
 

 

 
 
 
 



 

1. Introducció 
 
Entre els mesos de març i maig de 2020 ens vam enfrontar a una situació inesperada que                 
ha requerit un esforç de compromís, adaptació i innovació que des de l'entitat vam voler               
assumir amb responsabilitat i dedicació.  
 
La present crisi polifacètica ens va fer reflexionar amb encara més intensitat sobre el paper               
d’AELH a la ciutat i sobre el tipus d'impacte i respostes que podem generar.  
 
En aquest document volem recopilar les iniciatives i les actuacions que hem dut a terme               
durant l'estat d'alarma, que ens seran útils com a punt de partida per a futurs               
desenvolupaments. 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Actuacions 
 

Voluntariat L’H 
En primer lloc, vam considerar que en aquesta situació d'excepcionalitat era fonamental unir             
les forces i treballar en xarxa per posar en marxa iniciatives de solidaritat. Per aquest motiu,                
des del principi de l’estat d’alarma hem col·laborat amb l'Oficina de Voluntariat i amb la               
Creu Roja de L’Hospitalet.  

 
Vam participar en diferents accions: 

- Suport a les persones en situació      
de vulnerabilitat que no poden realitzar      
diferents tasques domèstiques, com ara     
fer la compra, adquirir medicaments,     
baixar les escombraries, etc. 

- Campanya contra la violència    
masclista durant el confinament. 
 
A les nostres xarxes socials vam compartir       
la crida de l’Oficina de Voluntariat i       
imatges de les accions de solidaritat, amb       
l'objectiu d'animar a més joves a sumar-se       
a les iniciatives. 
 

 
 

Tutorials 
Ens va semblar important també oferir uns continguts més lúdics per a mantenir el contacte               
amb els joves de l'associació i de l'Espai Jove. Les primeres setmanes de confinament,              
gràcies a la participació de la junta i de les persones voluntàries de l’entitat, vam publicar                
una sèrie de vídeos amb coreografies, receptes i consells útils a les nostres xarxes socials. 
Els vídeos es poden visualitzar també a la nostra llista de reproducció de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=DUe5AEslmZM&list=PLo3aT8OnhDtwWrjezaUJkMjExie
CTX9ks 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUe5AEslmZM&list=PLo3aT8OnhDtwWrjezaUJkMjExieCTX9ks
https://www.youtube.com/watch?v=DUe5AEslmZM&list=PLo3aT8OnhDtwWrjezaUJkMjExieCTX9ks


 

Sant Jordi - 23 d’abril  
Tradicionalment, l’AELH celebra Sant Jordi muntant una paradeta amb roses i llibres a la              
porta de l'Espai Jove. Aquest any no vam voler renunciar a celebrar la diada i hem realitzat                 
una sèrie de quinze vídeos amb recomanacions de lectura.  
Els vídeos, creats amb la col·laboració de la junta, les persones voluntàries i el personal               
tècnic de l'entitat, es van publicar a les xarxes socials de l’AELH amb els hashtags               
#YoMeQuedoConAELH i #YoLeoConAELH. Es poden visualitzar a les xarxes socials de           
l’entitat i a la nostra llista de reproducció de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=mLe-Gfe6dm8&list=PLo3aT8OnhDtwT2sXhUTbXd8STe
qtEXI43 
 
 

Campanya “Junts contra la Covid-19” 
Des de les entitats que conformem CEP (Coordinadora d'Entitats Progressistes) -           
Associació d'Estudiants de L’Hospitalet, Associació Feminista Bruixes, Associació per la          
Llibertat Sexual ALISE - vam decidir contribuir amb una ajuda concreta per superar el              
moment de crisi que estem vivint. Per aquest motiu, vam donar les nostres quotes de               
socis/sòcies al projecte d'investigació per a frenar la Covid-19 impulsat per l'Hospital            
Universitari de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia, l'Hospital de Viladecans, juntament          
amb l'Institut de recerca Biomèdica de Bellvitge i la Universitat de Barcelona - Campus              
Bellvitge. 
A més, amb l'objectiu de fer difusió d'aquesta acció i animar a més persones a oferir la seva                  
contribució en aquesta causa, hem realitzat un vídeo amb la participació de la junta i de les                 
persones voluntàries de l’entitat. 
El vídeo es pot visualitzar a les xarxes socials de l’entitat i a la nostra llista de reproducció                  
de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MY8RxyJ9rLU 
 
Més informació: https://www.contraelcoronavirus.org/idibell 
 
 

Dia de la República - 14 d’abril  
Des de l'AELH commemorem el dia de la República demanant justícia i memòria. Cada any               
celebrem el 14 d’abril amb tallers i ponències, i enguany ho vam fer a través de cinc                 
publicacions a les nostres xarxes socials 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mLe-Gfe6dm8&list=PLo3aT8OnhDtwT2sXhUTbXd8STeqtEXI43
https://www.youtube.com/watch?v=mLe-Gfe6dm8&list=PLo3aT8OnhDtwT2sXhUTbXd8STeqtEXI43
https://www.youtube.com/watch?v=MY8RxyJ9rLU
https://www.contraelcoronavirus.org/idibell


