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L’any 2020 ha estat marcat per l’arribada de la pandèmia
que ha afectat de ple a l’activitat dels centres d’esplai. Una
activitat aturada de cop des de el 13 de març fins a l’inici
de les activitats de vacances.
Precisament la lluita per la campanya d’estiu va ser un dels
reptes durant els mesos de confinament, mantenint-nos
al costat de les entitats i representant-les en els grups de
treball impulsats per la Direcció General de Joventut fent
incidència política a través de la Taula de Governança
Posem en valor la resposta dels diferents departament de
Fundesplai per acompanyar a les entitats per tal de fer front
a la situació excepcional, molt ben valorat per les entitats
en l’enquesta anual.
Volem destacar, de entre totes les coses que han passat,
l’esforç i compromís de les entitats vers els infants, joves i les seves famílies, mantenint el vincle a través de les
xarxes socials, fent propostes d’activitats durant el període
de confinament. Ha estat emocionant poder ensenyar-li al
món el compromís de les monitores i els monitores, de les
entitats, amb l’educació en el lleure.
Per tot, considerem el 2020 com l’any de l’acompanyament,
de la proximitat i el suport a les entitats de lleure.

Ha estat emocionant poder
ensenyar-li al món el compromís de
les monitores i els monitores, de les
entitats, amb l’educació en el lleure
La definició, formació i implementació de la nova proposta
educativa NuSOS ha estat una part important del treball
del primer trimestre de l’any iniciada al Movidic 2019.
Amb l’aturada propiciada per la COVID, es van veure afectades les propostes col·lectives, però la nova situació ha
donat lloc a nous espais i propostes de participació. El
“joemquedoacasa” ha permès fer arribar a les entitats, els
infants i les famílies recursos, reptes i activitats al voltant
de la proposta NuSOS, en un nou format on-line que ha
estat molt ben valorat per les entitats.
L’estiu ha estat un moment molt important per les entitats
i pel lleure en general, posant de palès la nostra capacitat
de donar resposta a les necessitats de la població. Des de
l’equip tècnic, la Junta i el Secretariat hem fet una tasca
de recolzament i acompanyament a les entitats per fer
possible aquesta campanya d’estiu tan excepcional.

esplai.fundesplai.org

Informe de gestió 2020-2021
PERSPECTIVA GENERAL

L’inici del nou curs 20-21, no ha estat un moment fàcil, però
tot i així hem pogut mantenir les propostes adreçades a les
entitats i als equips:
Les Jornades d’inici de curs, que enguany aglutinaven
equips d’altres projectes de la Fundació, han estat un repte
col·lectiu amb molt bona resposta per part de les entitats, i
que malgrat i la distància, ha aconseguit mantenir viu l’esperit col·lectiu de la Federació.
També hem volgut mantenir el compromís amb el creixement educatiu i pedagògic i hem adaptat els projectes
educatius a la situació canviant, oferint propostes on-line
adreçades a equips, infants i famílies: xerrades temàtiques,
tallers d’educació emocional, projectes de denuncia social
a través de les arts (Educlips i Connectart)...
Enguany, degut a la situació excepcional de la COVID-19 no
hem pogut tirar endavant totes les propostes formatives
que teníem previstes.
Pel que fa a les entitats, tot i la situació, aquestes segueixen
fent anys i també història en el lleure dels seus municipis.
Així els esplais El Raconet i la Barretina ha fet els 40 anys
d’història a Cervelló i Sant Boi, l’esplai Xerinola 30 anys a St.
Carles de la Ràpita, 25 Eixida a Sant Boi, 20 anys Diversitat

esplai.fundesplai.org

Lúdica a St. Feliu de Llobregat, Punt Sud a Gandesa i Adimir
a Montcada i Reixac i 10 anys d’esplai Xera a Barcelona, una
alegria per a tot el col·lectiu, malgrat i haurem d’esperar a
celebrar-ho.
No hem oblidat tampoc la voluntat de creixement i malgrat
i les dificultats hem pogut incorporar una nova entitat a la
Federació, es tracta de l’Associació Eixic, de la ciutat de
Barcelona.
Per últim, volem destacar que malgrat i les adversitats,
sentim que la Federació com a col·lectiu ha sortit enfortida d’aquest repte conjunt que hem hagut d’entomar. Sentim les entitats més properes entre elles, amb un objectiu
comú i compartit, i això fa de retruc, fiançar el sentiment
de pertinença a la Federació i enfortir els vincles des de la
confiança i l’acompanyament proper. Perquè més que mai,
hem demostrat que Juntes fem més Esplai.

