de joguines del nen o nena com si fessin la carta als Reis
Mags, i sempre complint almenys un dels seus desitjos, fins i tot si això
suposa comprar alguna joguina nova perquè no la tenim.  Finalment,
"Il.lusions Solidàries" lliura en les dates que ho sol·liciten les joguines a les
entitats, institucions i famílies i són aquests els que fan el lliurament
directa als nens i les nenes.

Aquestes activitats es desenvolupen durant tot l'any gràcies al suport
incondicional dels membres i les persones voluntàries de l'associació per
poder arribar cada any a més nens i nenes de Catalunya (un 20% més
cada any) podent fer-ho amb una major eficiència per no incrementar els
recursos necessaris.

Cal destacar, com hem comentat anteriorment, que "Il.lusions solidàries"
té una  peculiaritat important i és la personalització de les joguines per a
cada nen i nena, ajudant d'aquesta manera a complir les il·lusions
personals de cada un/a. Sempre amb la finalitat última de proporcionar
igualtat d'oportunitats per a pal·liar la pobresa infantil i l'exclusió social.

- Tallers amb casals de gent gran per a la
col·laboració en el projecte
Amb la col·laboració de dos casals de gent
gran de l'Hospitalet de Llobregat,
implementem tallers guiats per les nostres
voluntaries en el teixit de roba, que serveixen
per la vestir les nines restaurades. 

 
 



Resultats 2020

Hem recollit més de 19.400 joguines.

Hem pogut restaurar 14.300 joguines. 
 

La campaya de recolllida de joguines s'ha realitzat
amb la col·laboració de 9 entitats socials i empreses, i
amb punts de recollida fixes per a persones
individuals. 

Ens hem coordinat i repartit joguines a 46 entitats
que treballen en atenció a la infància en risc
d'exclusió social. 

(es descarten les que no es poden restaurar i les que són bèl·liques)

Hem fet arribar joguines personalitzades a
11.284 nenes i nens en risc d'exclusió social.  



El nostre projecte és possible gràcies al suport de: 




