2018-2019
INFORME DE GESTIÓ

ÍNDEX

01

02

PERSPECTIVA
GENERAL

PÀGINES

ÀMBIT
TERRITORIAL

4i5

PÀGINES

04

ÀMBIT
DE GESTIÓ

PÀGINES

14 i 15

03

ÀMBIT EDUCATIU,
SOCIAL I FORMATIU

6-9

PÀGINES

05
ÀMBIT

06

ÀMBIT ECONÒMIC
I FINANÇAMENT

ORGANITZATIU I
PARTICIPACIÓ

PÀGINES

10 - 13

16 i 17

PÀGINA

18

07

PERSPECTIVA
2019

PÀGINA

19

GENER 2019

© Federació Catalana de l’Esplai

Carrer Riu Anoia, 42-54. 08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 474 74 74 Fax 93 474 74 75
Està rigorosament prohibida, sense autorització escrita dels titulars del “copyright”, sota les sancions establertes en la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi
la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Fotografia
Federació Catalana
de l’Esplai i Fundesplai
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Totes les dades d’impacte i valoració que apareixen en aquest informe han estat extretes de l’enquesta anual de la Federació, que ha respost un
95% de les entitats actives i amb més d’un any de pertinença a la Federació. Moltes gràcies a totes i tots!
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Atenció integral a infants, joves i les seves famílies
PROJECTES D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
ESPLAI VOLTRERA D’ABRERA
Abrera

c

ESPLAI JUVENIL LES PÍFIES
Els Hostalets de Pierola

ESPLAI PICA PINS
Aiguafreda

c

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
Esplugues de Llobregat D

ESPLAI PICAPARETS
Alcanar
ASSOCIACIÓ DE LLEURE ESPORT
COMKEDEM Barcelona

c

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA D
Barcelona

c

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
I EDUCATIVA DINÀMIC
Barcelona

D

CENTRE D’ESPLAI EL MAMUT
D’AUSIÀS MARCH Gavà
ASSOCIACIÓ JUVENIL
SALSA JOVE Girona

D

c

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
D
ESPÍRALL
Les Franqueses del Vallès

c

ASSOCIACIÓ ESPIRALL
BELLAVISTA
Les Franqueses del Vallès

D

c

ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI
D
PUBILLA CASES CAN VIDALET
Hospitalet de Llobregat - Esplugues

c

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A
LA PARÀLISI CEREBRAL (JOKIN)
c
Barcelona

c

XINO- XANO MIRALLETES
Barcelona

c

GRUP D’ESPLAI URAKA
Begues

c

AAVV DE VISTA ALEGRE.
SECCIÓ JUVENIL ELS DIMONIETS
Castelldefels

D

c

CENTRE D’ESPLAI
DE CAN SERRA
Hospitalet de Llobregat
CLUB D’ESPLAI
BELLVITGE
Hospitalet de Llobregat

D

CENTRE D’ESPLAI GIRAVOLT
Masquefa

CASAL JOVE LA GRESCA
Cerdanyola del Vallès

ESPLAI LES PINYETES Masroig

D

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL
I JUVENIL MOWGLI Cornellà
ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ
Cornellà

c
D

D

c

c

D

c
c

D

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA CAMPS BLANCS
D c
Sant Boi de Llobregat
ESPLAI LA BARRETINA
Sant Boi de Llobregat

c
c

CENTRE D’ESPLAI
EL NUS
Sant Joan Despí D

c

c

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL
I JUVENIL TREU BANYA Móra d’Ebre

c

c

CENTRE D’ESPLAI EL NUS
TORREBLANCA Sant Joan Despí

D

c

GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT
Sant Joan Despí

CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
El Prat de Llobregat

EL GRUP DE POLINYÀ
- AULA DE TARDA Polinyà

D

GRUP RECREATIU EDUCATIU SOCIAL CULTURAL
I ALTERNATIU, G.R.E.S.C.A.
D c
Ripollet
LES MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL RODA
DE BERÀ- ESPLAI CA L’OLIVERAR
c
Roda de Berà

c

ASSOCIACIÓ LA CASETA HORTONENCA
Sant Llorenç d’Hortons

c

CENTRE D’ESPLAI ELS CARGOLS
Sant Pau d’Ordal

c

CASAL INFANTIL I JUVENIL
EL QUIJOTE Sant Vicenç dels Horts

D

ESPLAI MONTSPLAI
Santa Margarida de Montbuí

c

CENTRE D’ESPLAI
GUADALHORCE Terrassa
D

D

ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA
LA CASA DEL SOL NAIXENT Tremp
ESPLAI ENDINSA’T
Vilanova del Camí

c

D

SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
I LES SEVES FAMÍLIES
Vilanova i la Geltrú / Gavà

D ESPLAI DIARI

PROJECTE D’ESTIU

PETITA INFÀNCIA

c

MENJADOR

PROJECTE JOVES

PROJECTE D’ATENCIÓ ESPECÍFICA
A LA DIVERSITAT FUNCIONAL

EXTRAESCOLARS

ESPLAI CAP DE SETMANA

c

CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
- ANTONI GAUDÍ
D
Sant Joan Despí

c

EL GRUP DE POLINYÀ Polinyà

GRUP D’ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I
LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA)
El Vendrell
D

D

CLUB D’ESPLAI
EL TRICICLE Sant Joan Despí D

ESTIU AL PAS Palafolls

GRUP INFANTIL SANT COSME (ESPLAI GISC)
El Prat de Llobregat
D c

ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL
LA MINA Sant Adrià de Besòs

CLUB D’ESPLAI
DIVERSITAT LÚDICA D
Sant Feliu de Llobregat

ASSOCIACIÓ DE LLEURE PER A NENS I JOVES
AMB DISCAPACITAT DISPRAT-LLEURE
El Prat de Llobregat D c
D

c

ASSOCIACIÓ ESPLAI LA MADUIXA
Sant Cebrià de Vallalta

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA
ENLLEURA’T
D c
Mataró
FUNDACIÓ ADIMIR
Montcada i Reixac

ASSOCIACIÓ CULTURAL MuBe
Rubí

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL XERINOLA
Sant Carles de la Ràpita

c

D

ESPAI INFANTIL LA GRESCA - CERDANYOLA
Cerdanyola del Vallès
D

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI
EL RACONET Cervelló

c

ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
L’HOSPITALET
D c
Hospitalet de Llobregat