Perquè més que mai,
hem demostrat que
Juntes fem més Esplai
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ÀMBIT
TERRITORIAL

66 119
14.744 1.641
PROJECTES D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE

ENTITATS
FEDERADES

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

14

1
18
48
ENTITATS
NOVES
FEDERADES

COMARQUES

1

2

Garraf

Maresme

2

Vallès Occidental

Segarra

Terra Alta

Vallès Oriental

1

Pla d’Urgell

Gironès

ENTITATS D’ESPLAI

MUNICIPIS

esplai.fundesplai.org
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Atenció integral a infants, joves i les seves famílies PROJECTES D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
ESPLAI VOLTRERA D’ABRERA
Abrera
ESPLAI PICA PINS
Aiguafreda c
ESPLAI PICAPARETS
Alcanar
ESPLAI TRENCALÒS
Barcelona c
CENTRE D’ESPLAI DRUIDA
Barcelona c D
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA
Barcelona

c

D

ASSOCIACIÓ DE LLEURE
I ESPORT COMKEDEM
Barcelona c
ASSOCIACIÓ ESPLAI
LA TORTUGA CEIT
Barcelona c
FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA PER A LA PARÀLISI
CEREBRAL (JOKIN)
Barcelona c
ASSOCIACIÓ EIXIC
LLEURE I ESPORT
Barcelona c D
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I
EDUCATIVA DINÀMIC
Barcelona
XINO-XANO
ASSOCIACIÓ DE LLEURE
Barcelona

c

D

XINO-XANO JUAN ZAFRA
Barcelona
XINO- XANO MIRALLETES
Barcelona
CENTRE D’ESPLAI MAR
DE SOMNIS Batea
GRUP D’ESPLAI URAKA
Begues c
AAVV DE VISTA ALEGRE.
SECCIÓ JUVENIL ELS DIMONIETS
Castelldefels
ESPAI INFANTIL
LA GRESCA - CERDANYOLA
Cerdanyola D
ASSOCIACIÓ CENTRE
D’ESPLAI EL RACONET
Cervelló c
ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ
Cornellà D
D ESPLAI DIARI

c

ESPLAI CAP DE SETMANA

esplai.fundesplai.org

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL
I JUVENIL MOWGLI
Cornellà c D

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ESPÍRALL. Les Franqueses del Vallès

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

ASSOCIACIÓ ESPIRALL
BELLAVISTA. Les Franqueses del Vallès

c

D

GRUP INFANTIL SANT COSME
El Prat de Llobregat D
CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
El Prat de Llobregat D
GRUP D’ENTITATS
EL VENDRELL EDUCACIÓ
I LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA)
El Vendrell D

D

D

CENTRE D’ESPLAI GIRAVOLT
Masquefa c
ESPLAI LES PINYETES
Masroig
ASSOCIACIÓ DE LLEURE
I CULTURA ENLLEURA’T
Mataró c D

EL GRUP DE
POLINYÀ - AULA DE TARDA
Polinyà D

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIO EN EL
LLEURE PUNT SUD
Gandesa D
CENTRE D’ESPLAI EL MAMUT
D’AUSIÀS MARCH Gavà c
ASSOCIACIÓ JUVENIL
SALSA JOVE
Girona c
GRUP D’ESPLAI GUARDIOLA
Sant Salvador de Guardiola
CLUB D’ESPLAI BELLVITGE
L’Hospitalet de Llobregat

c

D

CENTRE D’ESPLAI
DE CAN SERRA
L’Hospitalet de Llobregat
D

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

c

D

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

c

D

EL GRUP DE POLINYÀ
Polinyà D
GRUP RECREATIU EDUCATIU
SOCIAL CULTURAL
I ALTERNATIU, G.R.E.S.C.A.
Ripollet D
LES MONGES ASSOCIACIÓ
CULTURAL RODA DE
BERÀ- ESPLAI CA L’OLIVERAR
Roda de Barà c
ASSOCIACIÓ CULTURAL MuBe
Rubí c
ESPLAI RIUROIG Rubí
CASAL INFANTIL
I JUVENIL EL QUIJOTE
Sant Vicenç dels Horts D
ASSOCIACIÓ
CASAL INFANTIL LA MINA
St. Adrià de Besos D
ASSOCIACIÓ ESPLAI PINGÜÍ
Sant Andreu de la Barca

c

D

ESPLAI MARCIANET
Sant Bartomeu del Grau

c

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

ASSOCIACIÓ JUVENIL
CAMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià c

c

CLUB D’ESPLAI
DIVERSITAT LÚDICA
Sant Feliu de Llobregat

c

FUNDACIÓN ADIMIR
Montcada i Reixac c

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
Esplugues de Llobregat
D

ASSOCIACIÓ ESPLAI
LA MADUIXA
Sant Cebrià de Vallalta

D

CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
Sant Joan Despí

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

c

c

c

ESPLAI JUVENIL LES PÍFIES
Els Hostalets de Pierola

c

ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL
XERINOLA St. Carles de la Ràpita

