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PERSPECTIVA
GENERAL

Des de la Federació es continua treballant de forma transversal per la continuïtat i millora dels centres d’esplai de la
Federació i de diferents projectes de lleure impulsats des
del mateix departament, amb la voluntat de posar a l’abast
d’infants, joves i famílies un model d’educació en el lleure de
qualitat i amb equitat.
La Jornada Anual de la Federació, al mes de febrer, es va
celebrar novament al Prat de Llobregat. Va ser una jornada
novament molt participativa i amb molt bon ambient. Es van
desenvolupar onze propostes de tècniques, entorn de la proposta educativa EnCORatja’t, l’àmbit tecnològic, metodològic i
artístic i creatiu. Excepcionalment, es va realitzar l’Assemblea
paral·lelament a la diada de tècniques, per facilitar l’activitat
als esplais en les setmanes prèvies al Carnaval.
Seguint amb el compromís de fomentar el creixement dels i
les joves, s’han impulsat diferents intercanvis, tant en l’àmbit
estatal com internacional, i s’ha apostat per la formació de
joves, amb l’impuls de cursos de formació per als equips,
realitzant un curs de monitores i dos cursos de directores,
tots tres a Barcelona, amb la participació de 60 joves d’entitats de la Federació, i també un curs de pre-monitores, a
Polinyà. També en aquest àmbit, hem de considerar la realització d’una nova edició del Ral·li Jove, enguany celebrada
a Sant Andreu de la Barca, amb la participació de 237 joves
i monitores i monitors.
Volem destacar en aquest àmbit la realització d’un curs de

capacitació en habilitats per a la vida, adreçat específicament
a joves amb diversitat funcional, que dona continuïtat a la
formació realitzada en l’Assemblea de 2018, i que evidencia
el ferm compromís de la Federació, de la mà de Fundesplai,
per la inclusió dels infants i joves a les nostres entitats, en el
màxim d’espais de participació possibles i en igualtat d’oportunitats, compromís adquirit en l’Assemblea de 2019.
De gener a juliol, es van continuar realitzant accions entorn
de la proposta educativa EnCORatja’t, noves activitats al
banc de recursos i propostes d’accions col·lectives descentralitzades com Abracadabra, el 8 de març, i Mou-te, el 2 de
maig, coincidint amb el Dia de la Dona i el Dia Mundial contra
l’Assetjament entre iguals respectivament.
Al mes de setembre, en el marc de Movidic, es va presentar la
nova proposta educativa NuSOS, per la ciutadania global.
Una proposta ambiciosa i ben actual, fruit del treball de la comissió pedagògica de Fundesplai, en què participem diferents
persones vinculades als equips educatius dels esplais i de
l’equip tècnic de la Federació. Per complementar els recursos
a disposició de les entitats que treballen la proposta, s’han
actualitzat els continguts de les maletes pedagògiques que
estan en circulació a les diferents unitats territorials.

Movidic’19 va reunir a Montesquiu prop de 200 persones que

van conèixer de primera mà els objectius i les propostes de
treball entorn de la nova proposta educativa. La jornada es va
iniciar amb una taula inaugural amb la participació d’experts
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en la temàtica de l’acollida i el refugi de persones migrades,
i la col·laboració de Creu Roja i Open Arms. A continuació es
van realitzar set formacions que van tenir molt bona valoració
per part de totes les participants. Al vespre es van organitzar
algunes àgores per explicar experiències d’èxit, que van ser
el preàmbul del sopar de germanor i al concert de cloenda.
El diumenge al matí es va fer una acció simbòlica col·lectiva
que va servir alhora per presentar la proposta per al 20-N
d’enguany, #30nusosxlsdrets. I per finalitzar, uns espais més
lúdics i de gaudi personal dels monitors i monitores. 30nusospelsdrets ha estat enguany la proposta col·lectiva per celebrar el Dia Universal dels Drets de l’Infant. La proposta va fer
confluir la celebració del 30è aniversari de la Declaració, amb
el simbolisme que representa la proposa educativa, el nus.
Al llarg del 2019 destaquem la posada en marxa del nou model de participació territorial a través del pla d’autonomia de
les UT, que s’ha materialitzat en diferents trobades d’equips,
formacions i trobades d’infants en diferents territoris. Malgrat que no s’ha pogut materialitzar en totes les UT i que
ens queda camí per recórrer, valorem molt positivament
els resultats obtinguts quant a coneixença mútua i sentit
de pertinença que han generat aquests espais i aquesta
nova manera de fer.
En el marc de la proposta de treball de la Junta Directiva hem reflexionat, conjuntament amb el centre de formació de Fundesplai, sobre la formació contínua dels equips
educatius, més enllà dels títols homologats de monitores i

esplai.fundesplai.org

directores. Fruit d’aquest treball en l’Assemblea de 2020 es
presentarà un itinerari formatiu que integra aquestes dues
titulacions i que les complementa amb mòduls específics i
una nova formació que amplia els coneixements i les competències del curs de directores.
Al llarg de tot l’any s’han continuat impulsant molts projectes, alguns ja iniciats en anys anteriors, i d’altres de nous:
edició d’espots i curtmetratges, pla de formació de monitores a les comissions i unitats territorials, programa de xerrades entorn de la nova proposta educativa, programa de salut
ocular amb la Fundació IMO, catàleg d’activitats d’estiu...
Enguany, també hem celebrat el 50è aniversari de l’esplai El
Castanyot i del Club d’Esplai Bellvitge, un signe de la història que aglutinem a la Federació en l’educació en el lleure.
En l’àmbit de la gestió, destaquem la posada en marxa de
les adreces de correu electrònic de les comissions d’enllaç,
malgrat que cal seguir fomentant-ne l’ús per part de totes
les entitats.
Per últim, com cada any, volem 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.
Enguany comptem amb dues noves incorporacions, Centre
de Lleure Tu Tries de Terrassa i ASDIVI de Viladecans, totes
dues entitats d’atenció exclusiva a la diversitat.
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Som molts

i a molts llocs!