D

LA TORTUGA CENTRE D’ESPLAI
INFANTIL LA TRINITAT Barcelona

c

ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià

c

ESPLAI MARCIANET
Sant Bartomeu del Grau

c

c

ESPLAI RIUROIG Rubí

ESPLAI PINGÜÍ
Sant Andreu de la Barca

c

GRUP D’ESPLAI GUARDIOLA
Guardiola de Bergadà

ESPLAI TRENCALÒS
Barcelona

CENTRE D’ESPLAI
MAR DE SOMNIS Batea

c

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE PUNT SUD
Gandesa

D

CENTRE D’ESPLAI DRUIDA
Barcelona

XINO-XANO ASSOCIACIÓ
DE LLEURE Barcelona

c
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Trobada Jove 2018

Des de la Federació es continua treballant de forma transversal per la continuïtat i millora dels esplais de la Federació i en la direcció dels esplais propis, amb la voluntat de
posar a l’abast d’infants i famílies un model d’educació en
el lleure de qualitat i amb equitat.
La Jornada Anual de Federació, el mes gener, es va celebrar al Prat de Llobregat, a la seu de la Federació i de
Fundesplai. Va ser una jornada molt participativa i amb un
molt bon ambient de convivència i aprenentatge. Vàrem
comptar amb la presència de la Sra. Marta Vilalta, directora
general de Joventut. Es van realitzar 10 accions formatives
entre les quals una d’ajudant de monitors adreçada a joves
amb necessitats educatives específiques que va tenir molt
bona acollida tant per part de les entitats com dels i les joves i les seves famílies, un primer pas en el compromís de
la Federació per la inclusió dels infants i joves a les nostres
entitats, en el màxim d’espais de participació possible i
en igualtat d’oportunitats, compromís adquirit en aquesta
mateixa assemblea en forma de resolució.
Sota el mandat de l’Assemblea per impulsar projectes amb
joves i per a joves que fomentin el seu apoderament, lideratge i autonomia, també ha estat un any de consolidació
dels projectes audiovisuals, amb la producció de 6 curtmetratges i 5 espots que es van presentar al II Festival Edufilms
a la Filmoteca de Catalunya l’11 de juny i que va rebre el
reconeixement social en els Premis Ciurana de Civisme.
Altres apostes per fomentar el creixement dels i les joves
han estat la promoció de projectes internacionals i intercanvis (estiu i Setmana pels Drets de la Joventut) i l’aposta
per la formació de joves, amb l’impuls i implicació en la
realització de 2 cursos de monitors i monitores (Barcelona
i Polinyà) i 2 de directors i directores (Hospitalet i Mataró),
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amb la participació de més de 60 joves d’entitats d’esplai
de la Federació. Cal destacar una nova edició de la Trobada Jove, projecte del Movijove, celebrada a Vilanova de
Sau amb la participació de 232 joves, monitors i monitores
i que va girar entorn de la proposta educativa, amb espais
de reflexió i formació molt interessants tant per als joves
com per a les entitats.
Al llarg de tot l’any s’ha estat treballant de forma transversal amb monitors i monitores d’entitats i responsables de
diferents projectes de la Fundació, en el desplegament del
primer any de proposta educativa Encoratja’t, proposta
educativa per la igualtat de gènere i la violència zero, i
en la planificació del segon any. Al llarg del 2018 s’han
portat a terme 2 accions col·lectives descentralitzades de
denúncia pública: 8 de març: #DonesEnCORatjades (proposta recollida també a l’Assemblea General) i 20 de novembre: #DretalLleure #EnCORatjatxlaDiversitat. Aquesta
darrera proposta va ser presentada al Movidic18, al mes
de setembre, una jornada d’inici de curs de gran èxit de
participació i amb una valoració per part dels equips molt
positiva. Prop de 400 joves van poder gaudir de la conferència del professor Josep Maria Puig entorn dels reptes
de l’educació i d’una proposta de més de 10 formacions.
Ha estat un any de traspàs en la planificació dels espais de
participació (Unitats Territorials i Comissions), amb especial
atenció a una nova forma de funcionament de les UT més
autònoma i autogestionada, tal com es va acordar a la
darrera assemblea amb la resolució Endavant les Unitats
Territorials, una proposta que persegueix aportar a les
entitats recursos i propostes a mida, que neixin de les
necessitats de cada territori i col·lectiu i que estiguin en
la línia d’apoderament, corresponsabilització i lideratge
juvenil que portem impulsant des de diferents àmbits.

esplai.fundesplai.org
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Viatge França
Junta Directiva

Dret al Lleure 2018

Entrega Premi
Ciurana Civisme

AGO 2018

En el marc de la proposta de
treball de la Junta Directiva,

ticipació interna que generen els projectes d’aprenentatge
servei a la Fundació Catalana de l’Esplai, subvencionada

hem iniciat accions de formació i
intercanvi entre responsables d’entitats, que es va materialitzar en un primer viatge d’estudis de representants
de la Junta a la Federation Léo Lagrange el juny passat
i que està permetent estudiar noves propostes de col·
laboració en l’àmbit internacional.

pels ajuts DEMOC del Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de
Catalunya. En aquesta de recerca s’ha analitzat en profunditat l’impacte en termes de participació que generen els
projectes d’aprenentatge servei en tres centres d’esplai
al llarg dels tres últims anys, a partir a les relacions de partenariat que es creen amb les organitzacions implicades,
l’impacte en els nois i les noies i els possibles canvis que
els equips implicats plantegen. La recerca ens ha reportat
evidències sobre la incidència d’aquestes experiències
en un àmbit, l’educació en el temps lliure, en què és molt
necessari promoure la investigació científica.

La campanya d’estiu va arrencar al mes de maig, malgrat
l’anul·lació de Festa Esplai. Una campanya marcada per
l’acompanyament proper a les entitats i pel treball continu
en la millora dels aspectes de gestió de les activitats.
Cal destacar la realització de 2 projectes internacionals de
joves dels esplais Espurnes i Tricicle amb joves de Fédération Léo Lagrange (França), en el marc d’un projecte europeu Erasmus+. Aquest projecte dona continuïtat a la
col·laboració que des de fa anys fomentem i cuidem amb
l’entitat francesa d’educació en el lleure. A més, joves dels
esplais Pubilla i Guadalhorce han realitzat intercanvis a l’estiu
a Mallorca i Canàries acollits per diferents entitats amigues.
Al llarg de tot l’any, s’han continuat impulsant molts projectes, ja iniciats en anys anteriors, i d’altres de nous: edició
de curtmetratges, pla de formació per a monitors i monitores a les comissions i unitats territorials, formació per a
famílies, revisions oculars amb la Fundació IMO amb una
nova aliança més directa amb Fundesplai, acollida de projectes d’ApS d’estudiants universitaris i joves americans,
un nou cicle d’accions formatives en temàtica de gènere
i violència zero...
Des de l’any 2017, junt amb la Universitat Internacional de
Catalunya, hem participat en la recerca Impacte de la par-

esplai.fundesplai.org

Hem acabat l’any amb la proposta Encoratja’txlaDiversitat, vinculada a la celebració del #DretalLleure. Una
proposta de denúncia social de la discriminació per raó
d’opció afectivosexual a la qual es van sumar més de 41
esplais realitzant accions de visibilització del col·lectiu
LGBTI i amb la posada en circulació de 6 maletes pedagògiques (una per a cada UT) amb jocs i contes per
treballar amb infants i joves la proposta educativa.
Hem pogut consolidar algunes eines virtuals de treball
i comunicació, com la intranet, i hem treballat de valent
en el Banc de Recursos per tal de dotar-lo de continguts
pedagògics que puguin resultar atractius per als equips
educatius.
En l’acompanyament a la gestió eficient de les entitats,
malgrat que queda camí per recórrer, hem pogut establir
plans de treball, formació i comunicació entre suport associatiu i entitats, que han de començar a donar resultats
al llarg del 2019.
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64

113

ENTITATS
FEDERADES

PROJECTES D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE

17.129 1.500
INFANTS I JOVES

Som molts

i a molts llocs!

MONITORS I MONITORES

Vall d’Aran
Alt Empordà

Pallars Sobirà
Cerdanya
Ripollès

Alta Ribagorça

Garrotxa

Pla de l’Estany

1

Alt Urgell
Berguedà

1
Pallars Jussà

1
Osona

Solsonès

La Selva
Bages

Vallès Oriental

1

Noguera

2
6

Anoia
Pla d’Urgell

4

Urgell

Barcelonès
Alt Penedès

2

Segrià
Garrigues

Conca de Barberà

Baix Penedès

Garraf

1

Alt Camp
Tarragonès

Priorat

2

1
Baix Camp

1

Baix Ebre
Montsià

2

6

20

13

1

ENTITAT NOVA
FEDERADA

18
47
COMARQUES

Ribera d’Ebre

2

1

Baix
Llobregat

Maresme

3

Vallès Occidental

Segarra

Terra Alta

Gironès

ENTITATS D’ESPLAI

MUNICIPIS

esplai.fundesplai.org
esplai.fundesplai.org
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ELS EQUIPS EDUCATIUS

FORMACIÓ EN:

ACCIÓ AMB:

15%

20%
75%
JOVES

DIRECTORES

41%
MONITORES

45%

SENSE TITULACIÓ

PETITS
I MITJANS

Monitors i monitores curs directors/es 2018

3%

68% 32%
MONITORES

PETITA
INFÀNCIA

MONITORS

3%

SUPORT A LA
DISCAPACITAT

ELS INFANTS I DESTINATARIS

51% 49%
NOIES

NOIS

5% 68% 15%

PETITA
INFÀNCIA

2%

SUPORT
A LA
DISCAPACITAT

10%
ADULTS

JOVES

PETITS I
MITJANS

esplai.fundesplai.org
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ÀMBIT TERRITORIAL
A l’Assemblea General 2018 s’aprovà la proposta “Endavant les Unitats
Territorials” presentada pel Secretariat. Ens hi marcàvem els següent
objectius:

INFORME DE GESTIÓ 2018-2019

40

ENTITATS
PARTICIPANTS
A LES UUTT

Fomentar que cada UT proposi un
pla d’actuació, amb uns objectius
que responguin a les seves necessitats i expectatives.
Donar visibilitat a les activitats que
cada UT organitza.
Dotar les UT d’un pressupost de
750 € a gestionar de forma autònoma i per any.
En aquesta línia, cada UT hi pren partit per fer possible el seu projecte
garantint la corresponsabilitat de
totes les entitats pertanyents a la UT
en la confecció del projecte i pressupost i la seva justificació en el marc
de cada assemblea general, juntament amb la memòria, el pla d’actuació i el pressupost de la Federació.
Alguns d’aquests projectes han començat a dissenyar-se al llarg del 2018
per realitzar-se durant el 2019. Cada UT
ha de decidir-se, d’entre les diferents
propostes presentades, per quin projecte col·lectiu decantar-se, tenint en
compte molts factors, però sobretot
la participació de les entitats que la
formen.

ESTAT DE LES UT AQUEST 2018:

UT Anoia- Alt Penedès (9): Amb
la nova proposta educativa com a UT
vam fer una formació específica sobre com treballar la coeducació a les
entitats de lleure, amb la participació
del monitors i monitores de les entitats que la conformen Les reunions
han estat un espai d’intercanvi d’experiències i activitats i de compartir
els neguits amb què es troben les
entitats respecte a la implicació i les
responsabilitats dels monitors i monitores, el lideratge de l’entitat després
d’un relleu, etc.
El nou model d’autoorganització ens
ha motivat a reprendre l’activitat col·
lectiva per a infants i joves, en un format de cap de setmana. Tenim tot un
repte al davant!

8

Medalla d’honor Ciutat de Barcelona a l’esplai Druida

UT Sud (10): Tot i la situació de les
entitats que la conformen, la majoria
únicament fan activitat a l’estiu, i ens
hem proposat fidelitzar com a mínim
una trobada a l’any per fer una formació entorn d’un tema d’interès i fer un
treball entorn de la campanya d’estiu.
El 2018 vam fer una formació per treballar la proposta educativa EnCORatja’t.
Per al 2019 vam triar les formacions
que voldríem realitzar en la jornada
formativa amb el monitors i monitores.

UT Nord (6): El punt de partida ha estat una actuació formativa (i amb molta
participació!) sobre coeducació com
a estratègia educativa en els centres
d’esplais. Es van presentar diferents
recursos pràctics, útils i de reflexió
per als monitors i monitores, així com
bones pràctiques per a començar a
implementar.
Amb el nou pla d’actuació per a fomentar l’autogestió de les UT, la Nord
posa sobre la taula la realització d’una
Jornada de Tècniques pròpia, amb
experts de les mateixes entitats que
duguin a terme els tallers escollits: jocs
de taula i recursos musicals. A càrrec
de l’esplai Enlleura’t i l’esplai La Maduixa respectivament. Finalment es decideix dur-se a terme a l’inici del 2019.

formació, ha estat un any que ha costat
mobilitzar a la UT, i la seva participació.
Les propostes de cara al 2019 giren entorn a una trobada formativa i d’intercanvi d’equips educatius i una activitat
col·lectiva amb infants i joves.

UT Baix Llobregat (18) Hem començat l’any amb 4 tallers formatius
al voltant de la proposta educativa
EnCORatja’t, adreçats a monitors i
monitores que treballen a cada franja
d’edat (petits, mitjans i joves) i un altre sobre perspectiva de gènere com
a entitat. Per proximitat territorial els
hem organitzat conjuntament amb la
UT Barcelonès.
Enguany hem tingut una participació
estable d’unes 10 entitats i tenim el
repte d’apropar les entitats que habitualment no hi participen.

UT Barcelonès (14): Vam iniciar
l’any amb la formació sobre la proposta educativa EnCORatja’t feta conjuntament amb la UT Baix Llobregat,
4 tallers formatius que ens van ajudar
a posar la mirada de gènere en les
nostres intervencions educatives amb
infants i joves i com a entitat.

UT Vallès (7): Arran de l’interès susci-

Hem tingut una participació compromesa d’unes 7 entitats i hem avançat
encara més en el coneixement mutu
com a entitats.

tat amb la nova proposta educativa, es
va creure molt adient fer una formació
grupal per copsar com estan treballant
la coeducació els centres d’esplai del
Vallès, els seus continguts i actuacions a
dur a terme. Tot i la bona resposta en la

I hem pogut celebrar la concessió
d’una de les medalles d’honor de la
ciutat de Barcelona a l’Esplai Druida,
en el seu 30è aniversari, per la feina i
el recorregut en el món del lleure en
el territori.
esplai.fundesplai.org
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Al llarg 2018 s’ha sumat al nostre projecte una nova entitat:

Centre d’Esplai Mar de Somnis

(Batea) que s’incorpora a la UT Sud
Les principals activitats col·lectives
que s’han portat a terme com a federació han estat:

JORNADES DE LA FEDERACIÓ
El Prat de Llobregat (24 de febrer)

284
39

MOVIDIC
El Prat de Llobregat
(15 de setembre)

322
40

MONITORS/ES

Objectius 2019
• Apoderar les Unitats Territorials com a espais autònoms
de participació i incidència
política en l’àmbit local
• Acompanyar els esplais en
les RRII i accions públiques
de rellevància

ENTITATS

MONITORS/ES
DRET AL LLEURE

ENTITATS

TROBADA JOVE
Vilanova de Sau (5 i 6 d’abril)

232
18

JOVES I
MONITORES

ENTITATS

Arreu de Catalunya
(17 al 25 de novembre)

41
59
2

ESPLAIS

ESCOLES

ENTITATS
FORA DE
CATALUNYA

Plenari AGO 2018

esplai.fundesplai.org
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Intercanvi Guadalhorce

APS EDUFILMS, CINEMA
COMPROMÈS AMB
LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Enguany hem organitzat la segona
edició del Festival Edufilms a la Filmoteca Catalunya, on es van projectar 14
pel·lícules pensades i realitzades per
prop de 300 de joves d’onze centres
d’esplais de la Federació Catalana
de l’Esplai, dos centres educatius (a
través del servei comunitari) i joves
de diversos programes socials de
Fundesplai. La mostra també va acollir
per primera vegada el “curt convidat”
del projecte XAJI impulsat per la Plataforma Unitària Contra les violències
de Gènere.
L’Edufilms és una proposta educativa
d’aprenentatge servei on s’aprenen
tècniques cinematogràfiques per
crear una pel·lícula de temàtica social
que provoqui la reflexió i transformi
la mirada sobre una determinada realitat. Posteriorment s’organitza el festival i els grups de joves s’impliquen
en accions de difusió i sensibilització
en els seus municipis.
En aquesta segona edició tots els films
ens conviden a pensar sobre el valor
de la igualtat de gènere, l’amistat i el
respecte a les diversitats per fer front
a la problemàtica del sexisme, la discriminació i les violències en general.