c

D

CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE ANTONI GAUDÍ
Sant Joan Despí D
CENTRE D’ESPLAI EL NUS
Sant Joan Despí

c

D

CENTRE D’ESPLAI EL NUS
TORREBLANCA
Sant Joan Despí D
GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT
Sant Joan Despí c
ASSOCIACIÓ
LA CASETA HORTONENCA
Sant Llorenç d’Hortons
CENTRE D’ESPLAI ELS CARGOLS
Sant Pau d’Ordal c
ESPLAI MONTSPLAI
Santa Margarida de Montbuí
CENTRE D’ESPLAI GUADALHORCE
Terrassa D
CENTRE DE LLEURE TU TRIES
Terrassa

c

D

ASSOCIACIÓ CULTURAL
I RECREATIVA LA CASA
DEL SOL NAIXENT Tremp
ASSOCIACIÓ PER A
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT
DE VILADECANS. ASDIVI
Viladecans c D
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

D
PROJECTE D’ESTIU

PETITA INFÀNCIA

PROJECTE JOVES

PROJECTE D’ATENCIÓ ESPECÍFICA
A LA DIVERSITAT FUNCIONAL

CENTRE OBERT

MENJADOR
EXTRAESCOLARS
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TERRITORIAL
ACCIONS
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UT Baix Llobregat
Projecte 2020

Estava previst realitzar una jornada
d’equips el 4 d’octubre agafant el riu
com a nexe i combinant la part formativalúdica i activitats de coneixement entre
els equips.

Pressupost

Enguany, i degut a la situació
d’emergència sanitària global,
alguns dels projectes programats
per les Unitats Territorials no s’han
pogut dur a terme, i alguns altres
s’han hagut d’adaptar a la realitat
i les diverses restriccions del món
del lleure

No s´ha utilitzat el pressupost.

UT Vallès
Projecte 2020

Enguany, no hem pogut realitzar la Jornada Formativa que teníem prevista. En
les últimes reunions hem definit que és
el format amb el que volem continuar
treballant.

Proposta 2021

Dur a terme el projecte definit per l’any
anterior i que no es va dur a terme: Jornada d’equips, potenciar l’intercanvi entre
entitats....

Pressupost
No s´ha utilitzat el pressupost.

Proposta 2021

Dues trobades formatives: 30 de gener del
2021 i l´altre pendent de definir la data.

UT Nord
Projecte 2020

No s’ha pogut dur a terme.

Pressupost

No s´ha utilitzat el pressupost.

Proposta 2021

Un intercanvi d’experiències entre els
equips de les entitats de la UT i un vídeo
de promoció i reconeixement de la tasca
que duen a terme des de la UT Nord.

UT Anoia
-Alt Penedès
Projecte 2020
La UT Anoia- Alt Penedès vam realitzar
una trobada formativa el 29 de febrer.
Al mes d´abril teníem prevista la nostra
Trobada d´UT en format d’acampada
que vam haver de suspendre.

Pressupost

Formació: 150€
Compra de jocs gegants
pel territori: 353€
Total: 503 €

Proposta 2021

Pel curs 2021 ens plantegem poder reprendre la nostra activitat col·lectiva.

UT Sud
Projecte 2020

La jornada formativa prevista per l’abril,
no s’ha pogut realitzar. Part d’aquest
diners els hem invertit en la compra de
diversos jocs gegants que es podran
moure pel territori.

Pressupost
Compra de jocs gegants pel territori: 353€
Total: 353€

Proposta 2021

Farem un jornada formativa de cara a l’estiu
el cap de setmana del 17-18 d’abril.

UT Barcelonès
Projecte 2020

No s’ha pogut dur a terme.

Pressupost

No s´ha utilitzat el pressupost.

Proposta 2021

Creació d’un recurs material (una maleta,
una capsa viatgera...) que pugui córrer
per les entitats que formen la Unitat
Territorial, i en la qual hi haurà recursos
consensuats per a què totes les entitats
les puguin utilitzar.