INFANTS I JOVES

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

Noguera

2
7

Anoia

4

Urgell

Barcelonès
Baix
Llobregat

Alt Penedès

2

Segrià
Garrigues

Conca de Barberà

Baix Penedès

1

Alt Camp
Tarragonès

Priorat

1

Baix Camp

2

Ribera d’Ebre

Baix Ebre
Montsià

2

1

21

13

2
18
48
ENTITATS
NOVES
FEDERADES

COMARQUES

1

2

Garraf

Maresme

3

Vallès Occidental

Segarra

Terra Alta

Vallès Oriental

1

Pla d’Urgell

Gironès

ENTITATS D’ESPLAI
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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

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
D
Esplugues de Llobregat

c

ASSOCIACIÓ CULTURAL MuBe
Rubí

c

ESPLAI PICA PINS
Aiguafreda

c

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE PUNT SUD
Gandesa

D

ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL
LA MINA Sant Adrià de Besòs

D

ESPLAI PICAPARETS
Alcanar

CENTRE D’ESPLAI EL MAMUT
D’AUSIÀS MARCH Gavà

ASSOCIACIÓ DE LLEURE ESPORT
c
COMKEDEM Barcelona

GRUP D’ESPLAI GUARDIOLA
Guardiola de Bergadà
D

ESPLAI TRENCALÒS
Barcelona

ESPLAI LA BARRETINA
Sant Boi de Llobregat

c

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ESPÍRALL
Les Franqueses del Vallès

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL XERINOLA
Sant Carles de la Ràpita

XINO- XANO MIRALLETES
Barcelona

CENTRE D’ESPLAI MAR DE SOMNIS
D
Batea

c
D

c

ESPAI INFANTIL LA GRESCA - CERDANYOLA
Cerdanyola del Vallès
D
ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI
EL RACONET Cervelló

c
c

ASSOCIACIÓ ESPIRALL BELLAVISTA
D
Les Franqueses del Vallès

ASSOCIACIÓ ESPLAI LA MADUIXA
Sant Cebrià de Vallalta

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

CLUB D’ESPLAI
DIVERSITAT LÚDICA D
Sant Feliu de Llobregat

CENTRE D’ESPLAI
DE CAN SERRA
Hospitalet de Llobregat

c

GRUP D’ESPLAI URAKA Begues

c

c

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

c

AAVV DE VISTA ALEGRE.
SECCIÓ JUVENIL ELS DIMONIETS
Castelldefels

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

ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià
c

XINO-XANO ASSOCIACIÓ
c
DE LLEURE Barcelona

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA
D
Barcelona

c

c

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

LA TORTUGA CENTRE D’ESPLAI
INFANTIL LA TRINITAT Barcelona

c

D

c

ESPLAI MARCIANET
Sant Bartomeu del Grau

ASSOCIACIÓ JUVENIL
SALSA JOVE Girona

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
I EDUCATIVA DINÀMIC
Barcelona
CENTRE D’ESPLAI DRUIDA
Barcelona

ESPLAI PINGÜÍ
D
Sant Andreu de la Barca

c

D

CLUB D’ESPLAI
BELLVITGE
Hospitalet de Llobregat

c
D

c

CENTRE D’ESPLAI
EL NUS
Sant Joan Despí

D

CENTRE D’ESPLAI EL NUS D
TORREBLANCA Sant Joan Despí
CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
D
Sant Joan Despí

c

CENTRE D’ESPLAI GIRAVOLT
Masquefa

c

D

GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT
Sant Joan Despí

ESPLAI LES PINYETES Masroig

c

c

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

c

c

c

ASSOCIACIÓ LA CASETA HORTONENCA
Sant Llorenç d’Hortons

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA
ENLLEURA’T
D c
Mataró

CENTRE D’ESPLAI ELS CARGOLS
Sant Pau d’Ordal

c

CASAL INFANTIL I JUVENIL
EL QUIJOTE Sant Vicenç dels Horts

D

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

ESPLAI MONTSPLAI
Santa Margarida de Montbuí

c

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

ESTIU AL PAS Palafolls
EL GRUP DE POLINYÀ Polinyà

D

CENTRE D’ESPLAI
GUADALHORCE Terrassa

CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
El Prat de Llobregat

EL GRUP DE POLINYÀ
- AULA DE TARDA Polinyà

D

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

c
D

c

D

c

D

GRUP INFANTIL SANT COSME (ESPLAI GISC)
El Prat de Llobregat
D c
GRUP D’ENTITATS EL VENDRELL
EDUCACIÓ I LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA)
El Vendrell
D
ESPLAI JUVENIL LES PÍFIES
Els Hostalets de Pierola

D ESPLAI DIARI

c

ESPLAI CAP DE SETMANA

esplai.fundesplai.org

c

FUNDACIÓ ADIMIR
Montcada i Reixac

GRUP RECREATIU EDUCATIU
SOCIAL CULTURAL
I ALTERNATIU, G.R.E.S.C.A.
Ripollet

c

D

TU TRIES Terrassa

D

c

ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA
LA CASA DEL SOL NAIXENT Tremp

c

LES MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL
RODA DE BERÀ- ESPLAI CA L’OLIVERAR
Roda de Berà
c
ESPLAI RIUROIG Rubí

D

c

ASDIVI Viladecans

D

c

ESPLAI ENDINSA’T
Vilanova del Camí
SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
I LES SEVES FAMÍLIES
Vilanova i la Geltrú / Gavà

PROJECTE D’ESTIU

PETITA INFÀNCIA

MENJADOR

PROJECTE JOVES

PROJECTE D’ATENCIÓ ESPECÍFICA
A LA DIVERSITAT FUNCIONAL

EXTRAESCOLARS

c
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Endavant les Unitats Territorials!

Jornada formativa per
a monitors i monitores
UT Vallès

Monitrobada
UT Barcelonès
Projecte 2019

Després d’un procés de valoració sobre
quines eren les necessitats de la nostra
unitat territorial ens vam adonar que moltes persones dels nostres equips educatius no coneixien les entitats que teníem
a la vora ni què eren les unitats territorials
(UT). Per aquest motiu vam decidir generar una jornada de trobada de monitors i
monitores per tal de fomentar i treballar
el coneixement de les entitats de la UT,
així com facilitar sinergies per reforçar i
enfortir els vincles dels esplais propers.

