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AMB eL 
COMPrOMÍS De...

1.914 
moniToREs i moniToRs

15% 

17% 16% 6% 6% 5% 

45% 41% 
directores

joves petits i mitjans petita infància suport a la 
discapacitat

adults

monitores sense titulació

17.810 
inFAnTs i jovEs

TreBALLeM
PeL DreT
AL LLeUre De...

76% 23% 1%
MOniTOreS MOniTOrS
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FORMACIÓ EN:

ACCIÓ EN:

Nota: D’ara en endavant s’utilitzarà indistintament el terme discapacitat i diversitat funcional.
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perspectiva
general

el febrer, amb l’#agofedesplai, vam donar el tret de sor-
tida al 25è aniversari de la Federació. després d´un 
any en què la pandèmia ha afectat de ple l’activitat dels 
centres d’esplai, vam creure que era un bon moment 
per celebrar el nostre aniversari, i d’aquesta manera 
posar en valor la feina dels últims mesos dels equips 
educatius i destacar l’esforç i compromís de les entitats 
vers infants, joves i llurs famílies. creiem indispensable 
poder ensenyar-li al món el compromís de les monito-
res i els monitores i de les entitats amb l’educació en el 
lleure. Hem instat als esplais a gaudir de la natura i fer 
excursions amb els grups d’infants, joves i famílies, amb 
l’objectiu d’aconseguir 625km i commemorar el 25è 
aniversari de la federació i els seus esplais. al finalitzar 
l’any tindrem la nostra cançó, que representarà la feina 
que fem, per cridar ben fort que l’educació en el lleure 
és una activitat essencial per a tots els infants i joves, 
un càntic on es reconegui la importància de les entitats 
i espais de lleure educatiu així com la professionalitat, 
el compromís i l’esforç de les monitores i els monitors.

l’estiu ha estat un moment molt important per les enti-
tats i pel lleure en general, fent palesa la nostra capacitat 
de donar resposta a les necessitats de la població. s’han 
recuperat moltes activitats que l’estiu passat no es van 
poder dur a terme; entre d’altres destacar el projecte 
d’intercanvi internacional amb léo lagrange i l’esplai 
can serra, amb la participació de 22 joves d’ambdós 
països, en el qual hem fet accions de denúncia social 
a través de l’art. 

a l´inici del 2021, novament, es van aturar les activitats 
de lleure, però tot i així hem pogut mantenir les pro-
postes adreçades a les entitats i als equips: 

la XXIVa edició de l’AGO, la tradicional jornada de 
la federació catalana de l’esplai, i que habitualment 

reuneix responsables i equips de monitores i monitors 
dels esplais, per tal de celebrar l’assemblea anual i una 
diada de tècniques. enguany, i de manera excepcional, 
ens va tocar repensar la dinàmica ja habitual de la dia-
da per a fer front a les mesures sanitàries. degut a les 
dificultats derivades de la covid-19 per a fer la trobada, 
i en un exercici de corresponsabilitat, es va dur a terme 
l’activitat de manera totalment virtual. 

durant el 2021 es van continuar realitzant accions entorn 
de la proposta educativa nuSOS, i al mes de setembre, 
en el marc de movidic, es va presentar la nova pro-
posta educativa Menjar Canvia el Món: 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 

fruit del treball en xarxa 
amb les diverses federacions 
del lleure educatiu, 
es va aconseguir un pla 
sectorial que blindava el lleure 
com activitat essencial
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un curs de monitores i un de directores, a Barcelona, amb 
la participació de 50 joves d’entitats de la federació. 

per últim, volem destacar que malgrat les adversitats, 
sentim que la federació com a col·lectiu ha sortit enfor-
tida 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, refermar 
el sentiment de pertinença a la federació i enfortir els 
vincles des de la confiança

proposta, s’han actualitzat els continguts de les maletes 
pedagògiques que estan en circulació a les diferents 
unitats territorials.