NOTA: Enguany com no s’han realitzat la majoria de les accions previstes a les Unitats Territorials, hem destinat la part del pressupost a finançar
altres projectes (Xerrades, Educlips) perquè poguessin participar més entitats
esplai.fundesplai.org
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Al 2020 hem hagut de transformar les nostres Jornades d´Inici
de Curs. Tot i les circumstànci-

es hem començat el curs amb
energia i il·lusió, esmerçant els

esforços i els recursos necessaris perquè els equips, els infants i
les comunitats on intervenim puguin viure-ho com una oportunitat
d’aprenentatge i de creixement cap
a un futur millor.
Enguany hem organitzat dos espais col·lectius d’arrancada de
curs. Vam dividir el nostre tradicional MOVIDIC en dues sessions:

MOVIDIC
(Covid Edition)

DATA

19

de setembre

37
190

COVIDIC
(Covid Edition)

DATA

24

d’octubre

42
210

ENTITATS
PARTICIPANTS

ENTITATS
PARTICIPANTS

MONITORES
I MONITORS
PARTICIPANTS

MONITORES
I MONITORS
PARTICIPANTS

El 19 de setembre ens vam retrobar en
format virtual per posar una mica de color
al nou curs. En aquesta trobada vam tenir
l´oportunitat de comptar amb la politòloga
Cristina Monge amb la que vam reflexionar sobre com podem capgirar el món
després de la pandèmia i quines oportunitats li podem treure des de l´educació.

La intenció d´aquesta trobada era fer-la
en format semi-presencial per territoris,
però la situació sanitària va empitjorar i
vam realitzar-la en format on-line.

En aquesta jornada ens vam trobar per
Unitats Territorials per treballar els reptes del curs, el projecte de la UT, espais
formatius, etc.

esplai.fundesplai.org

En aquesta segona trobada d´inici de
curs, vam poder conèixer les activitats i
reptes del segon any de la proposta educativa NuSOS i escoltar les vivències de
la nostra companya Nadia Ghulam, educadora, comunicadora i activista per la
Pau, acompanyada de la Miriam Hatibi, i
del Carlos Gimenez. I també formar-nos
en uns tallers vinculats a diverses temàtiques: NuSOS, lleure digital i vincles.

9
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ConnectART

Dret al lleure

38 230

VISUALITZACIONS A YOUTUBE DEL VÍDEO
ENTITATS
PARTICIPANTS REIVINDIQUEM EL #DRETALLLEURE

10.000
1.000
2.800

VISTES DELS CONTINGUTS
A TWITTER
INTERACCIONS A
INSTRAGRAM
COMPTES DE FACEBOOK
DIFERENTS QUE VAN COMPARTIR
LA INFORMACIÓ

El 20 de novembre commemoràvem el 31è aniversari de
la Convenció dels Drets de la Infància, que coincideix
amb l’article 31 del document referit al dret al lleure.
La situació actual de la Covid-19, va condicionar els actes
d’aquest dia però no va impedir que ens mobilitzéssim col·
lectivament. Sumant-nos a la campanya Juguem? vam omplir
les xarxes socials, d´imatges de jocs i d’infants, joves, famílies,
equips educatius, etc. jugant.
Molts infants de les nostres entitats vam participar en Reivindiquem el #DretalLleure un seguit de vídeos on els infants
traslladen a representants institucionals i d’organitzacions socials d’infància i adolescència les seves preguntes i neguits.

Mira el vídeo #DrealLleure

5

ENTITATS
PARTICIPANTS

ConnectART és una proposta lúdico-formativa que ha emprat l’ART com una eina de transformació social. El

projecte està vinculat a la proposta educativa NuSOS, a través
de l’expressió artística, els infants han treballat els conceptes
ciutadania global, migració i refugi, interculturalitat i diversitat
des d’un enfocament de justícia global.
Les entitats participants han realitzat tallers artístics en els
que han pogut donar forma a les experiències, idees i emocions a través de l’apreciació, vivència i experimentació de l’art,
promovent la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat.
Els tallers s’han realitzat amb Creart, una entitat especialitzada
en educació per la pau a través de l’experiència artística en
els àmbits de la cooperació internacional i l’educació per a la
justícia global.
La Federació Catalana de l’Esplai, ha desenvolupat el projecte
ConnectART durant el curs 2019-2020 gràcies a la col·laboració
de Fundación “La Caixa”.

Mira el projecte connectART

esplai.fundesplai.org

Informe de gestió 2019-2020
ÀMBIT EDUCATIU SOCIAL I FORMATIU
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ENTITATS
PARTICIPANTS

L’educació emocional dels infants, malgrat sempre ha sigut un aspecte que el
lleure ha tingut molt present, ha esdevingut un objectiu primordial a treballar a causa de les repercussions que la
pandèmia i els confinaments han tingut
en la seva salut emocional. Les necessitats dels infants han quedat relegades a un
segon terme i cal, més que mai, retornar-los el
paper protagonista que ocupen en la nostra societat
i la importància que aquest fet té pel futur a curt, mitjà i llarg termini.