Projecte 2019

Enguany s’ha realitzat una trobada formativa per a monitors i monitores en
format de divendres vespre i un sopar de
germanor a l’esplai Tu Tries de Terrassa
amb l’objectiu d’obrir nous espais formatius que responguin a les necessitats dels
monitors i monitores de la UT i generar
vincles, fer pinya entre els monitors i monitores de les diferents entitats de la UT.
De les dues formacions previstes només
van fer la d’educació emocional degut a
la baixa participació. Van participar-hi 20
monitors i monitores de Guadalhorce, Polinyà i Tu Tries.

En aquesta jornada ens vam autogestionar
per poder oferir entre nosaltres un ventall
de formacions i dinàmiques per compartir
amb altres persones de les diferents entitats. Per finalitzar la jornada vam compartir un dinar de germanor.

La valoració és que l’horari no va ser l’adequat i això va generar una baixa participació. Pel que fa a la formació va ser molt
interessant, però es va fer curta i no van
poder aprofundir.

En aquesta acció van participar 60 monitors i monitores.

Pressupost

Pressupost

Àpats: 262 € • Bosses UT: 175,45 €
Total: 437,45 €

Formació: 150 € • Àpats: 42,9 €
Total: 192.90 €

Proposta 2020

Proposta 2020

Trobada d’infants i joves i/o formació dels
equips educatius.

Pendent de definir, no hem pogut treballar-hi.

JORNADES DE LA FEDERACIÓ

42
265

ENTITATS

PARTICIPANTS

Jornada de tècniques
UT Nord
Projecte 2019

El dissabte 16 de febrer es va dur a terme
la Jornada de Tècniques de la UT Nord a
Sant Bartomeu del Grau, a l’esplai Marcianet com a amfitrió. És una jornada consolidada ens els últims anys.
La jornada va comptar amb la participació
de 38 monitors/es però també joves de les
entitats. Van participar-hi cinc entitats: Enlleura’t, La Maduixa, Marcianet, Pica Pins
i Salsa Jove.
La jornada es va portar a terme al matí, de
de 9 h a 14 h. Les formacions les van dinamitzar persones expertes de les entitats.
El fet que les formadores fossin persones
de les entitats i es portés a terme a Sant
Bartomeu per donar a conèixer més la
zona d’Osona es va valorar com a molt
positiu.

Pressupost

Formació: 200 € • Autocar: 635,89 €
Total: 835,89 €
Com que el cost final pujava més del que
teníem pressupostat, cada participant
va haver d’assumir 4 €.

Proposta 2020

Replicar aquest format, que ja s’ha convertit en una cita anual.

RAL·LI JOVE

18
237

ENTITATS

PARTICIPANTS
esplai.fundesplai.org
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Trobada UT
Anoia-Alt Penedès

Projecte
UT Baix Llobregat

Projecte 2019

Històricament com a UT es realitzava
una activitat col·lectiva d’un dia, que es
va deixar de fer perquè valoràvem que li
mancaven espais de compartir i relació
entre les participants. Van decidir que calia fer un treball amb l’equip de monitores,
per això en els últims anys hem realitzat
trobades formatives, per generar cohesió
i coneixença. Amb la nova reorganització
de la UT ens vam plantejar la idea d’organitzar una trobada d’infants i joves però
en format de cap de setmana.
El 4 i 5 de maig vam fer la trobada a l’esplai
Giravolt amb la participació de 86 infants,
joves i monitores i monitors dels esplais
de la UT. Durant el cap de setmana es van
portar a terme diverses activitats: gimcana
pel poble, botifarrada i carrera de quadrigues.

Projecte 2019

Amb l’objectiu de fomentar el sentiment
de pertinença a la UT, d’establir espais
de formació i relació i de generar sinergies entre les entitats del territori, teníem
previst realitzar el 20 d’octubre la jornada formativa per a monitores i monitors.
Aquesta trobada estava basada en espais
d’intercanvi, quatre espais de formació simultanis, un joc transversal per afavorir la
coneixença entre les persones i un dinar
col·lectiu. Malauradament, per dificultats
en el calendari, no es va poder portar a
terme en la data prevista i no vam trobar
una altra data alternativa.

Pressupost

Projecte
UT Sud

Projecte 2019

Som una UT petita, amb una gran distància entre les entitats i amb la particularitat que més de la meitat només
fan activitat a l’estiu. En els darrers anys
ens hem trobat un cop a l’any per fer una
jornada formativa, però enguany no ha
estat possible.

Pressupost

No s’ha utilitzat el pressupost.

Proposta 2020

Portar a terme una jornada formativa al
tercer trimestre, enfocada a la proposta educativa NuSOS i a les activitats
d’estiu.

No s’ha utilitzat el pressupost.

Proposta 2020

Portar a terme el projecte dissenyat.

Pressupost

Àpats: 191,59 € • Transport: 82,2 €
Materials i bosses UT: 203,05 €
Total: 476,84 €

Proposta 2020

Trobada d’infants i joves i/o formació dels
equips educatius.

MOVIDIC

21
176

ENTITATS
PARTICIPANTS

esplai.fundesplai.org

DRET AL LLEURE

35 53
2 16.126
ENTITATS
D’ESPLAI

ESPAIS
FAMILIARS

ESCOLES

PARTICIPANTS

9
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Xerrada en família

Espots

Tallers i xerrades

Enguany hem realitzat la setena edició del programa Vídeo Espots. Enguany tenia per objectiu que
els grups de joves reflexionessin i creessin un
videoespot que serveixi per sensibilitzar i
transmetre un missatge positiu envers els
desplaçaments i les migracions, i per desenvolupar la consciència de ciutadania
global.
S’han portat a terme cinc produccions, les
quals han tractat alguna qüestió relacionada
amb els fets migratoris, el refugi, les pors i prejudicis que existeixen en relació amb les persones
que migren o la diversitat com a valor positiu i indispensable per a la convivència, eixos temàtics que abordem a
través de la proposta educativa d’aquest any NuSOS.