L’EDUFILMS GUARDONAT
ALS PREMIS CIVISME 2018
L’Edufilms ha rebut el segon premi
ens els XXXII Premis Jaume Ciura-
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Dones encoratjades

Protagonistes amb molt a dir
Hakima
El Ouahrani,
Esplai Guadalhorce.

CURT 'EL GIR'

He après a treballar en equip i a fer
ús del material que es fa servir per
fer un curtmetratge. Hem triat el
tema del bullying. Al meu institut
n'hi ha molts casos, i la majoria dels
companys no fan res, s’uneixen als
que discriminen. Amb aquest tema
m’he posat a la pell dels altres i he
entès el que pateixen.

Núria Danon,
Esplai Pubilla
Cases Can Vidalet.

CURT 'GO BACK'

Aquest projecte m’ha servit per
tractar temes que no estem acostumats a parlar entre nosaltres. El
tema que hem escollit és l’embaràs
adolescent, i crec que és un bon
tema per tractar perquè és una realitat present però que no es toca
gaire.

na, que es van concedir en el marc
dels Premis Civisme 2018 que atorga el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya. Aquest premi és, sobretot, per als grups de joves dels
nostres esplais, un reconeixement
a la seva vàlua i al seu compromís
amb la transformació social.

LA FEDERACIÓ AL CONGRÉS
DEL TERCER SECTOR
Al mes de novembre va tenir lloc
el VI Congrés del Tercer Sector
Social organitzat per la Taula del
Tercer Sector. Una trobada bianual
que aplega més de 3.000 entitats
que treballen per la inclusió i la cohesió social. La Federació va presentar l’experiència de l’Edufilms
com a bona pràctica de treball en
xarxa i serveis a la comunitat.

DONES ENCORATJADES
PER RECLAMAR
LA VISIBILITAT DE LES DONES
La “Gimcana de dones enCORatjades” es va dur a terme per commemorar el 8 de març, Dia de la Dona
Treballadora. A través d’aquesta
proposta es va convidar els infants
a conèixer dotze dones que han
destacat en diferents àmbits per la
seva lluita pels drets i la llibertat de
les dones. Dones que mereixen ser
reconegudes i valorades, com ara
Anna Vives, creadora de la lletra
“Anna”, la primatòloga Jane Goo-

esplai.fundesplai.org
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temes d’interès: gènere, consum, ciutadania... Sens dubte, totes aquestes
propostes són molt riques en valors i
fomenten la consciència de ser ciutadanes i ciutadans del món.

APS- RECERCA UIC

Edufilms 2018

dall, l’alpinista Edurne Pasabán, la
pintora Frida Kahlo, la maratoniana
Kathrine Switzer o l’activista Malala
Yousafzai.
Molts esplais van aprofitar la gimcana per sortir al carrer i sensibilitzar la
ciutadania. Aquest és el cas de l’esplai Marcianet de Sant Bartomeu del
Grau, que, amb la col·laboració dels
comerços i l’ajuntament, va organitzar el concurs “Dones invisibles” per
animar la població a descobrir les
dotze dones de la gimcana.

ESPLAIS AL MÓN
Els grups de joves acostumen a ser
els més viatgers a l’estiu. Rutes i intercanvis són les activitats que tenen
més èxit i molt probablement les que
més impacten tenen en l’educació. En
l’àmbit internacional França segueix
sent el país amb qui més intercanvis
fem gràcies a la bona relació que mantenim des de fa temps amb l’entitat
Leo Lagrange. Al 2018, els esplais El Tricicle de Sant Joan Despí i l’Espurnes
d’Esplugues de Llobregat han fet intercanvis internacionals amb França. En el
cas d’Espurnes, l’activitat va tenir lloc a
Gijón, una estada singular on ambdós
grups, el català i el francès, van tenir
ocasió de descobrir les terres cantàbriques. També l’esplai Gualdalhorce
de Terrassa va participar en un intercanvi fora de Catalunya, concretament
a La Palma - Canàries. Una experiència
que va servir per compartir la realitat
associativa de l’illa i dialogar sobre

esplai.fundesplai.org

La Universitat Internacional de Catalunya ha dut a terme una recerca en
col·laboració amb tres esplais de la
Federació per analitzar l’impacte en
termes de participació que generen
els projectes d’aprenentatge servei,
tant pel que fa als infants i joves com
a les relacions de partenariat que es
generen amb les organitzacions implicades. Algunes de les conclusions
que es desprenen de l’estudi són:
la necessitat de concretar més i millor el sentit del projecte, el servei i
les necessitats per assolir un major
impacte en termes de participació
social o la importància de formalitzar
espais de reflexió educativa entorn
del tema de la participació i l’aprenentatge servei entre els equips de
monitores i monitors per optimitzar la
riquesa pedagògica que tenen. Per
altra banda, i entre altres temes, la
recerca també planteja com a reptes
aconseguir més corresponsabilitat
amb les entitats o organismes amb
qui treballem i la difusió i la visibilitat dels projectes. Totes aquestes
dades ens han de servir per seguir
aprofundint en la metodologia APS i
millorar educativament les iniciatives
que impulsem.

#ENCORATJA’T PER LA DIVERSITAT

12.000
102
41 59
2

NENES I NENS

CENTRES EDUCATIUS

ESPLAIS

ESCOLES

ENTITATS
DE L’ESTAT ESPANYOL

En el marc de la proposta educativa EnCORatja’t, enguany hem
desenvolupat “EnCORatja’t per la

diversitat” per incidir en el Dret a
la no discriminació (art. 2) i el Dret
a educar-se envers una cultura de
pau (art. 29). Una proposta per reivindicar la singularitat de totes les
persones promovent el dret a la diferència i a la diversitat de gènere,
afectiva i sexual.
A través d’aquesta campanya proposem un diàleg obert i sense
prejudicis amb la infància per reflexionar sobre els valors que necessitem adoptar si aspirem a un
món on la nostra manera de ser,
d’expressar-nos o d’estimar no sigui
sinònim de repressió o exclusió. Un
món plural on hi hagi respecte per la
singularitat de cada persona.
Els infants van participar en diferents activitats i van sortir al carrer
per reivindicar el dret a la igualtat i
a la no-discriminació. Els actes van
incloure la iniciativa de pintar bancs
amb els colors de la bandera LGTBI
i van concloure amb la lectura d’un
manifest col·lectiu. Els ajuntaments
de molts municipis hi van col·laborar
activament. Bancs multicolors que
simbòlicament representen el valor
de l’empatia i el reconeixement a
les diferències.

TALLERS I XERRADES

26
17
25

TALLERS, FORMACIONS
I XERRADES , PER INFANTS
I JOVES, EQUIP EDUCATIU I
FAMÍLIES
PARTICIPANTS EN EL CURS
DIRECTORS I DIRECTORES
DE LLEURE
PARTICIPANTS EN
EL CURS DE MONITORS I
MONITORES DE LLEURE

La proposta educativa EnCORatja’t ha
estat tot un repte per als equips educatius, ha generat moltes expectatives
però també ha posat en preavís les
necessitats de formació per part dels
equips educatius. Per aquest motiu
hem ofert un ventall de propostes
formatives de diferents intensitats perquè puguin adquirir els coneixements
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necessaris per treballar a fons els continguts de la proposta educativa.
En aquesta línia hem creat un catàleg
de xerrades i tallers per a infants, joves i famílies vinculats als eixos de
treball de la proposta educativa, diversitat afectivosexual i assetjament.
Aquest any des de la Federació s’han
portat a terme dues noves edicions del
Curs de directors i directores i del Curs
de monitors i monitores de lleure, conformat al cent per cent per educadors i
educadores dels nostres centres d’esplai. Aquests cursos tenen com a objectiu facilitar els coneixements mutus,
crear coneixement col·lectiu, fer xarxa,
compartir recursos i generar nous projectes, per part dels participants.
Cal destacar, com a acció formativa pionera, un curs d’Ajudant de
monitor/a que s’ha adreçat a joves
amb discapacitat intel·lectual dels
esplais de la Federació, una experiència única i molt participativa que va
tenir lloc en el marc de Jornada Anual. Abans d’acabar l’any, hem volgut
fer un pas més per a seguir generant
oportunitats formatives per a aquests
joves, i en la línia de la garantia juvenil,
hem dut a terme un curs per a seguir
aprofundint en el lleure però també
en altres àmbits de les seves vides.