també hem volgut mantenir el compromís amb el crei-
xement educatiu i pedagògic i hem adaptat els projec-
tes educatius a la situació canviant, oferint propostes 
adreçades a equips, infants i famílies: xerrades temàti-
ques i projectes de denuncia social a través de creacions 
audiovisuals (educlips i edufilms).

el Movidic va ser un punt d’inflexió, perquè després de 
588 dies ens vàrem trobar de forma presencial com a 
moviment; 588 dies en que les noves tecnologies ens 
han permès garantir la continuïtat dels projectes, de les 
comissions, mantenir el contacte i cuidar-nos, compartir 
neguits, frustracions, malestars… però també èxits, fites 
aconseguides i moments dolços, que han estat molts. 

seguint amb el compromís de fomentar el creixement 
dels i les joves, s’ha apostat per la formació de joves, amb 
l’impuls de cursos de formació per als equips, realitzant 

amb el 25è aniversari de la 
federació, hem posat en valor la 
feina dels últims mesos dels equips 
educatius i l’esforç i compromís 
de les entitats vers els infants, 
joves i les seves famílies



esplai.fundesplai.org6

àmBit
territorial

Som molts 
i a molts llocs!

Maresme

Baix 
Llobregat

Garraf
Baix Penedès

tarragonès

Baix Camp

alt Camp

Baix Ebre

Montsià

terra alta
Ribera d’Ebre

Priorat

Garrigues

Segrià

Pla d’Urgell

Noguera

Pallars Jussà

alta Ribagorça

Vall d’aran

Pallars Sobirà

alt Urgell

Segarra

Urgell

Conca de Barberà

alt Penedès

anoia

Bages

Vallès occidental

Barcelonès

Vallès oriental

La Selva

Gironès

Pla de l’Estany

alt Empordà

GarrotxaRipollès

Cerdanya

Berguedà

osona
Solsonès

enTiTATS D’eSPLAi
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1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
7

14

21

4

2

67
enTiTATS 
FeDerADeS

133
PrOjeCTeS 
D’eDUCACió 
en eL LLeUre

17.810
MOniTOrS i MOniTOreS
1.914inFAnTS i jOVeS

45
MUniCiPiS

18
COMArqUeS

3
enTiTATS 
nOVeS 
FeDerADeS

CATeSPLAi

TrOPezAnDO COn SUerTe 

SegLe XX
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Atenció integral a infants, joves i les seves famílies PrOjeCTeS D’eDUCACió en eL LLeUre

esplai diari

esplai cap de setmana

menjador 

extraescolarsc
D projecte d’estiu 

projecte joves

petita infància 

projecte d’atenció especÍfica 
a la diversitat funcional

centre oBert

gent gran i adults

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   

tRoPEzaNDo CoN SUERtE
Barcelona  D    

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   

aSSoCIaCIÓ CENtRE 
D’ESPLaI EL RaCoNEt
Cervelló  c  

ESPLaI FoNtSaNta-FatJÓ
Cornellà  D   

CENtRE D’ESPLaI INFaNtIL 
I JUVENIL MoWGLI
Cornellà  c  D     

CatESPLaI PLaNENC
El Pla de santa maria  

aSSoCIaCIÓ DE LLEURE 
PER a NENS I JoVES aMB 
DISCaPaCItat DISPRat-LLEURE
El Prat de Llobregat
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        