Fòrum contra les violències de gènere
El passat 8 de novembre l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i l’Esplai el Nus van participar
en el XV Fòrum contra les Violències de Gènere, que organitza la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere i que enguany girava entorn de les violències masclistes a la infància i l’adolescència. Hi van presentar el Festival d’Edufilms i van compartir
amb altres joves la seva experiència participant en les creacions audiovisuals, on tenen
l’oportunitat de reflexionar i apropar-se a distintes realitats alhora que els proporciona
tot tipus d’aprenentatges competencials i habilitats relacionades amb el món de les
arts cinematogràfiques. Un projecte en el qual el jovent sent que se’ls reconeix com
a ciutadanes i ciutadans amb drets i capacitats per influir positivament en la societat.

Quan acabem d’entrar en la nova dècada
podem afirmar que vivim en un món amb
reptes sense precedents relacionats amb
la sostenibilitat i la convivència: mi-

gracions i refugi, canvi climàtic, fam
i pobresa, totes les formes de desigualtats i injustícies... Aquests reptes

exigeixen un canvi urgent en les formes de
pensar i de governar, de viure i de conviure.
NuSOS és el primer programa d’una sèrie
de propostes educatives que impulsarem
durant els propers cursos entorn d’aquests
desafiaments.

NuSOS posa el focus en el tema de la mobilitat de les persones, les migracions i el
refugi. Té per finalitat que els infants, joves
i els diferents col·lectius amb els quals treballem reconeguin els Drets Humans

i la diversitat com a valors fonamentals. En l’actual context de creixent diversitat (entesa en un sentit ampli), i d’increment
dels discursos xenòfobs, és molt necessari
redoblar els esforços perquè els infants i

La posada en marxa de NuSOS, una proposta educativa per a la ciutadania global,
ens planteja un gran motivació, però alhora
un gran repte per a les entitats.
Per començar a endinsar-nos en els eixos temàtics de la proposta: drets humans,
migracions i refugi, i la riquesa de la diversitat, hem posat a l’abast de les entitats
un catàleg amb 14 propostes diferents de
tallers i xerrades per a infants, joves, famílies i equips educatius.
Per al desenvolupament d’aquest cicle ha
estat molt positiu poder comptar amb la
col·laboració d’entitats expertes i al mateix temps activistes, com Open Arms,
Stop Mare Mortum o la Comissió Catalana
d’Ajuda al refugiat (CCAR), i professionals
destacats.

IMPACTES

30
18

XERRADES
I TALLERS
ENTITATS
PARTICIPANTS

joves se socialitzin en aquests valors i treballar per combatre l’alterofòbia en
les seves diverses manifestacions.
Amb la proposta NuSOS, que vam engegar el mes de setembre, reivindiquem: el

principi de justícia global i la pervivència dels Drets sense condicions
i per a tothom; la defensa dels valors

democràtics i el reconeixement de la diversitat com a valor indispensable per a la
cohesió i la convivència; la reflexió sobre
l’impacte social i ambiental dels nostres
esplai.fundesplai.org
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Abracadabra

30VídeosPelsDrets

Abracadabra

Reptes col·lectius
Abracadabra... dones encoratjades

Continuant l’estela de “Dones encoratjades”, el 8 de març hem
donat visibilitat a moments i fets col·lectius de lluita per una
societat on la igualtat entre dones i homes sigui un fet real, i ho
hem fet a partir de conèixer la història de “bruixes i sanadores”,
dones que atresoraven una gran saviesa i que van ser demonitzades i/o executades per aquest fet.
Un any més els esplais hem ocupat places i carrers per reivindicar el 8 de març i ens hem sumat als actes reivindicatius dels
nostres municipis.

Mou-te

El 2 de maig se celebra mundialment el Dia contra l’Assetjament entre iguals (bullying). Des de la Federació hem proposat
a les nostres entitats participar en l’activitat #mou-te contra
el bullying, amb l’objectiu de sumar-nos a la celebració del Dia
Internacional contra l’Assetjament entre iguals per donar visibilitat al problema i reforçar les actituds i les conductes que
afavoreixen la convivència respectuosa.
La proposta ha convidat a assumir un repte col·lectiu: animar
infants i joves a fer viral ballar al ritme de la cançó Rispect del
grup musical Xiula, música amb un missatge per reflexionar plegades sobre les conductes que sustenten el bullying i com transformar-les en llavors que nodreixin el diàleg i la no-violència.

#30nusospelsdrets

El 20 de novembre hem celebrat, un any més, la campanya
#DretalLleure. Enguany la proposta ha continuat reivindicant
el dret al joc (art. 31), però ha posat també l’accent en els drets
relacionats amb els continguts de la proposta educativa NuSOS:
igualtat, identitat, salut i vida i protecció.
Els esplais s’han sumat a aquesta iniciativa, han dut a terme
activitats de sensibilització per a infants i famílies, i el mateix
dia 20 de novembre i durant el cap de setmana han sortit al
carrer per organitzar una jornada lúdica i reivindicativa. Infants i
joves de les entitats han participat en la lectura del manifest en
què reclamem als governs i a la societat que vetllin per l’acompliment dels drets de l’infant arreu del món. Des de cada un
dels territoris, la jornada ha finalitzat participant en una acció
col·lectiva: la creació d’un gran NUS com a símbol dels valors
que promovem.