SALUT OCULAR

Maig 2018/
novembre 2018

234
6

REVISIONS OCULARS

ENTITATS

La Fundació IMO dedicada a la recerca, docència i prevenció de malalties
ha realitzat revisions oculars gratuïtes
a infants de diferents esplais de la Federació. Una campanya que aquest
any ha comptat amb dues fases (maig
i novembre del 2018).
Oftalmòlegs de l’IMO es van desplaçar fins a un equipament proper a les
diferents entitats i van adequar un es-

12

pai com a veritable clínica oftalmològica, on anaven atenent els diferents
infants. Els equips educatius de les
entitats participants omplien l’estona
d’espera amb jocs i activitats de lleure
i d’intercanvi entre entitats. Posteriorment s’ha establert un seguiment periòdic per als casos que ho requereixen.
En el cas dels infants que necessiten ulleres, la Fundació Catalana de
l’Esplai s’encarrega de facilitar-los-hi
sense cost.

MALETA PEDAGÒGICA

15
6

RECURSOS

MALETES PEDAGÒGIQUES
PELS ESPLAIS

La maleta pedagògica és un conjunt
de recursos de lectura i de jocs per
ajudar els infants i les educadores i
els educadors a divertir-se mentre
aprenen i practiquen els valors vinculats a la proposta educativa del
curs. Les possibilitats i el ressò de la
proposta ens han portat a crear un
recull de contes i jocs que fomenten
la igualtat de gènere, la violència zero
i la llibertat afectiva i sexual.
Es tracta d’una maleta viatgera, que
recorrerà esplais en aquest segon
any de desplegament per facilitar la
tasca dels monitors i monitores. La
maleta té un funcionament itinerant
entre els esplais amb l’objectiu de
generar oportunitats de diàleg i intercanvi que es gestionen des de les
Unitats Territorials.

INFORME DE GESTIÓ 2018-2019
de suport a la disCapacitat, Movijove
i Petita Infància per la seva singularitat
i especificitat per a les entitats de la
Federació. Aquests espais han estat
espais de reflexió i de formació per
part de monitors i monitores entorn
de la millora de la tasca educativa
i social que desenvolupem en les
entitats. Enguany també ha estat un
espai de reflexió i treball de la nova
proposta educativa.

Movijove: Treballem amb un equip de
monitores i monitors compromesos
i consolidat amb ganes de generar
opcions per als i les joves de les seves
entitats. Això ha donat forma a unes
activitats col·lectives molt participatives, amb uns grups de joves que comparteixen experiències significatives i
molt rellevants, amb ganes de fer un
pas més, dins del Movijove. Enguany
hem portat a terme la Trobada Jove
amb 232 participants reflexionant
entorn els estereotips de gènere, les
relacions abusives, les noves masculinitats, etc. Tenim com a repte que els
i les joves s’autoorganitzin i participin
en la planificació de les activitats i els
projectes col·lectius, i aprenguin a assumir-ne les responsabilitats.

Suport a la discapacitat
Aquest any la comissió ha estat marcada i encoratjada per tres elements
molt importants:
L’intercanvi entre entitats per a treballar la conscienciació de la discapacitat entre els infants i monitors,
p. ex., la Coordinadora i esplai Can
Serra (https://esplai.fundesplai.org/
comissio-suport-a-la-discapacitat/).

Cada maleta conté 15 recursos, entre lectures i jocs, relacionats amb la
igualat de gènere i la violència zero.

La seva participació i col·laboració en
el disseny de la Trobada Jove, des
d’una mirada més inclusiva.

PRINCIPALS ACCIONS
DE LES COMISSIONS

La metodologia Aprenentatge Servei i
accions de voluntariat amb altres col·
lectius que ho requereixen.

Aquest any, arran de la proposta que
es va aprovar a l’Assemblea General Ordinària, les comissions pedagògiques de Petits i Mitjans passen
a formar part de cada UT, i és decisió
d’aquesta la seva reactivació. En l’àmbit general es mantenen la Comissió

Nous espais formatius per a joves i
adults amb diversitat funcional: que
els aportin noves oportunitats formatives i/o laborals.
També s’han vinculat alumnes del
cicle formatiu de Mediació Comunicativa de l’Institut Salvador Seguí

esplai.fundesplai.org
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de Barcelona per al suport de persones amb dificultats comunicatives
als centres d’esplai.

PETITA INFÀNCIA
Els projectes de petita infància i famílies estan en un bon moment d’auge,
en tots els sentits. Nous territoris com
Sant Andreu de la Barca o Castelldefels, i un increment considerable en la
intensitat dels serveis oferts a infants
de 0-6 anys i les seves famílies.
S’ha introduït una nova mirada formativa cap a la pedagogia sistèmica i
els valors de l’EnCORatja’t, així com
el treball de la comissió per a l’actualització del projecte base “Serveis
d’atenció a la petita infància i famílies” editat al 2013.

CAMPANYA D’ESTIU
Dades generals
L’any 2018, 52 entitats de la Federació han realitzat alguna activitat de
vacances durant els mesos de juliol
i/o agost, una oferta de 627 activitats
que ha suposar 178.721 estades.
Amb l’ajut dels diferents mecanismes
posats a l’abast de les entitats i les
famílies, 32.712 infants i joves han pogut gaudir d’activitats de lleure educatiu durant les vacances, en igualtat
d’oportunitats.

Colònies, rutes i campaments

103
2.343
17.348

ACTIVITATS (TANDES)

PARTICIPANTS

ESTADES

Casals

524
30.369
161.373

ACTIVITATS (TANDES)
PARTICIPANTS
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Campanya de beques
Enguany la campanya de beques
ha suposat, de nou, un gran repte
de gestió. Malgrat els canvis ocasionats per l’administració en els criteris
d’accés, valorem molt positivament la
gestió realitzada per part de l’equip
tècnic, i el rigor i l’esforç de les entitats per adaptar-se als nous requisits,
per l’acompliment dels terminis i per
l’ajust de les demandes. En total s’han
sol·licitat 6.669 beques, de les quals se
n’han atorgat 5.275. Aquesta campanya ha repartit 347.018€ entre 1.872
infants i joves de 1.235 famílies de
84 municipis.

Estades en equipaments
de natura de Fundesplai
Aquest estiu 1.582 infants i joves
de 28 entitats de la Federació han
realitzat activitats (colònies o campaments) en algun dels equipaments de
natura de Fundesplai. S’han portat a
terme 61 tandes, el que ha suposat
7.652 estades. Aquestes xifres suposen prop del 52% de les estades de
colònies i campaments dels esplais
de la Federació que s’han realitzat en
equipaments de Fundesplai.

Catàleg d’activitats
Un any més, des de la Federació s’ha
coordinat una oferta d’activitats de
qualitat en el marc dels casals d’estiu.
Enguany han participat en aquesta acció 31 proveïdors d’activitats educatives, culturals, esportives..., amb una
proposta de més de 146 activitats,
amb unes condicions especials de
preu i la gestió de les reserves centralitzada.
Un total de 32 entitats han gaudit
d’aquestes condicions especials,
acostant les diferents propostes a
més de 5.800 infants i joves. A més,
les entitats participants han pogut
gaudir d’un descompte en el cost
total de les activitats.

