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INTRO

INICIS

HISTÒRIA
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L'associació Il·lusions Solidàries som una entitat sense ànim de
lucre formada per voluntaris i voluntàries que lliuren joguines,
llibres i material escolar a aquells nens i nenes que, per
diferents motius, no poden rebre'ls per part de les seves
famílies. Creiem que tots els nens i nenes tenen dret a la il·lusió
i a créixer a través del joc i de la imaginació. 

Una dècada més tard de la seva fundació, Il·lusions Solidàries
continua treballant fidel als seus valors i principis inicials. Ho fa
mitjançant diferents activitats destinades a recaptar joguines,
llibres i peluixos de segona mà als quals els donen una nova
oportunitat després de sotmetre’ls a un minuciós procés de
selecció, neteja i reparació. És un projecte circular, en un context
de crisi climàtica, on fem una recollida selectiva de les joguines i
els hi donem una segona vida, promocionant valors com el consum
responsable, el reciclatge i la reutilització. El voluntariat i treball
comunitari també és un element clau del nostre projecte. 

Amb totes aquestes joguines i material reutilitzat fem lots que
lliurem a diferents entitats que atenen a infància en situació de
vulnerabilitat, escoles i famílies directament. La campanya de
Nadal és el punt àlgid per a l’associació, que ha preparat, de
mitjana, uns 7.000 lots nadalencs els darrers anys.  

L'entitat neix el 2012 arran de l’enviament de material escolar i
roba organitzada per un conegut al Senegal. Aquesta
recollida solidària puntual va ser el punt de partida per a crear
l’entitat, que des d’aleshores ha anat creixent i ampliant el seu
projecte i el seu abast. Tenim declarada la Utilitat Pública des
del 2019.

"El joc és 

l'expressió més

autèntica i el mitjà

d'aprenentatge

més efectiu del

nen@"

Jean Piget



OBJECTIUS

LA NOSTRA TASCA
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Recollida de joguines usades, neteja, reparació i restauració de les mateixes i
entrega de les joguines a les famílies amb fills, institucions i entitats socials que
atenen a nens en situació de vulnerabilitat, fent arribar la il·lusió a nens i nenes

i garantint el seu dret a lleure com a eina de desenvolupament.

Recollida de materials escolars i altres materials necessaris per a donar
resposta a necessitats específiques de famílies, entitats i institucions que

treballen atenent a infància en situació de vulnerabilitat.

Coordinació i cooperació amb altres entitats que tenen com a objectiu
millorar la qualitat de vida de la infància en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió, en l'àmbit nacional i/o internacional, facilitant els recursos

materials i/o econòmics perquè puguin atendre a la infància en situació de
vulnerabilitat.

 

 

 

La finalitat de l'associació Il·lusions Solidàries és millorar la situació de la
infància en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, buscant aportar
seguretat, material i il·lusió a aquests nens i nenes.

RECOLLIDA DE JOGUINES USADES I NOVES.
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REPARACIÓ DE JOGUINES USADES.02

REPARTIMENT DE LES JOGUINES A FAMÍLIES, ENTITATS
SOCIALS I INSTITUCIONS.03

ESFORÇ DEDICACIÓ TREBALL

Per a aconseguir el seu objectiu, l'associació realitza les següents activitats:



ACTIVITATS DESENVOLUPADES
EL 2021

Des dels seus inicis, Il·lusions Solidàries ha ampliat i diversificat les
seves activitats per tal d’arribar a més gent i continuar generant
il·lusions als més joves. Aquestes són les que hem dut a terme el

2021.



Gran recollida de

solidaritat a Mataró,

que va dotar de

material escolar als

nens i nenes que més

ho necessiten

RECOLLIDA DE MATERIAL
ALCAMPO 

La primera la va realitzar Il·lusions Solidàries els dies 2 i

3 de juliol, quan es van recollir 1.049 unitats de diferents

materials.

La segona va ser a càrrec d'Alcampo, que va engegar

una campanya de recollida de material escolar durant

un mes, del 16 d'agost al 15 de setembre. Amb aquesta

iniciativa solidària van aconseguir 2.993 unitats, de les

quals 338 van ser una donació en espècies per part

d'Alcampo.

Quan?