#30VídeosPelsDrets
Del 20 d’octubre al 20 de novembre, cada dia, s’ha penjat un
breu vídeo amb l’opinió d’un nen o nena sobre els drets dels
infants. 30 vídeos en total per commemorar el 30è aniversari
de la Convenció.

estils de vida i, per últim, el foment d’una
consciència de ciutadania global que anteposa el sentiment de pertànyer a una
humanitat comuna per sobre dels límits
que defineixen els estats.

natges, la Bolboreta i la
Ubuntu, que actuen com

Per poder treballar tots aquests aspectes amb els infants i joves de 3 a 18 anys,
el programa compta amb propostes

El primer repte ja es va dur a terme el
passat 20 de novembre en el marc de la
celebració dels drets de la infància. Milers
d’infants van manifestar la seva indignació davant la vulneració dels drets dels
infants migrants i refugiats. El proper 21
de març, Dia Internacional contra el Racis-

d’activitats de lleure per a totes les
edats enfocades a despertar l’esperit crític i aprofundir en els continguts; un eix d’animació amb uns persoesplai.fundesplai.org

a fil conductor i dos reptes
col·lectius per reforçar la incidència al
territori.

me i la Xenofòbia, impulsarem la campanya
#méspontsimenysmurs
per infondre el missatge que
ens cal més unió i vèncer els murs mentals i físics que ens desconnecten de les
altres persones.
Avui, més que mai, individualment i col·
lectivament ens hem de comprome-

tre a teixir nusos que ens connectin
activament en la construcció d’un
món millor.
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Estiu
Dades generals

Aquest estiu gairebé 33.000 infants i joves han pogut gaudir
d’activitats de lleure de qualitat en les 627 activitats que han
realitzat 51 de les nostres entitats.
Des de la Federació hem vetllat en tot moment per posar a
l’abast diferents mecanismes per garantir aquesta qualitat
i perquè tothom pugui gaudir-ne en igualtat d’oportunitats.

Campanya de beques

Cada any la campanya de beques ha suposat un gran repte de
gestió pel gran volum de demandes que arriben, i cal valorar
molt positivament tant la gestió realitzada per l’equip tècnic
com l’esforç i el rigor de les entitats per l’acompliment dels
terminis i l’ajust de les demandes.
Els diners que s’ha recaptat per a la bossa de beques provenen
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Fundació Probitas, així com de nombrosos ajuntaments, empreses,
entitats i donacions particulars.

Catàleg d’estiu

Com ja és tradició, des de la Federació hem coordinat una
oferta d’activitats de qualitat en el marc dels casals d’estiu.
Aquest programa està consolidat a l’alça, ja que a les entitats
els suposa un seguit d’avantatges: gaudir d’una subvenció
provinent de l’assignació tributària del 0,7% els facilita el pro-

COLÒNIES, RUTES I CAMPAMENTS

ACTIVITATS
(TANDES)
PARTICIPANTS
ESTADES

12

Campanya de captació
de fons de Fundesplai

Consisteix a dissenyar i fer accions solidàries entre diverses
persones amb l’objectiu de recaptar fons per a la campanya.
Poden ser accions petites o grans, des de donatius directes
a oferir petits o grans esdeveniments. Enguany les activitats
estrella de la campanya han estat la jornada a Illa Fantasia i
el Sopar Solidari.
Amb totes les accions que s’han fet, s’ha pogut recaptar gairebé 55.000 € que s’han destinat a la campanya de beques.

Estades en equipaments
de natura de Fundesplai

Aquest estiu 1.422 infants i joves de 28 entitats de la Federació han realitzat colònies o campaments en algun dels
equipaments de natura de Fundesplai. Aquesta xifra suposa un 49% de les tandes realitzades per entitats de la
Federació.

CASALS

CAMPANYA DE BEQUES

50,5% NOIES 49,5% NOIS 47,5% NOIES 51,7%

113
2.103
17.348

cés de contractació de les activitats així com del pagament
de les mateixes, poden gaudir
d’algunes ofertes especials per
ser de la Federació...

698
29.505
168.805

NOIS

ACTIVITATS
(TANDES)
PARTICIPANTS
ESTADES

CATÀLEG D’ESTIU

6.778

32

4.832

176

31

32

ACTIVITATS (TANDES)

BEQUES ATORGADES
ESPLAIS
PARTICIPANTS

311.220€
REPARTITS

PROVEÏDORS

ACTIVITATS DIFERENTS
ESPLAIS
PARTICIPANTS

5.959

INFANTS I JOVES

esplai.fundesplai.org

esplai.fundesplai.org
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Comissió de
Suport a la Gestió

Des de la coordinació
entre Suport i Federació
hem fet un acompanyament
a les entitats per tal de complir
amb la normativa vigent, fent un
assessorament personalitzat a les
entitats que ho han necessitat.
Des del departament informàtic s’ha garantit amb molt d’èxit la seguretat de l’antivirus i s’ha pogut supervisar de manera
proactiva, avançant-se als problemes
gràcies a l’agent System Management.
S’han pogut resoldre incidències i elaborar informes anuals d’obsolescència
dels ordinadors.

Tant la Comissió d’enllaç de Suport
com la de Cases de Colònies amb la
Federació han seguit funcionant amb
estabilitat. Totes dues estan formades
per responsables d’entitats, membres
de la Junta Directiva i equip tècnic
de Federació i dels departaments
corresponents. La finalitat primordial
d’aquest àmbit és assegurar una gestió
amb rigor, amb qualitat i transparència
de les nostres entitats.

El departament econòmic porta tres
àrees de treball: confecció/revisió de
comptabilitat, impostos fiscals i auditories. Cal destacar que per poder portar
correctament els afers fiscals cal tenir
la comptabilitat a temps, aspecte que
es preveu millorar.

A través d’aquestes comissions estem
duent a terme millores i noves propostes en els serveis de la Fundació a les
entitats. És important el feedback que
s’estableix per anar millorant.

El departament laboral ha augmentat
força la gestió de contractes, sobretot en la campanya d’estiu, per la qual
cosa ha incrementat l’equip tècnic. Han
assegurat el fet d’anar donant informacions periòdiques sobre noves lleis, vagues... S’ha aconseguit fer el primer Pla
d’igualtat i s’ha començat a acompanyar
diverses entitats en la confecció del seu,
començant pel protocol d’assetjament
sexual.