ESPLaI JUVENIL LES PÍFIES
Els Hostalets de Pierola c   

GRUP D’ESPLaI ESPURNES
Esplugues de Llobregat
c  D    

aSSoCIaCIÓ D’EDUCaCIo EN EL 
LLEURE PUNt SUD
Gandesa  D     

CENtRE D’ESPLaI EL MaMUt 
D’aUSIÀS MaRCH Gavà 
c  D    

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         

aSSoCIaCIÓ JUVENIL 
CaMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià   c  

aSSoCIaCIÓ EDUCatIVa 
ESPÍRaLL. Les Franqueses del vallès
D    

aSSoCIaCIÓ ESPIRaLL 
BELLaVISta. Les Franqueses del vallès
D  

CENtRE D’ESPLaI GIRaVoLt
Masquefa c  

ESPLaI LES PINYEtES
masroig 

aSSoCIaCIÓ DE LLEURE 
I CULtURa ENLLEURa’t
mataró  c  D     

FUNDaCIÓN aDIMIR
montcada i Reixac c    

CENtRE D’ESPLaI INFaNtIL I 
JUVENIL tREU BaNYa
móra d’Ebre  

EL GRUP DE 
PoLINYÀ - aULa DE taRDa
Polinyà  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 c   

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  c  

CENtRE D’ESPLaI 
INFaNtIL I JUVENIL 
EIXIDa CaMPS BLaNCS
sant Boi de Llobregat
D        

aSSoCIaCIo SoCIoCULtURaL 
XERINoLa st. Carles de la Ràpita
c   

aSSoCIaCIÓ ESPLaI 
La MaDUIXa
sant Cebrià de vallalta  c  

CLUB D’ESPLaI 
DIVERSItat LÚDICa
sant Feliu de Llobregat
 c  D       

CLUB D’ESPLaI EL tRICICLE
sant joan Despí
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  

CENtRE D’ESPLaI GUaDaLHoRCE
Terrassa  D     

CENtRE DE LLEURE tU tRIES
Terrassa 
c  D        

SEGLE XXI Terrassa c   

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    

SUPoRt a La QUaLItat 
DE VIDa DE LES PERSoNES 
aMB DISCaPaCItat I LES 
SEVES FaMÍLIES
Vilanova i la Geltrú    
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àmBit
territorial
accions

durant el 2021, gran part de les 
trobades de les Unitats Territo-
rials les hem realitzat en format 
virtual, degut a les restriccions 
derivades de la covid-19. en el 
primer trimestre del curs 2021-22 
hem reprès les UT’s presenci-
als, en les quals hem fet entre-
ga de les maletes pedagògiques 
amb materials educatius vincu-
lats a la nova proposta educativa.

UT VAllèS
 Projecte 2021

enguany, hem aprofitat les tro-
bades virtual de la ut per fer 
formacions, fet que ha millorat la 
participació de les entitats. 

 Balanç
• formacions: 300€
• maleta pedagògica: 150€
• visita exposició i activitats 
   educatives: 100€

 Proposta 2022
jornada formativa i d’intercanvi, 
adreçada als equips educatius.

UT BAIX llOBREGAT
 Projecte 2021

Hem fet una visita comentada a la expo 
amb la realització d’un taller, activitat 
adreçada als equips educatius de les en-
titats de la ut amb dos grups simultanis. 

 Balanç
• visites exposició i taller:  400€
• maleta pedagògica: 150€

 Proposta 2022
jornada formativa i d’intercanvi  a l’octu-
bre, adreçada als equips educatius, aga-
fant com a nexe el riu. 

UT ANOIA- AlT PENEdèS
 Projecte 2021

la ut anoia- alt penedès farem 
la propera trobada a centre es-
plai i per visitar l’exposició menja, 
actua, impacta, amb l’objectiu 
de venir a la primavera amb les 
nostres usuàries.

 Balanç
• visita exposició i activitats 
   educatives: 400€
• maleta pedagògica: 150€

 Proposta 2022
activitat col·lectiva a centre es-
plai amb els infants i joves de les 
entitats, visitant l’exposició, fent 
algun taller i l’escape room. 

UT NORd
 Projecte 2021

el dia a dia i la pandèmia no han 
permès dur a terme l’intercanvi 
d’experiències plantejat, i com a 
alternativa farem la propera tro-
bada a centre esplai per a poder 
visitar l’exposició, tallers i escape 
room.