Educlips

5

ENTITATS
PARTICIPANTS

Aquest 2020 ha sigut l’inici del projecte Educlips,

un programa ideat amb l’objectiu de crear vide-

oclips per tal de promoure la reflexió crítica
sobre la convivència inclusiva i no discriminatòria, així com per fomentar la cultura
de la pau a partir del diàleg intercultural, el
respecte mutu, l’acceptació de la diferència
i la consciència de ciutadania global, eixos
vertebrals de la proposta educativa NuSOS i el segon any de la seva implantació.

Amb la col·laboració del grup d’animació infantil
Xiula, els grups de joves de 5 entitats, a partir de tallers de reflexió grupal, han creat, gravat i ideat des
d’un inici un videoclip en llengua catalana a partir
de la seva participació activa per tal de combatre
l’alterofòbia en les seves diverses manifestacions
(racialisme, discriminació, racisme), i reivindicar
diversitat com enriquiment i font de creixement.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·
laboració i suport del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament de Barcelona.

Mira el projecte Educlips

esplai.fundesplai.org

Amb la reobertura de les entitats de lleure i l’arribada del curs 2020-2021, s’ha
encetat un conjunt de tallers d’educació emocional en el marc de les activitats de 8 entitats de la Federació. A partir de dinàmiques, jocs, manualitats i
contes s’han treballat les competències emocionals per tal de fomentar els
benestar emocional dels infants, apoderar-los i fer-los protagonistes de la
seva pròpia realitat.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport del Departament de Treball, Afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.

Xerrades

33

XERRADES
REALITZADES

19

ENTITATS
PARTICIPANTS

L’aplicació del segon any de la proposta educativa NuSOS, juntament amb
l’adveniment de la pandèmia de la COVID19, ha provocat un gir en l’aplicació
de les ja tradicionals xerrades que s’impulsen des de la Federació ajustant
l’oferta a les necessitats d’infants, equips educatius i famílies.
Per tant, a més de dur a terme tallers entorn la proposta educativa NuSOS,
s’han implementat xerrades entorn les necessitats detectades: el lleure
digital i l’educació emocional. A més, no hem volgut deixar enrere la proposta educativa EnCORatja’t, i s’han seguit duent a terme tallers formatius
entorn al creixement personal dels infants, el masclisme i l’amor romàntic.
Per a dur a terme tots aquests tallers hem comptat amb la col·laboració d’entitats com Open
Arms, el CCAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat), el d-CAS (Col·lectiu
d’Analistes Socials), expertes com la
Nàdia Ghulam i el suport del Centre
de Formació de Fundesplai.
Aquest projecte ha estat possible
gràcies a la col·laboració i suport
del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.
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ÀMBIT EDUCATIU SOCIAL I FORMATIU

Campanya d’estiu
La campanya d’estiu d’aquest darrer any ha
suposat un gran repte per a totes les entitats
de la Federació. Per començar, ha significat
el primer contacte d’infants i joves amb
els seus grups després d’un final de curs
marcat per la pandèmia i l’estat d’alarma,
així com el retorn, després de més de tres
mesos, de les activitats de lleure, esbossant
una nova normalitat per totes aquelles activitats que impliquessin infants i joves. A més,
ha requerit un gran esforç degut a les novetats
incessants dels protocols d’actuació i l’aplicació
de les mesures higiènic-sanitàries requerint un canvi
de dinàmica i una aplicació d’hàbits fins ara inexistent, com
l’ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic, els grups bombolla i
les limitacions d’infants per grup, la distància de seguretat la
neteja exhaustiva de material i instal·lacions i la necessitat de
comptar amb la figura de responsable de prevenció i higiene.

IMPACTE COVID

512
342
170

ACTIVITATS
PLANTEJADES
ACTIVITATS
REALITZADES

ACTIVITATS
ANUL·LADES

CAMPANYA DE BEQUES

4.659

BEQUES ATORGADES

31

ESPLAIS
PARTICIPANTS

291.348 €
REPARTITS

A mode de suport a les entitats, i per tal de facilitar la gestió amb
empreses de distribució, l’adquisició i el pagament avançat de
material de prevenció i higiene per part de les entitats, des
de Fundesplai s’ha fet una comanda unificada amb una bona oferta
de materials i una distribució adequada.
Cal destacar la participació d’esplais de la Federació en el projecte KidsCorona, una iniciativa única que neix per detectar si
els infants tenen certa protecció natural contra la COVID-19. Aquest projecte ha permès obrir una plataforma oberta
a les persones investigadores a nivell global per avançar en la
investigació de la pandèmia.
També és de gran importància el treball conjunt amb la Direcció
General de Joventut per tal d’analitzar l’impacte de la pandèmia
i l’elaboració dels protocols de lleure en el marc de les activitats d’estiu, mitjançant la Taula de Governança de les Entitats
del Tercer Sector i reunions deliberatives amb Protecció Civil i el
Departament de Salut.