Enguany s’han posat en marxa dues
adreces de correu electrònic per poder
rebre comentaris, propostes, valoracions de totes les entitats i portar-ho a
les comissions.
comissiocases@fundesplai.org
comissiosuport@fundesplai.org

INFORMÀTICA

160

PC’S EN
MANTENIMENT

3

SERVIDORS EN
MANTENIMENT

esplai.fundesplai.org

esplai.fundesplai.org

Quant al departament jurídic, s’han
mantingut amb normalitat les campanyes d’assegurances, de cens de
política lingüística i gestions i tràmits
registrals, així com les certificacions
per poder demanar els certificats
digitals de les entitats que ho hagin
necessitat. També, com cada any, ens
han acompanyat en la moderació de
l’AGO.

Comissió Cases de Colònies
i Equipaments de Natura

Pel que fa a cases de colònies, percebem un lleuger descens en l’ocupació
de cases per part de les nostres entitats, per la qual cosa ens proposem
d’analitzar quins en són els motius
per poder adequar millor l’oferta a la
demanda, així com per donar més
a conèixer els avantatges amb què
comptem: preu reduït, període de pagament, terminis, mínims més baixos,
monitor/a de natura a l’estiu...
Cal destacar també que el proper estiu
Can Grau ja tindrà piscina i que es renovaran les tendes de Sau.
Enguany ens hem proposat d’elaborar
un document intern que reculli com
entenem les estades en cases de colònies i campaments, que pugui servir
per millorar la satisfacció de les estades
alhora que fer de les nostres colònies
i campaments unes activitats de 10.
Aquest document s’elaborarà en el
marc de la comissió d’enllaç.

JURÍDIC

ECONÒMIC

25

26 37

38

ENTITATS AMB
GESTIÓ LABORAL

108

1.454

TREBALLADORS
GESTIONATS

TRÀMITS A CENSOS
I REGISTRES

63

ESPLAIS
ASSEGURATS

15.213

PERSONES
ASSEGURADES

ESPLAIS
AUDITATS

COMPTABILITATS
CONFECCIONADES
I REVISADES

IMPOSTOS I DECLARACIONS
TRIBUTÀRIES

LABORAL

13

13
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ÀMBIT
ORGANITZATIU I
PARTICIPATIU

Com ja hem comentat, l’aposta per
l’autonomia de les Unitats Territorials ha estat un dels trets destacats
des del punt de vista organitzatiu
dins la Federació.

ten fins a 18 a les propostes col·
lectives, que enguany han estat
el Ral·li Jove i l’excursió de l’anella
verda de Sant Boi fins a la Colònia
Güell.

Les Unitats Territorials, juntament
amb l’Assemblea, la Junta Directiva i el Secretariat, les comissions
pedagògiques i les comissions
d’enllaç, conformen l’engranatge
de la participació en el si de la Federació.

La comissió de suport a la discapacitat actualment està formada
per 7 entitats, i durant el 2019 han
centrat el seu treball en la millora de
la inserció laboral dels joves i adults
amb diversitat funcional a través
de diferents propostes formatives.

Actualment comptem amb 6

Unitats Territorials, 5 de les
quals representades a la Junta
Directiva, junta formada per 30
persones representants de 17
entitats.
Mantenim actives dues comissions pedagògiques: Movijove i Suport a la Discapacitat, i participem
en el grup de treball de Petita Infància juntament amb altres projectes
0-6 de Fundesplai.
Al Movijove participen de forma
activa 9 entitats, que s’incremen-

Amb relació a Petita Infància, s’ha
vetllat per l’atenció individual dels
diferents projectes 0-6 als esplais,
així com els espais formatius col·
lectius, que han despertat força interès en general. Al Baix Llobregat,
s’han consolidat dos nous projectes de petita infància, i s’ha arribat
als 9 esplais en actiu.

Assemblea
Unitats
territorials

Comissions
pedagògiques

Per altra banda, existeixen les
comissions d’enllaç amb Suport
Tercer Sector i Cases de Colònies,
en què participen 5 entitats de la
Junta Directiva.

Junta
directiva

Comissions
d’enllaç

Secretariat

Patronat de
Fundesplai

XARXES SOCIALS

37.056
1.527

VISITES AL WEB-BLOG

SEGUIDORS/ES A TWITER

1.126

SEGUIDORS/ES A FACEBOOK

242

SEGUIDORS/ES A INSTAGRAM
esplai.fundesplai.org
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Treball en xarxa
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.

CONSELL DE LA JOVENTUT
DE BARCELONA

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

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.

ALIANÇA CATALUNYA 20-30

En formem part a través de Fundesplai. Aliança
integrada per agents públics i privats per promoure l’acord nacional per l’agenda 20-30 i els
ODS a Catalunya.

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.

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.

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

EDUCACIÓ 360º.
EDUCACIÓ
A TEMPS COMPLET

UNIVERSITAT DE BARCELONA

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.

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
UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

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.

Xarxes i grups de treball
XARXA DELS DRETS
DELS INFANTS (BCN)

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

XARXA BCN
ANTIRUMORS

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.

INSTITUT DE
MICROCIRURGIA OCULAR

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.

Administracions i ens públics

ELS ESPLAIS I ENTITATS ESPECIALITZADES EN MIGRACIONS
I REFUGI TEIXIM NUSOS
Durant aquests mesos hem desenvolupat
diferents activitats de sensibilització amb
els infants i les famílies sobre la temàtica
de les migracions i el refugi i els reptes de
viure en societats cada cop més diverses.
Hem comptat amb el suport d’entitats especialitzades com ara Open Arms, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Stop Mare
Mortum o D-Cass, entre d’altres. Aquestes

esplai.fundesplai.org

organitzacions ens han ajudat a comprendre
millor la multiplicitat de factors que intervenen en els processos migratoris i a ser més
conscients de les vulneracions que pateixen
els col·lectius implicats. La col·laboració
amb aquestes entitats està generant nous
projectes dirigits a ser agents actius contra les intoleràncies i promotors dels Drets
Humans.
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ÀMBIT
ECONÒMIC I
FINANÇAMENT

PERSPECTIVA GENERAL

PRESSUPOST 2020
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 2020 queda recollida en el següent gràfic

PARTIDA DESPESA

8%

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

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

Projectes, campanyes
i activitats col·lectives

31%

Dinamització i formació
d’educadores

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

Territorial, d’organització
i participació interna

61%

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

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

Campanyes. Dret al Lleure, Estiu...