 Balanç
• visita exposició i activitats 
   educatives: 400€
• maleta pedagògica: 150€

 Proposta 2022
activitat col·lectiva a centre es-
plai amb els infants i joves de les 
entitats, visitant l’exposició, fent 
algun taller i l’escape room. 

UT SUd 
 Projecte 2021

Hem invertit els diners en comprar 2 car-
ros més i fer arribar els jocs gegants i 
les 3 maletes pedagògiques a les entitats. 
fer les reunions on line ha afavorit molt la 
participació de tothom. 

 Balanç
• 2 carros i transport de tot:  337€
• maleta pedagògica: 150€

 Proposta 2022
acció formativa al voltant de la proposta 
educativa, possiblement a centre esplai 
per conèixer la expo, els taller i l’escape-
room. 

UT BARCElONèS
 Projecte 2021

la creació d’una maleta viatgera per to-
tes les entitats de la ut no s’ha pogut 
realitzar. en contrapunt, farem la propera 
trobada a centre esplai per a poder visi-
tar l’exposició, els tallers i l’escape room.

 Balanç
• visita exposició i activitats 
   educatives: 400€
• maleta pedagògica: 150€

 Proposta 2022
activitat col·lectiva a centre esplai amb 
els infants i joves de les entitats, visitant 
l’exposició, fent algun taller i l’escape room. 
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al llarg del primer semestre de 2021 ens vam anar 
acostumant, poc a poc, a una dinàmica de treball 
virtual, amb una situació sanitària canviant que ens 
va obligar a fer malabarismes amb la nostra tasca 
educativa. per tal d’adequar-nos a la situació del 
moment, vam proposar una manera innovadora de 
dur a terme la clàssica diada de tècniques. El 27 de 
febrer de 2021, vam transformar una de les aules 
de centre esplai en un plató televisiu, des d’on es 
va emetre en directe el plenari inicial, es va donar el 
tret de sortida del 25è aniversari de la fede i es va 
donar pas a 11 formacions virtuals que van gaudir 
de molt bona acollida tot i la distància física que 
ens separava. cal destacar que, amb 51, vam assolir 
el rècord d’entitats participants a l’acte.

A veure si aquest 2022 hem sigut capaces de 
superar-ho!

Quins nervis! Per fi va arribar el dia de retrobar-nos 
en persona, i de poder fer una trobada col·lectiva pre-
sencial, envoltada de protocols, mesures covid, Qr’s 
de traçabilitat i previsió de pluja. la jornada es va dur a 
terme a centre esplai, de manera semi-presencial; tot i 
veure’ns en el moment de l’arribada, cada moni va anar 
a l’aula on posteriorment faria la tècnica, i des d’allà, de 
manera virtual – i no sense algun entrebanc tecnològic 
–, van seguir la presentació de l’exposició MENJA, 
ACTUA, IMPACTA, així com la presentació de la nova 
proposta educativa “menjar canvia el món” i la taula 
rodona “per què menjar canvia el món?”.

els núvols van aguantar durant tota la jornada, de 
manera que es va poder dur a terme un esmorzar al 
jardí, on per fi vam poder-nos retrobar, sempre amb la 
distància de seguretat pertinent, amb monis d’altres 
entitats. posteriorment, es van dur a terme 11 píndoles 
formatives entorn la temàtica de l’alimentació 
sostenible i saludable, amb una molt bona valoració 
per part de les participants

diada de tècniques i ago 2021

movidic

data:

27
de febrer

data:

18
de 

setembre

entitats 
participants:

51

entitats 
participants:

35

monitores 
i monitors 

participants:

311

monitores 
i monitors 

participants:

211
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ja sabeu que aquest any hem estat 
de celebració. vam preparar el 25è 
aniversari amb moltíssima il·lusió, 
i ens ha encantat que hagueu parti-
cipat activament en les dues acci-
ons que vam plantejar l’any passat.