Gimcana solidària
Per sisè any consecutiu s’ha organitzat
la Gimcana Solidària de l’estiu amb
la finalitat d’aconseguir donatius per
ajudar que els infants i adolescents
de famílies amb dificultats econòmiques poguessin participar en activitats d’estiu.
Enguany la Gimcana ha canviat de
format, en comptes d’equips s’han
liderat accions solidàries entre diverses persones . Aquest canvi és fruit
de reinventar la gimcana i poder
implicar-hi més gent. Fins al moment,
i gràcies a donacions, recaptacions
en activitats i el sopar solidari, s’han
aconseguit prop de 50.000 €.

Objectius 2019
• Dissenyar i impulsar projectes innovadors per a joves
• Assessorar en el plantejament i realització de projectes ApS
• Dissenyar una nova proposta educativa per al seu
desplegament 2019-2021
de forma transversal i participada
• Continuar treballant amb
el Centre de Formació per
una nova sistematització de
la formació de monitors/es i
directors/es
• Continuar treballant per
una proposta formativa de
qualitat per a monitors i monitores en els espais de formació de la Federació (Diada
de tècniques, Movidic, UT…)
• Mantenir vives les propostes educatives incorporant-les de forma transversal
als nous projectes
• Tenir presents les conclusions i propostes del Marc
Estratègic de Fundesplai en
el disseny i desplegament de
nous projectes a Federació
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Movidic 2018

Des de l’equip tècnic de Suport Associatiu i Federació s’ha fet un acompanyament a les nostres entitats per
tal d’assegurar una gestió amb rigor,
amb qualitat i transparència, i poder
complir amb la normativa vigent.
Aquelles entitats que ho han necessitat han pogut tenir un assessorament
personalitzat.
Per tal de fer el seguiment dels
temes de gestió, existeixen dues
comissions d’enllaç amb la Junta
Directiva de la Federació, una amb
Suport Associatiu i una altra amb
Cases de Colònies, i amb una participació força estable. Hi participen
responsables d’entitats, membres
de la Junta Directiva i equip tècnic
de Federació i dels departaments
corresponents.
A través d’aquestes comissions s’estan portant a terme millores i noves
propostes en els serveis de la Fundació a les entitats. Es important el
feedback que s’estableix per anar
millorant.

.

INFORMÀTICA
Gràcies a l’agent System Management que tenen instal·lat la majoria
d’entitats, s’ha pogut supervisar de
manera més proactiva, avançant-se
als problemes i resolent incidències de forma remota i no intrusiva.
S’ha començat a instal·lar un nou
antivirus, amb el qual s’han evitat
els atacs de qualsevol tipus de virus, i no s’ha donat cap cas d’encriptació d’arxius en tot l’any.
Enguany s’han acabat de migrar les
aplicacions de bases de dades i documents dels esplais a la plataforma
Citrix, per facilitar així el treball en
línia garantint tota la seguretat (antivirus, còpies de seguretat...).

168
5

PCs EN MANTENIMENT

SERVIDORS
EN MANTENIMENT
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JURÍDIC
Des del departament jurídic s’ha
col·laborat en la moderació de l’Assemblea de la Federació.
S’han mantingut amb normalitat
les campanyes d’assegurances, de
cens de política lingüística i gestions i tràmits de registre, així com les
certificacions per poder demanar el
els certificats digitals de les entitats
que ho hagin necessitat.

57

ESPLAIS
ASSEGURATS

15.890

PERSONES ASSEGURADES
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ECONÒMIC
Seguim millorat la qualitat de la informació que aporten els esplais, que
es tradueix en un registre comptable
molt més acurat i a poder realitzar
amb normalitat les diferents campanyes de presentació d’impostos
(Model 347, IS...) de totes les entitats
que han pogut tancar puntualment la
comptabilitat.
Les auditories s’han realitzat, un any
més, millorant els processos i avançant els terminis respecte a l’any anterior, tot i que encara cal millorar més.

26

ESPLAIS
AUDITATS

COMPTABILITATS
CONFECCIONADES
I REVISADES

74

37

IMPOSTOS I
DECLARACIONS
TRIBUTÀRIES

CASES
DE COLÒNIES
Enguany s’han realitzat 7.652 tandes de colònies i campaments
dels esplais en equipaments de
Fundesplai i les valoracions han
estat força positives, un 4.3 sobre
5 segons l’enquesta de satisfacció.

Colònies a Vilanova de Sau

LABORAL
S’ha realitzat diverses accions relacionades amb el projecte EnCORatja’t que
van des de la realització de jornades
sobre igualtat a campanyes per a la realització de plans d’igualtat i posada
a disposició dels esplais de determinada informació de temes de gènere.
Enguany s’ha tingut especial cura a
consolidar l’enviament d’informació
d’interès als esplais: comunicats de
vaga, canvis a TGSS, etc.

ENTITATS
AMB GESTIÓ
LABORAL

1.196

34

Com a novetats, a la Rectoria hi ha
un bosc vertical nou i Sau tindrà bicicletes aquest estiu. Estan mirant de
fer un campament amb dret a cuina
a la Rectoria, d’aquesta manera ja
tindríem Àger, Codines i Rectoria.

Objectiu 2019
• Crear protocols d’autodiagnosi per a l’acompliment
de la normativa vigent
(RGPD, transparència, voluntariat…)
• Assessorar les entitats d’esplai per a l’acompliment de
la normativa vigent.

TREBALLADORS GESTIONATS

esplai.fundesplai.org

15

05 ÀMBIT
ORGANITZATIU
I PARTICIPATIU

INFORME DE GESTIÓ 2018-2019

21.993 1.414 246
45
1.082 164
DIADA DE TÈCNIQUES:

MONITORS I
MONITORES

VISITES AL WEB-BLOG

SEGUIDORS/ES A TWITER

ENTITATS
PARTICIPANTS

SEGUIDORS/ES A FACEBOOK

Enguany hem donat continuïtat al
format d’un dia de l’AGOfedesplai,
i hi hem incrementat la representació de les entitats i la participació
dels equips educatius dels esplais.
Va ser un diada amb 10 propostes
formatives, 3 espais de reflexió, i per
primera vegada, un curs d’ajudants
de monitors/es per a joves amb diversitat funcional dels esplais.
A més a més, va ser necessari realitzar una assemblea general extraordinària per aprovar a nous
membres de la Junta Directiva com
a conseqüència de canvis interns
que van afectar la participació directa d’algunes entitats, i vam donar
la benvinguda a 5 noves entitats.
S’ha consolidat l’espai de la IntraFede com a espai virtual de treball
i informació de tots els esplais de
la Federació, i posat en marxa el
Banc de Recursos, amb l’objectiu
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SEGUIDORS/ES A INSTAGRAM

que aquesta sigui una eina de consulta educativa per a monitors/es.
La Federació, durant aquest 2018,
ha participat en un grup d’experts
d’educació en el lleure amb altres
federacions del país conjuntament
amb representats de la Generalitat de l’àmbit de Joventut, i s’han
realitzat dues trobades trimestrals
per abordar diferents temàtiques
comunes d’acció comuna.
Durant aquest any, l’equip tècnic i
alguns membres de la Junta Directiva han participat en els espais de
debat i reflexió entorn de la construcció del nou marc estratègic
de Fundesplai. També, al juny, s’ha
realitzat una sortida d’intercanvi
pedagògic amb la Federation Leó
Lagrange (Tolosa, França), on es va
poder conèixer diferents metodologies educatives i projectes d’apoderament juvenil.