 

Suport Educatiu 
Durant la crisi de la COVID-19, hem desenvolupat una eina col·laborativa a través de              
Google Classroom per a oferir una ajuda concreta als i les joves que aquest curs han                
d'examinar-se de les PAU. La plataforma que hem creat es diu Suport Educatiu i recull               
informació, apunts i exercicis de les diferents assignatures de l'examen; a més, els/les             
usuaris/ àries del servei poden compartir material, i fins i tot, fer preguntes o demanar suport                
personalitzat. Cada classe del Suport Educatiu funciona amb un codi diferent, i és possible              
apuntar-se a les assignatures a les quals els i les estudiants es presentaran a les proves                
d'accés.  
A més, hem pensat aquesta plataforma de manera col·laborativa: tothom que vulgui donar la              
seva contribució, pot enviar els seus apunts en format PDF/Word, així com idees, o              
aportacions a l’adreça suport.educatiu@aelh.cat. 
Amb l’objectiu de facilitar l'accés al Suport Educatiu vam crear una mini-guia d'ús amb els               
passos a seguir i els codis de cada assignatura. Vam fer difusió de l'eina a través de les                  
xarxes socials i de correus enviats als instituts de la ciutat. 
 
Entrevista a Isabel Serrano, presidenta d’AELH, al lloc web de L’Hdigital:           
https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5eaac50c87fc0a31b4826431&vi
meoId=undefined&video=&titol=L%27AELH%20es%20posa%20a%20disposici%C3%B3%2
0del%20jovent%20que%20far%C3%A0%20la%20selectivitat 
 
Entrevista a María Ibañez, vicepresidenta d’AELH, al lloc web de Lomejor:           
https://lomejor.cat/entrevistas/maria-ibanez-estudiante-hemos-decidido-compartir-nuestros-a
puntes-y-recursos-para-ayudar-a-los-estudiantes-de-selectividad/ 
 
 

mailto:suport.educatiu@aelh.cat
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https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5eaac50c87fc0a31b4826431&vimeoId=undefined&video=&titol=L%27AELH%20es%20posa%20a%20disposici%C3%B3%20del%20jovent%20que%20far%C3%A0%20la%20selectivitat
https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=5eaac50c87fc0a31b4826431&vimeoId=undefined&video=&titol=L%27AELH%20es%20posa%20a%20disposici%C3%B3%20del%20jovent%20que%20far%C3%A0%20la%20selectivitat
https://lomejor.cat/entrevistas/maria-ibanez-estudiante-hemos-decidido-compartir-nuestros-apuntes-y-recursos-para-ayudar-a-los-estudiantes-de-selectividad/
https://lomejor.cat/entrevistas/maria-ibanez-estudiante-hemos-decidido-compartir-nuestros-apuntes-y-recursos-para-ayudar-a-los-estudiantes-de-selectividad/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Espai Jove Virtual 
Durant el confinament, la innovació més rellevant per a l'entitat ha sigut la creació d'una               
nova plataforma en línia: l'Espai Jove Virtual (http://espaijovelh.cat/), un lloc web que            
substitueix i dóna suport a l’Espai Jove Ca n’Arús en aquesta situació peculiar, per              
construir un pont amb els i les joves amb qui ens relacionem cada dia, intentar escurçar                
distàncies i no deixar de representar un referent per a ells i elles. 
Aquesta eina, que va néixer com una solució flexible i en constant actualització per a               
adaptar-se a la realitat que estem vivint, recull els serveis i les activitats que duem a terme                 
a l’Espai Jove, els que coordinem directament des de l’AELH i els que oferim amb la                
col·laboració d’altres entitats de la ciutat com ara el curs de català per a joves del CPNL, el                  
Punt de Salut Jove, el Torneig de Scrabble en català i la Lliga de Debat.  
A més, a l'Espai Jove Virtual estan disponibles tots els continguts creats durant el              
confinament, com ara vídeos, tutorials, campanyes. Un dels apartats principals es dedicat al             
Suport Educatiu. 
El lloc també inclou alguns dels esdeveniments més importants organitzats per l'associació:            
el concurs LHTéTalent, l’Escola d’Estudiants 2020, el curs de monitors/es (en           
col·laboració amb l’Escola Educa) i l'exposició d'art LGBTI+ (en col·laboració amb ALISE).            
Aquesta secció s’enriquirà en breu amb totes les novetats de l’edició d’enguany d’aquestes             
activitats, que vam haber de ajornar o canviar de format. 
També es pot visitar de manera virtual les exposicions presents a l’Espai Jove Ca n’Arús:               
Les violències masclistes de l’Associació feminista Les Bruixes i Light and Fight sobre el              
treball de l’artista Jericó Delayah i els seus murals a Ca n’Arús. 
 