per una banda, els 625 km que ens 
havíem plantejat de fer entre totes 
les entitats mitjançant excursions, 
tot fent onejar la banderola de “25 
anys volant amb els esplais”. 
esperem que hagueu gaudit de 
les llargues passejades en la millor 
companyia, d’una banda a l’altra 
del territori! un petit tast en són 
les fotografies que podeu veure en 
aquestes pàgines.

i per altra banda, i com a cirere-
ta del pastís, la creació de la 
cançó del 25è aniversari de la 
Federació, amb la inestimable 
col·laboració del grup d’animació 

25è 
aniversari

Xiula. mitjançant un procés 
participatiu amb infants, fa-
mílies i equips educatius de 
les entitats, creiem que hem 
pogut extreure l’essència de 
la federació, allò que ens 
uneix en un mateix espai, una 
idea construïda col·lectivament. 
podeu veure’n el resultat a la con-
traportada de l’informe!



esplai.fundesplai.org 11

informe de gestió 2021 / 2022  • 25è aniversari



esplai.fundesplai.org12

PROJECTES
AUdIOVISUAlS

enguany hem dut a terme una nova 
edició del projecte Edufilms i la segona 
d’Educlips, unes propostes lúdico-forma-
tives que, mitjançant una proposta forma-
tiva i crítica i el llenguatge audiovisual com 
a eina d’inclusió i cohesió social, permeten 
fomentar un esperit crític entorn temàti-
ques d’interès dels grups de joves de les 
entitats.
per una banda, el ja tradicional projecte 
d’edufilms s’ha dut a terme des del Club 
d’Esplai el Tricicle. un total de 12 jo-
ves han dissenyat, elaborat i realitzat un 
curtmetratge entorn la temàtica de la pro-
posta educativa EnCORatja’t, posant el 
focus en la igualtat de gènere i la violència 
zero.
per altra banda, educlips intercala el llen-
guatge audiovisual amb el musical. en-
guany, vora 40 joves de 5 esplais de la 
Federació han col·laborat colze a colze, 
amb el suport de dues raperes professi-
onals per a crear una cançó de rap i un 
videoclip conjunt. tot i ser un projecte on 
s’escull la temàtica mitjançant els interes-
sos de les i els joves, la temàtica triada ha 
sigut, també, la igualtat de gènere. 
ambdós projectes han permès, per tant, 
apropar la realitat de les desigualtats i 
violències de gènere, promovent models 
educatius basats en els valors del respecte 
a la diversitat d’identitats, l’equitat i la tole-
rància zero davant de qualsevol expressió 
de violència.

àmBit
educatiu 
social i 
formatiu

enguany hem pogut retornar una 
mica  a la presencialitat per comme-
morar el dudi,  reivindicant un cop 
més el #dretallleure, i especialment 
el dret a una alimentació sana i sos-
tenible, seguint les línies d’actuació 
de la proposta educativa: menjar 
canvia el món.

prèviament es van portar a terme 
activitats de sensibilització sobre ali-
mentació saludable i sostenible, per 
culminar en una activitat col·lectiva 

“menjar canvia el món” és el títol 
de la proposta educativa pel dret a 
l’alimentació saludable i sostenible. 
a través d’aquest programa ens 
proposem educar perquè els 
infants, joves i les famílies refle-
xionin i adoptin, des de la seva 
participació activa, una alimen-
tació més saludable, més soste-
nible i inclusiva que impacti tant 
en la salut personal com en la salut 
global del planeta.