AGO:

89 46
REPRESENTANTS
D’ENTITATS

ENTITATS
PARTICIPANTS

Objectiu 2019
• Crear un butlletí de notícies a partir de les publicacions al blog-web
• Crear i mantenir actualitzada la BDD de monitors i
monitores dels esplais
• Continuar facilitant espais
de formació i intercanvi entre els membres de la JD per
afavorir els lideratges

esplai.fundesplai.org
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ÀMBIT ORGANITZATIU I PARTICIPACIÓ

Treball en xarxa i relacions externes
Plataformes, consells
i federacions

CONSELL NACIONAL
DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
Plataforma que aplega 91 entitats juvenils
d’àmbit nacional i consells locals de joventut.
Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos
de la gent jove en la societat i davant dels poders públics. Formen part de l’àmbit d’entitats
juvenils educatives.

Xarxes i grups de treball
CASA NOSTRA, CASA VOSTRA
Des de la Federació Catalana de l’Esplai ens
hem sumat a la iniciativa “Casa nostra, casa
vostra”. Les persones i entitats que ens hi hem
sumat “volem acollir persones que fugen de
les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius d’orientació sexual o per les
seves creences. Però també volem acollir
aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per desenvolupar una
vida digna”.

Plataforma interassociativa que coordina i representa les principals entitats juvenils de la
ciutat de Barcelona. Formen part de l’àmbit
d’entitats juvenils educatives.

A través de Fundesplai, estem adherits a la Taula per la Democràcia des de la seva creació, el
setembre de 2017. La Taula es va constituir per
donar una resposta unitària en defensa de les
institucions catalanes, els drets fonamentals i
el dret que té el poble català a decidir el seu
futur polític.

Universitats,
recerca i divulgació

Fundesplai forma part de la FEDAIA, plataforma
que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats
que treballen amb infants, joves i famílies en
situació de risc d’exclusió social o desemparament.

CENTRE
PROMOTOR D’APS
A través de Fundesplai formem part de la
xarxa d’entitats impulsores i participem en
el grup coordinador.

És una aliança d’entitats i institucions que persegueix que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la
seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. En formem
part a través de Fundesplai grup coordinador.

Entitats col ·laboradores
INSTITUT DE
MICROCIRURGIA OCULAR
UNIVERSITAT DE BARCELONA

FEDERACIÓ D’ENTITATS
D’ATENCIÓ I EDUCACIÓ A
LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

A través de Fundesplai formem part de la Xarxa
BCN Antirumors, a què estan adherides més
de 400 entitats de la ciutat de Barcelona que
comparteixen l’objectiu de combatre rumors
i estereotips sobre diversitat cultural.

EDUCACIÓ 360º.
EDUCACIÓ
A TEMPS COMPLET

PLATAFORMA D’INFÀNCIA
DE CATALUNYA
Fundesplai forma part de la PINCAT, plataforma que agrupa entitats compromeses
amb els infants i adolescents del nostre país,
que ofereix una visió integral de la infància,
dona resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures
i vetlla per incorporar la perspectiva de la
infància en les polítiques públiques i en la
societat catalana.

A través de Fundesplai formem part de la Xarxa dels Drets dels Infants, una xarxa d’acció
entre entitats de la ciutat de Barcelona que
treballen temes d’infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a
la ciutat de Barcelona.

XARXA BCN
ANTIRUMORS

TAULA PER LA DEMOCRÀCIA
CONSELL DE LA JOVENTUT
DE BARCELONA

XARXA DELS DRETS
DELS INFANTS (BCN)

Facultats de Pedagogia, Educació Social
i Filologia Catalana
Col·laboració en diverses recerques.
Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica dels estudis de grau i estudis de
màster.
Col·laboracions puntuals en les propostes
educatives.

Conveni de col·laboració a través
de Fundesplai. Participació dels esplais en revisions oculars gratuïtes.

EDUCATION FIRST
Acord de col·laboració per acollir
grups de joves americans en accions
d’intercanvi lingüístic amb els esplais.

PLATAFORMA UNITÀRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE
Col·laboració en el marc del desplegament de la proposta educativa EnCORatja’t.

SOM ESCOLA
Fundesplai és membre adherit a la campanya
Som Escola, que es compromet a actuar de
manera activa en suport d’una escola catalana
en llengua i en continguts, que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen i que
ajudi a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure.

esplai.fundesplai.org

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

Administracions i ens públics

Col·laboració en l’impuls de projectes d’aprenentatge servei.
Col·laboració especial en una recerca per avaluar l’impacte de la participació interna que
generen els projectes d’aprenentatge servei,
en el marc de les entitats de lleure.
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FINANÇAMENT
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PRESSUPOST 2019
Pressupost equilibrat
Pressupost d’acord amb el Pla d’actuació de la Federació, que permet el desenvolupament de les actuacions
proposades
La distribució de la despesa del pressupost 2019 queda
recollida en el següent gràfic

Partida DESPESA

6% 2% 3% 1% 10%

El pressupost de la Federació s’estructura en
tres grans àmbits:

Àmbit territorial, d’organització
i participació interna,
que inclou les següents partides:

20%

Òrgans de govern.
Assemblea i Junta Directiva
Seguiment i acompanyament d’entitats.
Equip tècnic
Serveis generals. Lloguers, assegurances,
auditories, telèfon i missatgeria...

Àmbit de projectes, campanyes
i activitats col·lectives,
amb les següents partides associades:
Projectes educatius.
Aprenentatge servei, proposta educativa...

7%
2%

47%

Participació
interna
Seguiment
d’esplais
Serveis Generals
Equip i secretaria
tècnica
Projectes Educatius
(ApS, xerrades
families, tallers...)
Activitals Col·lectives
(Movijove, Trobada
Custòdia Territori...)
Activitats Catàleg
Campanya Estiu
Espais formatius
Col·lectius
Ajudes a la formació
d’equips

Pel que fa a les fonts de finançament, es distribueixen segons recull el següent gràfic

Distribució d’INGRESSOS

Activitats col·lectives.
Comissions pedagògiques

8%
14%

Campanyes. Dret al Lleure, Estiu...

Àmbit de dinamització i
formació dels monitors i monitores,
on es recullen les partides següents:

58%

Tal com recull el document annex, i a títol de resum

Fons privats

20%

Altres
ingressos
Fundació Catalana
de l’Esplai

Espais formatius col·lectius.
Diada de tècniques, Movidic,
Unitats Territorials i Comissions pedagògiques.
Ajuts a la formació dels equips educatius.
Estalvi en cursos de monitors/es i directors/es.

Diputacions
i administracions
locals

(*) Totes les entitats de la Federació disposen d’un informe econòmic annex,
amb la descripció del pretancament i el pressupost, amb la voluntat de facilitar
la traducció de les actuacions del projecte de la Federació en l’àmbit econòmic

Pretancament 2018
VOLUM D’INGRESSOS

175.379 €

PRETANCAMENT
AMB
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-4.698 €

Objectiu 2019
• Treballar pel manteniment dels recursos públics en
favor de la tasca educativa de les entitats

EN NEGATIU
esplai.fundesplai.org

07 PERSPECTIVA
2019
El 2019 serà l’any en què es consolidarà el funcionament autònom de
les Unitats Territorials i de nous canals de participació de les entitats.
També de l’impuls de projectes amb
joves, petita infància i joves amb necessitats educatives especials.

DE LA TRANSFORMACIÓ
PERSONAL A LA TRANSFORMACIÓ
DE L’ENTORN
El segon any de desenvolupament
de la proposta educativa EnCORatja’t
té per objectiu, a banda de continuar
contribuint al treball més introspectiu
entorn de la temàtica, el foment de
pràctiques que estimulin la participació
i la mobilització social dels infants i que
aquestes contribueixin a donar visibilitat a la lluita contra les desigualtats. I
d’altra banda, corresponsabilitzar-nos
amb la transformació dels centres perquè aquests incorporin els principis de
la coeducació i les noves generacions
d’educadores i educadors eduquin els
infants en coherència amb els mateixos. Seguirem apostant per la formació
com una eina clau per assolir les fites
col·lectives, tant d’infants i joves com
d’educadors/es i famílies.
I continuant en la línia dels darrers
anys, i amb la voluntat d’implicar a
tota la comunitat educativa al voltant
dels nostres projectes, impulsarem
diferents accions col·lecties de reivindicació entorn del Dia de la Dona
(8 de març), el dia Internacional contra
el Bullying (2 de maig) i la commemoració de la Declaració Universal dels
Drets de l’Infant (20 de novembre).