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS

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

11% 13%

Espais formatius col·lectius. Diada de tècniques, Movidic,
Unitats Territorials i Comissions pedagògiques.

Administracions
públiques
Fons privats

Ajuts a la formació dels equips educatius. Estalvi en cursos
de monitors/es i directors/es.
Tal com recull el document annex, i a títol de resum

Pretancament 2019
VOLUM D’INGRÉS 2019

175.655 €

Altres
ingressos
Fundesplai

58%

18%

RESULTAT DE

614 € positius

(*) 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

OBJECTIUS
ÀMBIT TERRITORIAL
Empoderar les Unitats
Territorials com a espais
autònoms de participació
i incidència política
en l’àmbit local

ÀMBIT EDUCATIU, SOCIAL I FORMATIU

4

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Exercir la representació en
espais i plataformes
d’educació i joventut
Acompanyar els esplais en les RRII i
accions públiques de rellevància

Dissenyar i impulsar projectes innovadors
Assessorar en el plantejament i realització de projectes
ApS, a través dels espais formatius col·lectius

4

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Organitzar reptes col·lectius entorn a la proposta
educativa NuSOS en el marc dels centres d’esplai i projectes d’infància
Promoure una nova formació competencial i professionalitzadora
per als equips dels centres d’esplai més enllà dels cursos de
monitores i directores. Continuar treballant amb el Centre de
Formació per una nova sistematització de la formació de monitors/es i directors/es

10

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS
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PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

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…)
esplai.fundesplai.org
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Perspectiva 2020
Per a l’any 2020, entomem el repte de situar l’acció de la
Federació en les línies estratègiques sorgides del procés
Somiem el Futur, i alhora orientar els nous projectes i activitats a la consecució col·lectiva dels ODS.
2020 serà el darrer any de mandat de l’actual Junta Directa, i això ens emplaça a treballar per garantir una nova
Junta Directiva forta, que doni continuïtat als nous reptes socials i educatius, alhora que continuï treballant per
enfortir les entitats i el moviment, amb la definició d’un
calendari a mitjà termini que reforci formats de participació innovadors.
En la línia de la formació contínua, ens proposem promoure, de la mà del centre de formació i del departament d’innovació i continguts, una nova formació competencial
i professionalitzada per als equips dels centres d’esplai
més enllà dels cursos de monitores i directores.
El desplegament de la proposta educativa, i els nous
reptes col·lectius a què ens emplaci, seran l’eix central
dels nous projectes que impulsem adreçats als centres
d’esplai.

El compromís amb la igualtat d’oportunitats es manté viu i
n’és un clar exemple el creixement d’entitats que treballen
específicament amb col·lectius amb diversitat funcional
que agrupem. Impulsar programes per a la millora de les competències personals i/o professionals dels joves i els adults,
així com fer-los propers a les activitats col·lectives pròpies
que impulsa la Federació serà de nou aquest any una línia
de treball forta i transversal.
La cerca constant de la millora en la gestió de les entitats,
adaptant-la als nou requisits legals així com alhora facilitant
l’acompliment a les entitats sense prejudici de la seva dedicació a la tasca educativa, és un dels reptes compartits amb
el departament de suport, i que s’ha de poder materialitzar
en l’exploració de noves formes de treballar i difondre la informació.
Tot, sense oblidar la tasca transversal per concretar i intensificar els vincles de les noves entitats i 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.

OBJECTIUS
ÀMBIT DE GESTIÓ
Assessorar i acompanyar
les entitats d’esplai per a
l’acompliment de
la normativa vigent

4

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

INSTITUCIONS
Crear protocols
16 ISÒLIDES
d’autodiagnosi per a
l’acompliment de la
normativa vigent (RGPD,
transparència, voluntariat…)
PAU, JUSTÍCIA

esplai.fundesplai.org

ÀMBIT ORGANITZATIU I PARTICIPACIÓ

ÀMBIT ECONÒMIC

Crear i mantenir
actualitzada la BDD
de monitors i monitores
dels esplais

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

4

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Elaborar un Pla de comunicació
per a la Federació
Continuar facilitant espais de formació
i intercanvi entre els membres de la JD
per afavorir els lideratges

10

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS
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Somiem
el futur
Al 2017, el canvi d’època i les experiències d’altres organitzacions ens
aconsellaven a Fundesplai fugir de la
rigidesa dels plans d’actuació i endinsar-nos en la reflexió de preparar l’organització per als nous temps i reptes.
D’altra banda, durant els quatre anys
de vigència de l’anterior Pla estratègic, Fundesplai havia fet un procés de
reestructuració i de canvi de cultura
organitzativa, que avança d’una organització vertical cap a models més
horitzontals, amb nous processos
participatius i de foment del compromís de les persones, la confiança i
transparència. Tots aquests factors
ens havien d’ajudar a identificar en
l’organització persones capaces de
tenir una visió estratègica i una mirada
profunda sobre els nous reptes, que
il·lusionin i motivin altres persones.
Amb aquest viatge Fundesplai es proposava generar i reforçar alguns elements que considera clau per poder
afrontar el present i futur de la organit-

Competències
per a la vida
en el lleure
educatiu.
Aliança 360
a temps complet.
Amb la
participació
de la Federació
Catalana de
l’Esplai i Fundesplai

zació. Perquè… “El secret de l’èxit no és
preveure el futur, sinó crear una organització que prosperi en un futur que
no pot ser previst” (Michael Hammer).
El Marc Estratègic és un procés llarg
en el temps, iniciat al darrer trimestre
del 2017 i que ha tingut continuïtat
fins al 2019.
En aquest procés han participat un
total de 228 persones de diferents
projectes i experteses i amb diferents vinculacions a Fundesplai. Entre aquestes persones es troba l’equip
tècnic de Federació, de la Junta Directiva de la Federació i d’entitats d’esplai.
En total hi hem participat 21 persones,
el que representa el 9% del total de
participants en les prop de 90 hores
de debat i reflexió que s’han portat a
terme, en els 8 grups Focus: Petita
Infància, Infància, Joves, Gent Gran,
Famílies, Tercer Sector, Voluntariat
i Persones Treballadores. En tots hi
hagut presència de persones de la
Federació.