La Xef Pota verda i una 
colla de personatges seran 
el fil conductor de les acti-
vitats i reptes per als nois i 

les noies de 3 a 12 anys. 

la Xef Pota verda, 
és una jove aspirant a 
cuinera molt especial. 
prové d’una saga de 
cuineres molt antiga.  
aquesta aspirant a 

xef ens ajudarà a des-

simultània, a les places i carrers 
dels nostres municipis: la Gim-
cana Menjar canvia el Món, 
per prendre consciència de la 
importància de garantir el dret 
a l’alimentació, i que va finalitzar 
amb la construcció col·lectiva de 
la piràmide de salut planetària i 
la lectura del manifest. totes les 
accions i la lectura del manifest 
es van compartir a les xarxes 
amb les etiquetes #dretAli-
mentació20N i #dretallleu-
re.

els i les joves dels esplais també 
vam participar activament, lide-
rant una recollida d’aliments de 
la mà d’una entitat del munici-
pi, vinculada al menjareptes “les 
cues de la fam”

a més, infants de les nostres 
entitats han col·laborant amb el 
diari ara  il·lustrant la portada 
i totes les notícies d’aquest dia 
aportant així la seva visió dels 
temes d’actualitat.

dRET Al llEURE 

38 entitats 
participants
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saludable i sostenible per al planeta 
i de l’exposició Menja.Actua.Im-
pacta, però sense deixar enrere la 
igualtat de gènere i violència zero 
que ens va aportar la proposta edu-
cativa enCORatja’t, o la ciutadania 
global de la proposta nuSOS. 

les entitats que han participat va-
loren molt positivament la experi-
ència i treballarem per poder seguir 
oferint-la aquest any. 

aquest projecte ha estat possible gràci-
es a la col·laboració i suport del depar-
tament de cultura de la generalitat de 
catalunya, de la diputació de Barcelona 
i de l’ajuntament de Barcelona.

INTERCANVI
INTERNACIONAl

aquest estiu hem pogut realitzar 
l’intercanvi internacional amb els 
nostres partenaires de la Fédéra-
tion léo lagrange Sud-oest 
(frança), concretament entre els 
joves de l’esplai can serra de l’Hos-
pitalet i joves del service jeunesse 
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XERRAdES
I TAllERS  

cobrir els beneficis de dur una dieta 
saludable, tant per a les persones 
com per al planeta. ens transmetrà 
el seu amor pel menjar i la natura-
lesa i ens encoratjarà amb la seva 
energia i optimisme a fer petits can-
vis (poderosos) per transformar la 
nostra salut i la salut del planeta.  

els menjareptes, són propostes 
d’aprenentatge servei inspirades en 
la metodologia de les “caixes rep-
tes” dirigides als i les joves. plante-

gen l’exploració de diferents temes 
relacionats amb l’alimentació i la 
sostenibilitat a partir de la superació 
de diferents reptes personals i col-
lectius. s’orienten a la mobilització 
i el compromís social. 

la proposta educativa inclou tota 
una sèrie de materials pedagògics com 
una web plena de recursos i activitats, 
un quadern amb la fonamentació i una 
maleta pedagògica plena de jocs i con-
tes. tots aquests elements es comple-
menten amb la gran exposició “menja. 
actua. impacta”. la mostra plantejà una 
reflexió crítica i una crida a l’acció so-
bre l’alimentació i els diferents elements 
que hi apareixen interconnectats: emer-
gència climàtica, economia, desenvolu-
pament sostenible, cultura, societat...

de l’arize-lèze, del departament 
de l’ariège a l’occitania. 

la relació entre aquests grups de 
joves es va iniciar al 2019, quan 
els joves francesos van acollir als 
joves catalans i, degut a la pandè-
mia, no ha estat fins aquest 2021 
que hem pogut realitzar el viatge 
de tornada.  

amb la col·laboració de la ong 
Creart han realitzat un projecte 
sobre ciutadana global, migració 
i refugi, interculturalitat, diversitat 
i ods-sostenibilitat des d’un enfoc 
de justícia global, a través de me-
todologies artístiques i creatives, 
i que va culminar amb una expo-
sició al centre cultural la Bòbila 
a la que van assistir famílies i gent 
del barri. 

