
 

 

Junta Directiva Federació Catalana de l’Esplai  

Dissabte 22 d’abril de 2017 
 

Lloc: Centre Esplai 
Horari: de 10:00 a 12:00 h. 
 
Assistents/es: 
M. Alcaraz (Espurnes); G. Pedró (Tricicle); S. Beltran (Pubilla); M. Bru (Can Serra); A. Collante (Bellvitge); S. Díez (Pingüí); M. 

Ferrer (Raconet); L. Garcia (Barretina); J.L. Rodríguez (GISC); N. Comas i E. Llorens (Espírall); L. Riscos i N. Moreno (Fontsanta); G. 

Tió (Marcianet) Videoconferència; C. Xifra, M. Garcia, R. Monserrat, S. Escardíbul, A. Duran, M. Alonso i A. Gil (Equip tècnic). 

 
Es realitza una dinàmica d’inici de la qual surten les següents conclusions. 

- L’Objectiu principal del mandat de la JD ha de ser organitzar, dirigir i escoltar. Consolidar les feines fetes i 
impulsar la feina de les comissions. 

- S’ha de potenciar la representació dels esplais a partir dels seus membres de la JD. 
- La participació, els nous reptes i el treball en comú de les entitats ha de ser la prioritat. 
- És important posar les habilitats de cadascú al servei dels altres. 

 
1. VALORACIÓ DARRERES ACTIVITATS 

AGOfedesplai 2017 
El 95% de les entitats van respondre l’enquesta. En Marc proposa estudiar com fer les valoracions per mig 
d’una app amb el móvil, de forma immediata un cop finalitzi l’acte. També seria positiu poder primer donar 
una volta, pair l’activitat i després valorar l’experiència. Es fa una anàlisi de les valoracions. De part de l’equip 
tècnic es fa incís en que molts cops no s’entén gaire bé el que es vol fer a les formacions. S’haurien de repartir 
més les explicacions entre els membres de la Junta, que no siguin sempre els mateixos els que donen veu. 
 

2. PROPOSTA EDUCATIVA 2017-2019. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  
La Susagna introdueix la Proposta Educativa, EnCORatja’t, llegint un fragment d’un conte, que serà l’eix 
d’animació i que ens està preparant la Gemma Lienas, tindrà 15 pàgines. 
És una proposta valenta que treballa diferents continguts; el dret a la diferenciació, la gestió emocional, el 
valor de la convivència, els estereotips de gènere. Tot el tema de la Prevenció de la violència de gènere en 
col·laboració amb la U.A.B., el llenguatge no sexista, la cultura de pau, la diversitat afectiva sexual.  
Es vol recolzar la P.Educativa amb una proposta formativa potent. Més taules rodones itinerants en el territori.  
Recalquem la importància del tema formatiu ja que és imperatiu saber de que estem parlant. Esplai Tricicle 
creu que és un avantatge una proposta bianual, ja que dóna temps a fer formacions i tenir eines per arribar a 
treballar tot l’eix de la proposta i no quedar-se en una feina superficial. 
Per la Susagna s’han de potenciar les lectures d’articles que estan incorporades en la proposta, a les reunions 
per fer les formacions.  
Espurnes proposar donar rellevància d’aquest tema al Movidic, aprofitar per donar un impuls a la lectura en els 
monitors i monitores, que s’informin. Potser estaria bé replantejar-se el format de les reunions. 
 

3. SEGUIMENT CAMPANYA D’ESTIU 2017 
Dins la campanya de beques es parla del canvi de l’Informe social i de l’impuls que cal donar a la gimcana 
solidaria per obtenir fons per més beques. 
S’ha de reforçar la idea de que no només s’aconsegueixi finançar les activitats pròpies si no de la necessitat de 
reforçar la solidaritat. 
En Carles X. Explica com arriben els diners de les beques. Una part ens arriba de la Diputació, però l’altre gruix 
fins novembre no arriba i són uns diners que s’avancen des de FCE. 
 

4. PROPERES ACTIVITATS FEDERACIÓ 
Festa Esplai 2017 
Canvi organitzatiu ja que només es muntarà el bar, un 5% del total, el dissabte. El 95% del muntatge es 
realitzarà el mateix diumenge al Parc. 
Ral·li Jove 
Es realitza pel Vallès Occidental. Es trobaran tots a Cerdanyola i des d’aquí aniran a diferents llocs, Sant Cugat, 
Terrassa, Sabadell, Rubí. Es treballarà tot el tema dels refugiats fent proves de sensibilització amb el tema. 
Dormen a Terrassa i tornen finalment a Festa Esplai, finalitzant allà i facilitant d’aquesta forma la logística dels 
autocars. 