 

http://espaijovelh.cat/


 

Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia - 17 de maig 
Ens vam sumar a la campanya virtual promoguda per l’Oficina LGTB de L’Hospitalet,             
conjuntament amb l’Observatori contra l'Homofòbia, les entitats L’HOrgull, ALISE i Bruixes i            
l’Espai de Gènere del projecte EntreJovesLH, per visibilitzar la situació del col·lectiu. Vam             
compartir el vídeo de la campanya i el manifest relacionat. 
 
 

Projecte LOUD (Local Young Leaders for Inclusion) 
El projecte LOUD (Local Young Leaders for Inclusion), promogut pel EFUS (Fòrum Europeu             
per a la Seguretat Urbana), té com a objectius principals contrastar les formes d'intolerància              
i discursos extremistes entre els joves i apoderar-los per a abordar la discriminació i els               
continguts d'odi. 
El resultat final del projecte, que reuneix autoritats locals i entitats de diferents ciutats              
europees (L'Hospitalet, Leuven - Bèlgica, Augsburg i Düsseldorf - Alemania, Pella - Grècia,             
Rosny-sous-bois, Montreuil, Lille i Valenciennes Métropole - França), serà la creació d'una            
campanya de narratives alternatives desenvolupada per cadascun dels grups de joves           
participants. AELH participa com a entitat sòcia juntament amb les àrees de Mediació i              
Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
Durant l’estat d’alarma, vam participar en algunes reunions de coordinació amb l’Unitat de             
Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet i amb l’EFUS i els socis internacionals del projecte              
per a planificar les properes activitats. A més, vam seguir amb la formació a través dels                
seminaris en línia organitzats pel EFUS sobre com crear i fer difusió de la campanya final. 
 
 

Reunions de l’Espai de Ciutadania 
Com a entitat membre de l’Espai de Ciutadania, hem participat en les reunions virtuals que               
s’han dut a terme durant el confinament. Les diferents entitats ens vam posar al corrent tant                
de les situacions de cadascuna i vam compartir les notícies que coneixíem de la ciutat.  
A més, hem realitzat una reunió amb l’alcaldessa, Núria Marín, per transmetre les nostres              
preocupacions, i alhora, rebre informació de la situació actual del municipi i de les futures               
actuacions i mesures de prevenció que s’han de prendre.  
La nostra comesa com Espai de Ciutadania és poder participar i ajudar en tot el possible, i                 
més encara en aquests moments, a L’Hospitalet. 
 



 

 
 
 

Reunions de Coordinació AELH 
Per poder realitzar tot el treball dut a terme durant el confinament, ens vam organitzar amb                
reunions de coordinació setmanals a distància amb l’equip tècnic i la junta de l’entitat. 

 
Comunicació i xarxes socials 
Durant el confinament ha estat fonamental l’ús de les nostres xarxes socials per a poder               
mantenir el contacte i informar als i les joves en aquesta situació delicada i complexa.  
En aquest sentit, les xarxes socials han sigut el canal que hem utilitzat majoritàriament per a                
difondre continguts: hem estat actius tant a l’Instagram, Facebook com a Twitter. També             
vam compartir informació a través dels grups de Whatsapp que tenim amb les persones              
voluntàries de l’associació i els/les joves de l’Espai Jove Ca n’Arús. 
Hem plantejat una estratègia comunicativa que ha anat alternant missatges informatius i            
més entretinguts; respecte al primer tipus de continguts, ens hem enfocat sobretot en la              
publicació de tota la informació relacionada amb les PAU, i més ara, que els estudiants               
es troben pròximes a unes PAU atípiques. 

 



 

 

 
 
Principals hashtags utilitzats: 
#EsteVirusLoParamosJuntos #Todosaldrabien #quedateencasa #YoMeQuedoConAELH    
#SomUnaPinya   #YoLeoConAELH    #SolidarisLH  
 
Xarxes socials: 
Instagram: @estudiantslh 
Facebook: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet 
Twitter: @estudiantslh 
 
  
 
 



 

3. Previsió de desescalada 
Malgrat els intents de traslladar el màxim nombre possible d’activitats al pla digital, som              
conscients que l’aspecte més important del nostre compromís amb els joves i amb la ciutat               
és la relació que podem crear amb ells diàriament. Per això, mentre continuem pensant en               
estratègies i solucions que ens permetin dur a terme els nostres objectius a distància, volem               
proposar un possible pla de desescalada durant l’estiu 2020. 
 

 



 
Mesures previstes durant tot el 2020: 

● Mesurament de la temperatura corporal sense contacte; 
● Personal i voluntaris/àries protegits amb FFP2 i guants; 
● Ús obligatori de màscara quirúrgica per a usuaris (disponibles per si no porten); 
● Distància de seguretat en activitats dirigides; 
● Incentivar les activitats amb reserva prèvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 26 de maig de 2020 

 
 