El 2 i 3 de juliol i del 16 d'agost al 15 de setembre de 2021.

On?

Hipermercat Alcampo de Mataró (Barcelona).

Tipus d’activitat

Es van dur a terme dues recollides de material escolar a

Alcampo de Mataró.

Resultat:

Vam obtenir un total de 4.042 unitats de material escolar.
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CASINO L'ALIANÇA
POBLENOU

"El cor de New Gospel

ens va escalfar les

orelles i el cor, amb un

gran concert a benefici

de la nostra associació"

Quan?

4 de juliol de 2021.

 

On?

Casino L'Aliança del Poblenou (Barcelona).  

 

Tipus d’activitat

Concert del grup musical New Gospel, nascut el

2009 a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al qual

van assistir unes 275 persones.

 

Resultat

Amb la venda de les entrades del concert es van

recaptar 1.082 euros destinats a Il.lusions Solidàries.

 

 

CONCERT GOSPEL04
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Tenim les nines 

més estiloses!

Quan?

Tot l'any.

 

On?

Abans es portava a terme de forma presencial, en dos

casal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), però a

causa de la Covid-19, aquest any algunes voluntàries

del taller i d'altres han treballat des de casa.

 

Tipus d’activitat

Un grup de dones ha fet vestits, roba de bressol,

davantals i altres peces de roba per a nines. També

han teixit bufandes i colls per a nens i nenes.

 

Resultat

Al llarg del 2021 es van teixir unes 350 peces.

TALLER DE VESTITS
PER A NINES
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TEIXINT 
ALIANÇES I 
APROFITANT
SABERS 



Quan?

Les subhastes durant el mes de desembre.

La loteria durant els mesos d'octubre, novembre i

desembre. 

 

Tipus d’activitat

Hem dut a terme dues subhastes per recaptar

fons per a l'entitat. L'empresa Lumifloral ens va

donar un ram de núvia valorat en 150 euros i un

centre de Nadal de 65 euros. I per primera

vegada hem venut loteria de Nadal. 

 

Resultat

Hem aconseguit 215 euros amb les dues accions i

hem recaptat 640 euros de la venda de loteria.

 

 

ACCIONS DE
CAPTACIO DE FONS  
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SUBHASTES I LOTERIA

SUEÑA UN POCO

¿Y SI TE TOCA?

¡SUERTE!

A veces los sueños se
hacen realidad



Activitat interactiva i

dinàmica  per a fer

volar la imaginació

dels més petits 

Quan?

Del 2 al 20 d'abril de 2021.

 

On?

A través del perfil d'Instagram d'Il·lusions

Solidàries.

 

Tipus d’activitat

Concurs on line per a nenes, nens i adolescents on

els participants havien d'escriure la seva pròpia

versió de la llegenda de Sant Jordi, en castellà o

català. Hi havia cinc premis per als guanyadors. 

CONCURS
SANT JORDI
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ACTIVITAT NACIONAL:

ACTIVITAT INTERNACIONAL:

Quan?

Durant els mesos d'octubre, novembre i

desembre de 2021.

 

On?

Hem rebut donacions de diferents empreses,

escoles, editorials i persones anònimes que han

volgut col·laborar amb la nostra associació. En

total, 16.025 unitats, que inclouen joguines, llibres

i material escolar.

 

Tipus d'activitat

La campanya de Nadal és l'activitat més

important que realitzem a Il·lusions Solidàries i la

que té una major repercussió i difusió. Un any

més, hem portat a terme una recollida de

material escolar i joguines que hem distribuït en

73 centres de 5 països diferents.

 

Una part destacada de la recollida de joguines

s'ha destinat a menors de tot l'Estat, sobretot de

Catalunya.

 

La nostra entitat porta il·lusió a nens d'arreu del

món. El 2021 hem lliurat material escolar i

joguines a quatre països.

 

RESULTAT:

Hem rebut 16.025 unitats, que hem lliurat a 4.746

nens i nenes, amb dos o tres regals

personalitzats per a cadascun d'ells.
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16.025
UNITATS
LLIURADES A

4.746
NENS I NENES



TANZÀNIA

BURKINA
FASO

MARROC

GUINEA
EQUATORIAL

NADAL
INTERNACIONAL
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Col·laborem amb A.E.D. (Alde à l'Enfance

Démunie).