 

Carles X. Proposa als esplais que participin la possibilitat de convidar als polítics, regidors, de les seves 
poblacions, al recorregut institucional de Festa Esplai. També incideix en fer publicitat del Ral·li a les xarxes 
com a Fede, ja que Fundesplai anirà desbordat per la  Setmana dels drets i el Foro Iberoamericano.  
 

5. PROPERES FITES 
Foro Iberoamericano (2 al 7/05) 
S’explica el programa del Foro i la importància que té aquesta trobada. Es destinen recursos econòmics per 
recuperar força davant les institucions. El dilluns vinent es tindrà la previsió de participació. 
Congrés Català de la Joventut. 4a carta catalana (13 i 14 /05 a L’Hospitalet) 
S’ha fet en moments polítics concrets dels Països Catalans. Hi ha una participació mínima però seria interessant 
la participació d’alguns responsables d’entitats o monitors. Dissabte hauran diferents tallers i espais de reflexió 
i diumenge es presentaran les conclusions, finalitzant amb l’elaboració de la 4a Carta Catalana. 
Claustre professors Centre de Formació (21/04) 
El Centre d’Estudis, ara Centre de Formació feia més de cinc anys que no organitzava un claustre amb els seus 
formadors. Com a objectiu s’haurien de saber quines necessitats formatives tenen les entitats. Espurnes valora 
que s’ha de potenciar encara més la gent de les entitats per a impartir formacions. Potser ja no cal la comissió 
d’enllaç amb el CdF ja que en Marc s’incorporarà com a cap d’estudis. 
Espurnes té 10/12 persones per formar-se com a directors. Tricicle també té gent per fer el curs. La millor 
època seria a l’estiu o al setembre.  
 

6. NOVES ENTITATS  
Dues noves entitats, l’Associació Casal Infantil La Mina, a Sant Adrià de Besos. Tenen necessitat que els ajudem 
a ser reconeguts com a Centre Obert. Atenen al voltant de 60 persones per dia, de 6 a 12 anys. No fan activitat 
de Nadal però si que fan casal d’estiu i cada dos anys colònies.  L’altre entitat es diu MuBe, està a Rubí i sembla 
que el conflicte amb RiuRoig està aturat. 
 

7. PRIMERA PROPOSTA CALENDARI FEDERACIÓ 2017-2018 
La propera JD serà el dia 06/06/17 en horari de tarda, les 18 o 19h. 
El format de la propera Assemblea serà d’un dia igual que aquesta passada i el Movidic serà de cap de setmana 
a Montesquiu per aprofitar que fa calor. 
Es realitzaran tres JD de dissabte, una JD de cap de setmana i una JD al setembre. 
A la JD del proper 06/06 ens emplacem per fer una pluja d’idees respecte a l’enfoc que es vol donar a l’activitat 
del Dret al Lleure. 
Des de la Comissió de la P.Educativa es trasllada la inquietud per vincular les fites properes (Dret al Lleure al 
novembre i al març els temes d’igualtat) amb els eixos de la Proposta. Són els dos aspectes que més els hi 
preocupa i porten temps donant-li voltes. 
R. Monserrat destaca la complexitat per les entitats, d’inserir les Activitat Col·lectives dins el calendari. Potser 
és millor parlar-ho amb cada entitat per separat i després traslladar-ho a la JD el dia 06/06. 
L’esplai Espurnes diu que s’ha de mesurar l’impacte per veure si realment cal invertir el temps i els recursos en 
equip i hores de treball de tècnics de la Federació per organitzar una activitat col·lectiva només per tres, quatre 
o cinc entitats. 
El Pingüí comenta que potser sí participes a la comissió però després no realitzes l’activitat. Si no té valor per 
les entitats potser cal fer un plantejament. Abans només hi havia les Col·lectives, ara també els Cims per la 
Infància, potser són massa caps de setmana per les entitats. 
La Glòria del Tricicle, diu que en realitat no hi ha interacció entre grups d’entitats diferents, sempre participen 
els mateixos.  
R. Monserrat, potser hem de veure que volem fer amb les comissions i que volem fer amb les activitats 
col·lectives. 
Bellvitge planteja que potser no es valora l’activitat sinó que es fa per que toca.  
Queda clar que s’ha de donar una volta i pensar com entomar una nova línia pel Dret al Lleure. 
Respecte al Movidic, l’estructura serà en línies generals; dissabte matí més lliure per l’arribada de les entitats. 
El dissabte tarda la conferència amb una taula rodona i els espais de reflexió. Al vespre sopar i concert. 
Diumenge matí les càpsules formatives.  
Carles X. Ens estem barallant amb Joventut amb el tema de tenir la documentació impresa.  
 