#Jo em quedo a casa
Durant el confinament, per tal de fer front al tancament
de les activitats de lleure educatiu, des de Fundesplai es
va desenvolupar el bloc #joemquedoacasa (joemquedoacasa.fundesplai.org), un espai virtual on s’han pogut
recollir un seguit de recursos per a famílies i equips per
tal de traslladar el lleure educatiu i l’educació emocional
a les llars de cada infant, a partir d’activitats. A més
a més, en aquest espai també es recullen un seguit
de cursos i webinars que s’han desenvolupat des del
Centre de Formació de Fundesplai, així com reculls de
reflexió entorn la situació viscuda, les necessitats i les
reivindicacions del lleure educatiu i un recull d’informacions relacionades amb el suport al tercer sector.
Cal destacar l’adaptació de la proposta educativa NuSOS a nivell interactiu, així com la reformulació que
s’ha dut a terme per a poder adequar el segon any de
proposta a les necessitats i la dinàmica actuals. Totes
aquestes novetats han quedat reflectides als comptes
d’Instagram tant de la Bolboreta com de la Ubuntu, i la
guia de proposta educativa que podeu trobar a la web
de NuSOS s’ha repensat de manera més interactiva,
mitjançant un recull d’activitats recollides al Diari de la
Bolboreta i a Les vivències de la Ubuntu, acompanyades
per la Nàdia Ghulam i la seva colla d’amigues i amics,
i que es poden adaptar en cas que la situació sanitària
ho requereixi.

Mira els vídeos de
reconeixement de
DGJ i Fundesplai

esplai.fundesplai.org
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garantia de defensa en cas de còvid,
dins la pòlissa.
Ha estat un any molt
marcat per la incertesa jurídica, on ha calgut
esforçar-se en estudiar els
215 decrets, lleis i normatives
que han sortit en aquest període
i al mateix temps poder assessorar i
gestionar una gran quantitat d’ERTO’s,
presentant-los tots dintre de termini.

Destaquem la bona valoració que les
entitats de la Federació han fet en l’Enquesta anual de satisfacció sobre el departament de Suport: 4,4 sobre 5. S’ha
fet molt bona feina d’equip entre Suport
i Federació i això s’ha reflectit en l’atenció
als esplais en una situació difícil i complicada.

S’ha posat en marxa l’APP de registre
horari i actualment l’estan utilitzant 18
entitats de la Federació.
Enguany s’ha pogut registrar a la Generalitat el pla d’igualtat del primer esplai de
la federació, que ha estat el primer esplai
a Catalunya en fer-ho.

En quant a la gestió aquest ha estat un
any força complicat i molt tensionat en
certs moments, on l’objectiu prioritari de
Suport Tercer Sector ha sigut sempre estar al costat de les entitats en tots els processos i decisions que calia anar prenent
en quan a la gestió en aquesta situació
d’incertesa permanent, i on les entitats
s’han sentit aconsellades i acompanyades en tot moment i així ho han destacat
les entitats representants de la Junta a la
Comissió d’enllaç Suport.

El procés de les auditories ha estat més
complicat i lent que anys anteriors, la situació de la pandèmia no ha ajudat gens.
Per altra banda hem millorat una mica en
la tramesa de documentació per poder
portar les comptabilitats al dia i poder
tramitar els impostos i declaracions tributaries sense dificultat.

En el marc de les Jornades de la Federació es va fer una formació bàsica sobre
protecció de dades amb models per poder implementar la normativa i això ha
suposat bon punt de partida per moltes
entitats.
Per la situació de pandèmia, a nivell d’assegurances es va aconseguir la inclusió de la

INFORMÀTICA

160

PC’S EN
MANTENIMENT

1

SERVIDOR EN
MANTENIMENT

esplai.fundesplai.org

Comissió Cases de colònies
i equipaments de natura

Les colònies han estat una de les activitats més afectades per la pandèmia i
aquesta situació d’incertesa, i algunes
entitats han hagut d’anul·lar tandes i fer
canvis de darrera hora. Des del departament de Cases de colònies i equipaments de natura han estat en tot moment al costat de les entitats, creant
condicions especials de contractació,
facilitant l’ajornament de reserves o
adaptant-se als canvis que les entitats
es veien obligades a fer.
En totes les cases i equipaments s’han
fet les adaptacions necessàries per a
poder aplicar els protocols de seguretat
per la situació de covid.