 

Burkina Faso és un país sense sortida al

mar a l'Àfrica subsahariana. Es troba

entre Mali, Níger, Benin, Togo i Ghana.

La població de Burkina és d'uns 16 milions

d'habitants. S'estima que la capital

Uagadugú té gairebé 2 milions

d'habitants. És als suburbis de l'est

d'aquesta gran ciutat, al municipi de

Saâba, on es troba l'associació.

 

Constituïda el 2019, aquesta associació

dóna suport a moltes dones en situació

de vulnerabilitat i als seus fills i filles.

NADAL

BURKINA

INTERNACIONAL
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UNA IMATGE

VAL MÉS QUE

MIL PARAULES

 

 

 

És una escola situada a Nyasaka, Mwanza, Tanzània. Va obrir

les portes al novembre de 2021, és per als nens més

vulnerables de la zona.

Al desembre de 2021 dos voluntaris van anar a aquesta escola

per col·laborar fins a febrer de 2022.

Els vam donar 46 kg de material escolar i joguines, per a nens

de 2 a 5 anys que mai no havien anat a l'escola ni havien vist

una joguina. Les cares dels nens a les fotos ho descriuen millor

que les paraules. Tenien una hora de jocs al dia i molts dels

nens anaven a escola esperant aquest moment. El segon dia

de col·le van fer un meeting on van convidar totes les mares,

on van donar les joguines i el material. Estan molt agraïts per

la donació. "Asante sana".

 

 

TANZANIA

08.1 NADAL
INTERNACIONAL

Tumaini Junior School - Fohuso NGO

@fohuso_tumaini_school
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Col·laborem amb Shanic, un internat que
acull nens vulnerables en edat
d'escolarització. L'internat compta amb:
guarderia, infantil, primària i secundària.
L'escola és bilingüe i està situada a Malabo,
Guinea Equatorial.
Shanic ofereix beques, material escolar,
menjador i assistència mèdica a menors de
famílies amb pocs recursos.
 
"El joc permet als nens i nenes, imaginar,
explorar, representar diferents situacions i
així conèixer i descobrir les seves habilitats,
expressant emocions i mostrant la seva
manera de veure el món."
#Shanic
 

GUINEA
EQUATORIAL

 

Col·laborem amb equips d'estudiants que
realitzen una ruta anomenada Uniraid.
Uniraid no és un ral·li ni una cursa de
velocitat, és un viatge/aventura en què els
participants han de completar 6 etapes
navegant amb un roadbook, i superant tot
tipus d'obstacles, reptes i proves, amb
l'objectiu de creuar el Marroc de nord a sud i
lliurar 40kg de material escolar, motxilles i
pilotes als nens més vulnerables.
És una gran aventura humana i solidària
per a estudiants amb esperit emprenedor
entre 18 i 28 anys.
És un itinerari de 9 dies pel desert del
Marroc amb turismes de més de 20 anys.
 
 

MARROC

CENTRE ESCOLAR SHANIC

es un internat amb: 

guarderia, infantil, 

primària, secundària.

UNIRAID és una gran aventura

humana i solidària 

per a estudiants.



AGRAÏMENT A TOT EL PERSONAL I COL·LABORADORS

COL·LABORADORS 09

Volem donar les gràcies a les empreses, institucions
públiques i privades, centres, col·lectius i famílies que ens
han donat suport de diferents maneres. Sigui a través de
la recollida de joguines, de donacions de materials i/o
econòmiques, el vostre suport és essencial. També volem
destacar el suport del nostre equip de voluntaris/es: la
seva dedicació i el seu temps fan possible la nostra
feina, arribant a més nens i nenes. 

Gracies a vosaltres, la nostra associació aconsegueix fer
arribar la il·lusió del joc a qui més o necessita!



PRESSUPOST

ESPÈCIES
66%

PRIVATS
22%

PÚBLICS
12%

DONACIONS
70%

FUNCIONAMENT
30%

Ingressos

Despeses

ESPÈCIES 33.408,00 €

DONACIONS 35.619,27 €

PRIVATS 11.197,00 €

FUNCIONAMENT 15.376,53 €

PÚBLICS 6.018,78 €

Total -372,02 €
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