
 

 

Junta Directiva Federació Catalana de l’Esplai  

Dimarts 15 de setembre de 2018 
 

Lloc: Centre Esplai – El Prat de Llobregat   
Horari: dissabte de 15’30 a 17’30h 

 
Assistents/es: 
M. Ferrer (Raconet);  M. Alcaraz (Espurnes); G. Pedró (Tricicle); C. Xifra (Fundació Catalana); M. Bru i 
A. Rodriguez (Can Serra); G. Ribera i V. Sánchez  (Bellvitge); A. Duran (Fontsanta); N. Canillas (Xino-
Xano); S. Diez (Pingüí); M. Aguado (Diversitat Lúdica);  M. Garcia, A. Gil i A.Collante (Equip tècnic). 

 

1. Valoració Movidic 

- Fem una primera valoració del Movidic 2018. Un èxit de participació i opinions 

diverses sobre la primera part: ordre dels blocs (mostra + xerrada ò inversa) 

- Es valora positivament la mostra en termes de participació i visibilitat d’entitats 

diferents. Algunes opinions sobre la durada. En tot cas, una tria equilibrada 

d’experiències. 

- La dinàmica general de tota la jornada valorada positivament. 

 

2. Balanç Campanya d’Estiu 2018 

- Es fa un anàlisi de les dades d’estiu, tenint en compte el poc temps per recollir-les 

abans del Movidic implica que no s´hagi fet una interpretació de les dades molt 

acurada. Hi ha una davallada en el nombre d´estades i participants en el casal 

d´estiu, degut a què hi hagut una setmana menys de casal.  
 

- Resum de la Campanya de Beques. Es valora el criteri de les entitats a l’hora de no 

excedir-se en les sol·licituds de beca, tot i això s’han cancel·lat  les beques pel casal 

de setembre perquè havia molta demanda pel mesos de juny i juliol. Encara no està 

resolta la subvenció econòmica de la Generalitat per aquesta partida.  Existeix una 

preocupació per part de la Junta en relació a les beques atorgades des de Fundesplai 

a famílies amb ingressos insuficients que no són ateses pels ajuntaments. Cal fer 

un treball amb les administracions locals per la coresponsabilitat. 

 

- Respecte la Rifa d’estiu. Estaria bé poder fer un seguiment de la utilitat de la rifa 

mitjançant un formulari per què les entitats ens fessin retorn de com utilitzen les 

famílies els talonaris. Hi hagut menys demanda respecte altres anys.  

 

- Gimcana solidària: poca quantitat de diners recaptada. Els esplais s’han d’implicar 

més activament en aconseguir fons.  

 

- La nova samarreta ha tingut molt d’èxit a tot arreu, les famílies estaven molt 

interessades en tenir-ne una. 

 

- Catàleg d’estiu: es proposa anar treballant per aconseguir descentralitzar les 

activitats del catàleg per arribar a territoris en els que tenim pocs proveïdors.  

 

- Es comenten algunes incidències a les cases de colònies, i ens emplacem a convocar 

la comissió d’enllaç el més aviat possible. 

 

 

 

 



 

3. Calendari curs 2018-2019 

- Es repassen, a través d’una dinàmica, les fites importants d’aquest curs i es convida 

a les persones membres de la junta que incorporin nous reptes de calendari o 

propostes de junta. 

 

- Es parla de la proximitat de l’AGO al carnaval i es comenta la possibilitat de canviar 

el format, fer-ho més flexible per tal de no consumir tot el dia i que els esplais 

puguin seguir treballant la festivitat. 

 

- Un dels reptes de  la junta, conjuntament amb d´altres departaments de 

Fundesplai, és la nova proposta educativa. Es comenta poder proposar temes des 

d’una necessitat social com ha estat l’Encoratja’t. 

 

- La M. Bru comenta que estaria molt bé donar-li un ressò més important a les accions 

a realitzar el dia contra el bullying i el dia de la dona, com en el seu moment es va 

fer amb la primera campanya del #DretalLleure. 

 

- Es proposa fer formació com a junta com la que es va fer en la junta passada, poder 

fer alguns dies (externs a dies de junta). Encara s’ha d’acabar de definir. A més, es 

decideix realitzar un curs de monitors/es i un altre de directors/es per les festes de 

nadal, encara que es parla de la necessitat de canviar el format (en el curs de 

directors/es) ja que es fa molt dur i les entitats han de prescindir de monitors/es 

importants en dies rellevants.  

 

- Es planificarà una trobada amb Leo Lagrange  en el marc de la Setmana pels Drets 

de la Joventut del 12 al 18 de novembre. Serà un bon moment per aprofundir sobre 

algun aspecte pedagògic conjuntament i tancar futurs viatges pedagògics i 

intercanvis. També es podrà aprofitar l’ocasió per treballar entorn a l’estudi sobre 

titulacions del món del lleure que està elaborant el Centre de Formació. Es 

demanarà a les entitats que es puguin visitar espais i projectes.  

 

- Es parla de l’experiència positiva que són els intercanvis de la junta amb Leo 

Lagrange i es proposa seguir amb aquesta dinàmica, i poder explorar altres 

possibles col·laboracions amb entitats tant internacionals com de la resta de l’estat, 

aprofitant les col·laboracions de Fundación Esplai. 

 

- Preocupa la visibilitat i l’assistència que tenen certes entitats a la junta, cal que 

posem en valor el seu paper i compromís. Cal treballar també el traspàs dels temes 

de Junta Directiva a la resta d’entitats. 

 

- Valorem que  l´AGO ha de ser més participativa,  pot ser estaria bé tornar al format 

antic de grups de reflexió per tal de donar més veu i protagonisme a les entitats.  

 

- El M. Alcaraz manifesta que veu que tres juntes a l’any són molt poques, es proposa 

en junta realitzar una altra per acabar de decidir temes de formació, format AGO... 

Es farà un Doodle per tal de decidir la data dins de la setmana del 10 al 15 de 

desembre en horari de tarda.  

 

 

 

 

 



 

4. Baixes i Noves entitats a la Federació 

- Endinsa’t suspèn l’activitat encara que segueixen en actiu a la Federació. 

- S’han començat a fer contactes amb un esplai del Barri de la Teixonera de 

Barcelona, els monitors i monitores d’aquesta entitat han participat del programa 

Baobab que s’ha gestionat des de l’Àrea Esplais. 

- L’esplai de Som Somriures s´ha posat en contacte amb la Federació.  

 

5. Altres 

- La Maria comenta que no estem sent molt actius en xarxes socials i que aquest fet 

ens pot fer créixer. S’acorda poder traspassar a les entitats la necessitat de poder 

etiquetar a la Federació en les seves publicacions així com donar força als hastags 

que es decideixin per tal d’intentar ser “Trending Topic”. També s’acorda poder tenir 

persones responsables de comunicació dins de les UT per tal de donar-li més vida 

a les xarxes socials. 

 

Propera Junta (setmana del 10 al 15 de Desembre) 

- Format AGO 2019 

- Formació JD 

- Proposta Educativa 

 