La majoria d’entitats ja disposen de certificat digital, però caldrà fer una campanya per a que totes el tinguin i sàpiguen
com utilitzar-ho.

La valoració global que les entitats han
fet d’aquest apartat a l’Enquesta anual de
satisfacció és de 4.2/5, una bona valoració en un any tan complicat.

El teletreball arribat de manera sobrevinguda, ha estat el protagonista
d’aquest any i s’han fet grans esforços en aconseguir que les entitats
puguin tenir les mínimes condicions
per fer-ho implementant ells nuvols,
tenint accés i mantenint la seguretat
de les dades.

Recordem les dues adreces de correu
electrònic on les entitats poden enviar
comentaris, propostes, valoracions i
aquests es tractaran a la Comissió d’enllaç corresponent:

JURÍDIC

49

Les entitats que representen a la Federació en aquesta comissió han agraït molt
especialment la feina feta del tot el personal del departament de Suport tercer
sector i Federació , d’estar al costat de les
entitats. S’han sentit molt recolzats en tot
moment en una situació tant complicada
com ha estat la gestió de les entitats en
aquesta situació de pandèmia.

comissiosuport@fundesplai.org

ECONÒMIC

TRÀMITS A CENSOS
I REGISTRES

58

ESPLAIS
ASSEGURATS

11.631

comissiocases@fundesplai.org

PERSONES
ASSEGURADES

27 22
ESPLAIS
AUDITATS

187

COMPTABILITATS
CONFECCIONADES
I REVISADES

IMPOSTOS I DECLARACIONS
TRIBUTÀRIES

LABORAL

41
1.287
32

ENTITATS AMB
GESTIÓ LABORAL
TREBALLADORS
GESTIONATS
ERTO GESTIONATS

15

16
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ÀMBIT
ORGANITZATIU I
PARTICIPACIÓ

PERSPECTIVA GENERAL

Tot i les dificultats derivades de la pandèmia per a obrir els espais de participació de la Federació, les eines 2.0 i
les videotrucades grupals han sigut la
metodologia emprada per a poder desenvolupar espais participatius i deliberatius. A més de les trobades grupals,
volem destacar també la presència i
la participació de la Federació i totes
les seves entitats a les xarxes socials,
on s’ha posat de manifest la importància socioeducativa del món del lleure,
participant malgrat la situació adversa
de totes aquelles iniciatives que s’han
plantejat i cercant una gran quantitat de
mètodes per a poder dur a terme totes
les activitats.
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.
L’aposta per l’autonomia de les Unitats
Territorials com a model organitzatiu
dins les entitats de la Federació segueix
en peu, i tot i que no s’hagin pogut dur
a terme les accions col·lectives plantejades a principi de 2020, mantenim un

contacte directe mitjançant reunions
telemàtiques i comunicacions via WhatsApp, preparant i plantejant accions de
cara aquest 2021 adaptades a la realitzat social que estem vivint.
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.
Aquest darrer any, les activitats plantejades pel Movijove no s’han pogut dur
a terme. Malgrat tot, s’han dut a terme
reunions de coordinació del grup de treball per a cercar espais de participació, i
s’hi mantenen vinculades de forma activa 10 entitats. Enguany, i tenint en
compte l’escenari global, s’han plantejat
accions col·lectives però disgregades
per les entitats i els diversos municipis.
Respecte a les comissions de suport a
la discapacitat i petita infància, s´han
reduït el nombre de reunions, degut a la
situació viscuda en els últims mesos i

a la falta d´una persona referent per les
baixes en l´equip de la Federació. Tot i
això, hem estat a la disposició de les
entitats per qualsevol dubte o problema.
Per altra banda, recalcar el treball que
es du a terme a les comissions d’enllaç
amb Suport Tercer Sector i Cases de
Colònies, en què participen 5 entitats
de la Junta Directiva.
Enguany, ha estat un any marcat pel

treball amb la Direcció General de
Joventut per tal de minimitzar els efec-

tes de la crisi sanitària i de les restriccions sobre les entitats i especialment
sobre les famílies i els infants. Hem participat dels grups de treball que es van
organitzar tant per la gestió de l’estiu
(elaboració dels protocols) com per al
suport pedagògic (guia d’educació emocional i banc de recursos d’activitats).
Un aspecte a destacar més a nivell de
posicionament i incidència política és la
preocupació per la tendència d’alguns
ajuntaments a transformar en licitacions ajuts a activitats pròpies de les
entitats, un greuge que ja han començat
a patir algunes de les nostres entitats
en alguns territoris en relació a les activitats de vacances.