NOUS MODELS DE
PARTICIPACIÓ TERRITORIAL

El 2019 posem el fil a l’agulla al desenvolupament d’un nou model d’organització territorial, amb l’objectiu

INFORME DE GESTIÓ 2018-2019

d’incrementar l’apoderament de les
entitats, la seva implicació i motivació per realitzar projectes propis, que
s’adeqüin a les necessitats de cada
territori.
Enguany serà el primer any que les
UT presentaran els seus projectes a
l’Assemblea i podran compartir propostes, idees i plans d’actuació que
han de permetre un creixement col·
lectiu de més abast i de més qualitat.

COMPROMESOS AMB LA
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA

Des dels darrers mesos del 2018 estem treballant conjuntament amb la
Direcció General de Joventut en el
desplegament del protocol davant
l’assetjament en el marc de les activitats de lleure educatiu.
A més, desplegarem amb especial
atenció el Protocol de prevenció i
actuació en cas de sospita o evidència d’abusos sexuals a les activitats.

IMPULS DE PROJECTES

Ens proposem continuar amb les iniciatives de reforç de la parentalitat, el
treball amb petita infància, el foment
dels projectes d’Aprenentatge i Servei, la participació infantil, audiovisuals
de denúncia, etc.
La definició, formació i materialització
de la nova proposta educativa 20192021 esdevindrà l’eix central de treball
del 2019, juntament amb el desenvolupament de projectes d’apoderament
juvenil i treball de les competències
transversal a través de nous projectes
d’Aprenentatge i Servei.
També la formació i capacitació de
joves amb necessitats educatives
especials a través de propostes de
formació en l’àmbit del lleure seran
un repte clau, emmarcat en una estratègia integral d’impuls i treball amb
aquest col·lectiu.

GESTIÓ DE LES ENTITATS

Continuem considerant un nínxol de
millora la gestió de les entitats d’esplai, amb la necessitat de plantejar les
actuacions pertinents per adaptar-nos

als nous requeriments comptables i
fiscals, que contínuament estan en actualització. Abordem aquest 2019 amb
la intenció d’implementar eines d’autodiagnosi de les entitats pel que fa
a protecció de dades, fiscalitat, transparència, etc. per tal de posar-nos al
dia amb les obligacions i aconseguir
estabilitat en aquests àmbits malgrat
la mobilitat dels equips a les entitats.
En aquest mateix àmbit, posarem en
marxa nous canals de comunicació
entre les entitats i les comissions d’enllaç, on persones de la Junta representen a totes les entitats de la Federació.
Ens proposem seguir avançant amb
les eines informàtiques que ens permeten conèixer les dades de participació en totes les entitats i en el
conjunt de Fundesplai a temps real
i ens proposem ampliar-ne l’abast
als equips de monitors i monitores, a
través d’una base de dades per tal
d’apropar la Federació i la Fundació
als joves de les entitats, per poder
contribuir al seu creixement a través
de propostes de formació, de projectes innovadors, de reflexió pedagògica i metodològica...

PROTAGONISTES DEL CANVI

Volem apostar per la incorporació
de l’experiència i el bagatge dels
equips de monitors/es en la formació de les noves generacions,
incorporant persones vinculades
a les nostres entitats al claustre de
formadores del centre de formació.
I per fer-ho amb garanties i amb qualitat, volem apostar per la formació
de formadores, posant en comú noves metodologies educatives i reflexions entorn de nous models de
lleure educatiu que ens permetran
estendre una forma de treballar i una
filosofia educativa compartida.
En aquesta mateixa línia, i per donar continuïtat al treball realitzat en
el projecte Somiem el Futur de Fundesplai, el 2019 ha de ser l’inici de
la incorporació de les conclusions i
propostes dels diferents grups del
marc estratègic (Petita Infància, Infància, Joventut, Famílies, Voluntariat...).
Per últim, com cada any, concretar i
intensificar els vincles de les noves
entitats sense oblidar el creixement
de la base social de la Federació com
a eina per a l’enfortiment col·lectiu i
del model d’esplai que compartim.

19

50

Aniversaris del

2019

de les nostres

ENTITATS

EL CASTANYOT
Sant Joan Despí

CLUB BELLVITGE

L’Hospitalet de Llobregat

41
LA MINA

42
VOLTRERA

Sant Adrià
de Besòs

44
LA CASA DEL
SOL NAIXENT

Abrera

46
GISC

El Prat de
Llobregat

Tremp

ESPURNES

48
MOWGLI

Cornellà de Llobregat

CAN SERRA

L’Hospitalet de Llobregat

Esplugues
de Llobregat

ELS CARGOLS
Sant Pau d’Ordal

31
DRUIDA

32
EL NUS

Sant Joan
Despí

Barcelona

ACORDIS

33
EL TRICICLE

35
EL GLOBUS

Sant Joan Despí

El Prat
de Llobregat

40
EL MAMUT
D’AUSIAS MARCH

LA BARRETINA

PUBILLA CASES
- CAN VIDALET

Cervelló

GUADALHORCE

L’Hospitalet de
Llobregat

39
EL RACONET

Sant Boi
de Llobregat

Terrassa

22
ENLLEURA’T

23
GIRAVOLT

24
EIXIDA
CAMPS BLANCS

Masquefa

Mataró

25
LA GRESCA

Cerdanyola - Ripollet

Sant Boi de
Llobregat

JOKIN

Barcelona

Gavà

L’Hospitalet de
Llobregat - Esplugues

29
XERINOLA
Sant Carles
de la Ràpita

Sant Vicenç dels Horts

26
XINO XANO

FEDERACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI

30
EL QUIJOTE
PINGÜÍ

Sant Andreu
de la Barca

Barcelona

El Prat de Llobregat

11
12
ESPIRALL CAMPIQUIPUGUI
Les
Franqueses
del Vallès

Riera de Gaià

DISPRATLLEURE
El Prat de
Llobregat

13
FONTSANTA
- FATJÓ

SALSA JOVE
Girona

LES PÍFIES

16
DINÀMIC

17
URAKA

15
COMKEDEM

SUPORT A
LA
DISCAPACITAT

18
PICA PINS

Vilanova del Camí

Cornellà de Llobregat

Els Hostalets
de Pierola

14
ENDINSA’T

Barcelona

Barcelona

EL GRUP DE POLINYÀ
Polinyà

Vilanova i
la Geltrú

LA BALLARUGA

Begues

19
DIVERSITAT LÚDICA
Sant Feliude Llobregat

PUNT SUD
Gandesa

ADIMIR

Aiguafreda

Montcada i Reixac

MARCIANET

20
CA L’OLIVERAR

Sant Bartomeu
del Grau

Roda de Berà

El Vendrell

1
MAR DE
SOMNIS
Batea

2
DIMONIETS

Castelldefels

3
MUBE
Rubí

LA TORTUGA
Barcelona

4
LA MADUIXA
Sant Cebrià
de Vallalta

ESTIU AL PAS
Palafolls

TREU BANYA
Mora d’Ebre

5
MONTSPLAI

Sta. Margarida de Montbui

LES PINYETES
Masroig

TRECALÒS

7
ESPLAI
GUARDIOLA

8
RIU ROIG
Rubí

9
PICAPARETS

Guardiola de
Bergadà

Barcelona

LA CASETA HORTONENCA
Sant Llorenç d’Hortons

93 474 74 03

esplai.fundesplai.org

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Alcanar

XERA

Barcelona