D’aquestes reflexions s’han extret 5
objectius estratègics, 24 reptes, 68
línies estratègiques i 130 accions
concretes, que en la mesura de la
seva vinculació amb els objectius de
la Federació, hem pres com a pròpies
per al desenvolupament del nostre Pla
d’Actuació per als propers anys. Volem compartir, si més no, els objectius
estratègics que compartim:

1. Preparar l’organització per als
nous temps i nous reptes.
2. Desenvolupar el dret al lleure “al
llarg de tota la vida”.
3. Impulsar “la pedagogia de la ciutadania compromesa”.
4. Acompanyar i facilitar una societat organitzada que lideri transformacions.
Treballar per enfortir les competències dels ciutadans i les ciutadanes
del futur.

APRENENTATGE AL
LLARG DE LA VIDA

AUTOGESTIÓ

ÚS INTERACTIU D’EINES
I RECURSOS DIVERSOS

Té a veure amb la capacitat d’adequació a un context canviant, on
cal aprendre a adaptar-se i reinventar-se sovint. Per això té relació
amb la curiositat, la resolució de
problemes, la innovació o la creativitat. Té relació amb els reptes que
se’ls plantegen a infants i joves en
el dia a dia.

Es refereix al desenvolupament
de l’autonomia tant individual
com col·lectiva. Implica que
infants i joves tinguin capacitat
per analitzar les demandes del
context, per autorealitzar-se i
afrontar allò desconegut. Cal
fer protagonistes els joves i potenciar-ne la participació.

Es concreta en el model d’educació
sostenible i per al desenvolupament. Fer un bon ús dels recursos
amb què es treballa diàriament.
Saber utilitzar-los no és només saber fer-los servir, sinó també fer-ne
un ús responsable, i prendre consciència de la petjada ecològica que
produïm.

esplai.fundesplai.org
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El lleure i els objectius per al desenvolupament sostenible
Les entitats de lleure tenim un paper rellevant i actiu en l’assoliment dels ODS
que exercim des de diferents rols; com
a agents transformadors de primera
línia d’acció, com a catalitzadors de la
participació i de la sensibilització de la
societat, i com a motors de nous projectes i de propostes innovadores. Som
protagonistes decisius pel que fem i el
que som, però especialment, també, per
la mirada i enfocament que hi aportem.
Mans, cor i ulls.

Som mans imprescindibles. Les en-

titats de lleure desenvolupem, de manera central i prioritària, programes
i projectes amb un gran impacte en
les fites dels ODS. Programes especialment centrats en la lluita contra
les desigualtats, en el treball amb col·
lectius vulnerables, en la reducció de
la pobresa o en la igualtat de gènere.

Som cor. Som nucli i motor de solu-

cions concretes per a cada territori,
amb innovacions constants en pro-

grames de cura envers les persones,
amb molta experiència i estratègia
acumulada per teixir aliances imprescindibles entre les esferes públiques,
publicoprivades i ciutadania.

Som cor que batega. Som un dels

canals de comunicació principal de
l’Agenda 2030 amb la ciutadania gràcies a l’estret vincle que hi mantenim.
Un canal que compleix la funció de
sensibilització sobre el gran repte col·
lectiu dels ODS, però que va més enllà, i que centra esforços a convertir
aquesta sensibilització en empoderament ciutadà i en la implicació de
la ciutadania en la construcció d’un
món més just i sostenible.

Però també som ulls. Ulls que ob-

serven, que miren, que controlen i
que exigeixen compliment. Des de
la incidència política, tenim la funció d’ajudar a alienar els mateixos
poders públics amb l’Agenda 2030,
alertant dels riscos dels endarreri-

ments en l’assoliment de fites, de la
sovint desconnexió de la ciutadania,
de cíniques rentades de cara i del no
abordatge dels problemes d’arrel i de
canvis profunds necessaris. I som
ulls que aportem una mirada pròpia
a l’Agenda 2030 que reforça i alhora
complementa els seus principis.
La mirada del Tercer Sector Social,
i del lleure educatiu, situa l’Agenda
2030 com una oportunitat única per
fer realitat els Drets Humans de totes les persones del món, des d’una
gestió responsable dels límits del planeta. Els ODS i el sistema dels Drets
Humans es reforcen mútuament.

La Federació Catalana de l’Esplai,
a través de Fundesplai, forma part
del grup motor per al Pacte Nacional per a la implementació dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible a Catalunya, aportant
la mirada i l’acció del Tercer Sector Social a l’Aliança 2030.

INTERACCIÓ AMB
ELS ALTRES

INTERACCIÓ
AMB EL MÓN

TRANSDISCIPLINARIETAT

MULTIALFABETITZACIÓ

Té relació amb el treball en grup
i amb la capacitat dels infants
d’interactuar de manera efectiva amb la resta. Té a veure
amb la cohesió social, la convivència, l’harmonia, la justícia
o la pau. Cal gestionar les relacions des del treball en equip,
la cooperació, el rols i la gestió
d’interessos.

Suposa implicar-se en la comunitat per poder generar una
millora comuna, tot defensant
els valors i els drets de les persones. Es treballa des de la solidaritat, la cooperació i la igualtat d’oportunitats. La inclusió i
la igualtat de gènere en són dos
elements característics.

Consisteix a integrar diferents
especialitats del coneixement
en les activitats que es realitzen. La ràpida evolució de
la societat demana persones
amb la capacitat de connectar
coneixements i tenir flexibilitat. És necessari relacionar
aprenentatges que ens ajudin
a solucionar problemes.

Suposa el desenvolupament
de diferents llenguatges i l’adquisició de coneixements útils i
diversos necessaris per al dia a
dia. L’adaptació a diferents contextos demana tipus i nivells diferents d’alfabetització, tant pel
que fa a la lectoescriptura com
digitals i culturals.

esplai.fundesplai.org
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OBJECTIUS GLOBALS
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