XARXES SOCIALS

55.464
1.640

VISITES AL WEB-BLOG

SEGUIDORS/ES A TWITER

1.133

SEGUIDORS/ES A FACEBOOK

416

SEGUIDORS/ES A INSTAGRAM
esplai.fundesplai.org
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TREBALL
EN XARXA

XARXA BCN
ANTIRUMORS
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

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.

esplai.fundesplai.org

Entitats col·laboradores
INSTITUT DE
MICROCIRURGIA OCULAR

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

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.

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

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.

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.

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.

OPEN ARMS, CEAR, CREART i XIULA
Col·laboració en el marc del desplegament de la
proposta educativa nuSOS.

LEO LAGRANGE

Col·laboració per portar a terme
projectes d’intercanvi juvenil internacional.

Administracions i ens públics

17

18
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ÀMBIT
ECONÒMIC

PERSPECTIVA GENERAL

PRESSUPOST 2021

Plantegem un pressupost que tot i no recuperar la totalitat
del volum previst per al 2020, o realitzat al 2019, no renuncia
a tirar endavant projectes educatius de qualitat, espais col·
lectius i de formació i que a més, contempla recursos per
poder celebrar el 25è aniversari de la Federació.
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 queda recollida en el següent gràfic:

Caldrà destacar els ajuts repartits des de federació, la baixa repercussió de la campanya de vacances (volum d’ingressos molt
més baix per la davallada d’activitats MTAS).

PARTIDA DESPESA

4%

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

30%

Dinamització i formació
d’educadores

Àmbit de Projectes, campanyes i activitats col·lectives,
que inclou les següents partides:

Territorial, d’organització
i participació interna

66%

Òrgans de govern, Assemblea, Junta Directiva
i Unitats Territorials
Seguiment i acompanyament d’entitats i equip tècnic
Serveis Generals; Lloguers, assegurances, auditories,
telèfon i missatgeria...

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

Projectes educatius. Aprenentatge servei, proposta educativa...
Activitats col·lectives
Campanyes: Dret al Lleure, Estiu...

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS

8% 13%

Àmbit de dinamització i formació de monitores
i monitors, que inclou les partides següents:

Administracions
públiques
Fons privats
Altres
ingressos

Espais formatius col·lectius
Ajuts a la formació

Fundesplai

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

Pre-tancament 2020
VOLUM D’INGRÉS 2019

118.520 €

59%

20%

RESULTAT DE

1.864 € 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

16

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

Defensant amb més
força que mai el valor
educatiu i social de
l’educació en el lleure

Per a l’any 2021, entomem el repte de situar l’acció de la Federació en l’acompanyament a les entitats i els projectes en un entorn
de gran incertesa, defensant amb més força que mai el valor
educatiu i social de l’educació en el lleure. Apostant per projectes
innovadors, que ens permetin superar totes les dificultats que
la situació sanitària ens pugui deparar. El 2021 farem de les
dificultats oportunitats.
Haurem d’estar molt atentes i treball de forma conjunta entre
les entitats per preservar les activitats pròpies de cada esplai
(casals d’estiu, casal jove, etc..) davant de l’apropiació per part
dels ajuntaments en forma de licitació.
A nivell polític, caldrà fer incidència en les polítiques públiques
per tal d’aconseguir recursos per poder mitigar els efectes de la
crisi tant en les famílies (a nivell econòmic i de confiança) com
en les entitats (voluntariat i relleu, econòmic...)
L’any 2021 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. Assumirà també el repte de la celebració del 25è
aniversari.
En la línia de la formació continua, ens proposem continuar
impulsant, de la mà del Centre de Formació i del Departament
d’innovació i continguts, formacions competencials i professionalitzadores pels equips dels centres d’esplai més enllà
dels cursos de monitores i directores.

Els projectes que es desenvolupin al llarg del 2021 estaran impregnats de les línies d’actuació de la proposta educativa i
també de mecanismes i propostes d’acompanyament i reforç
de les entitats davant els efectes de la crisi de la COVID-19. Al
setembre veurà la llum una nova proposta educativa.
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 sense prejudici de la seva dedicació a la tasca
educativa és un dels reptes compartits amb Suport Tercer Sector, i que s’ha de poder materialitzar en l’exploració de noves
formes de treballar i difondre la informació. Per aquest any posarem en marxa un nou espai virtual en format d’intranet per
les entitats, que ha de permetre millorar en la gestió.
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, i per això serà molt important
garantir la celebració del 25è aniversari de la Federació, en
un format excepcional, amb l’objectiu de mantenir vius i enfortir
els vincles entre les persones i les entitats.

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
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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
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REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS

19

25
è
Aniversari

Federació Catalana de l’Esplai

Ens esperen
un munt de sorpreses...
93 474 74 03

esplai.fundesplai.org

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