Fer intercanvis internacionals 
és una gran oportunitat per 
als grups joves de lideratge, 
d’afavorir la cohesió de grup, 
de conèixer altres realitats, i 
en definitiva d’afavorir la mo-
bilitat europea. 

des de 2012 des de la federació 
acompanyem a les entitats en 
l’organització d’aquestes activi-
tats mitjançant el programa eras-
mus+ de la ue. 

aquest projecte ha estat possible grà-
cies a la col·laboració i suport econò-
mic del programa europeu erasmus+

17 accions formatives 
realitzades

17 entitats 
participants

un any més hem pogut impulsar amb 
èxit, i majoritàriament en format pre-
sencial, les ja tradicionals Xerrades i 
tallers que s’ofereixen als esplais, ajus-
tant l’oferta a les necessitats d’infants, 
equips educatius i famílies.   

la posada en marxa de la nova pro-
posta educativa Menjar canvia el 
Món, ens planteja nous reptes i no-
ves motivacions i amb aquesta pro-
posta formativa hem pogut reflexi-
onar i adquirir eines per començar a 
implantar-la a les entitats. 

amb aquest projecte hem posat a 
l’abast de les entitats un catàleg amb 
19 propostes formatives, majori-
tàriament al voltant de l’alimentació 
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els diners recaptats, provenen de 
la generalitat de catalunya, la di-
putació de Barcelona, fundación 
probitas, així com de nombrosos 
ajuntaments, empreses, entitats i 
donatius particulars. 

 catàleg d’estiu
un any més hem coordinat una 
oferta d’activitats de qualitat en el 
marc dels casals d’estiu. tot i que 
el nivell de sortides encara no s’ha 
recuperat totalment després de la 
pandèmia, el catàleg d’estiu és un 
projecte consolidat que permet a 
les entitats gaudir d’una subvenció 
provinent de l’assignació tributa-
ria de 0.7%, els facilita el procés 
de contractació de les activitats, 
el pagament de les mateixes, i en 
alguns casos gaudir d’ofertes espe-
cials per ser de la federació. 

 estades en equipaments 
de natura de fundesplai
aquest estiu 1992 infants i joves 
de 36 entitats de la federació han 
realitzat activitats (colònies, cam-
paments,..) en algun dels equipa-
ments de natura de la fundació. 
s’han dur a terme 82 tandes, el que 
ha suposat 8164 estades. la valo-
ració global que les entitats han fet 
d’aquest apartat a l’enquesta anual 
de satisfacció és de 4.2 sobre 5.  

àmBit educatiu social i formatiu • informe de gestió 2021 / 2022  

CAMPANyA d’ESTIU
Ha estat el segon estiu afectat per 
la situació de pandèmia per la co-
vid-19. tot i que les dades de partici-
pació s’aproximen a les de 2019, ha 
estat un estiu amb força incidències 
en quan a la gestió, doncs constant-
ment es produïen grups confinats 
que calia gestionar, i alguns dispo-
sitius de l’administració no van ar-
ribar a temps (gestors covid, tests, 
vacunes,...). aquesta recuperació 
d’activitats en part és degut a la re-
activació d’algunes activitats, com 
les rutes fora de catalunya i alguns 
campament i colònies que a 2020 
no es van poder fer. 

des de la federació hem dut un 
treball estret amb la dgj en tot el 
procés, fent balanç dels dispositius 
posats a disposició per les entitats 
de lleure, que van arribar molt tard. 
també vam manifestar que les en-
titats amb diversitat funcional, no 
havien estat incloses en els proto-
cols i es va demanar a la dgj una 

revisió dels criteris i indicadors de 
vulnerabilitat per a les beques.

finalment hem comptat amb un pla 
sectorial (no només d’un protocol) 
que reconeix l’essencialitat del lleure 
i ens posa en un millor punt de par-
tida, i garanteix la seva continuïtat.  

com a equip tècnic, hem pogut 
realitzar poques visites d’estiu, per 
actuar amb concordança amb les 
mesures que es prenien a nivell de 
restriccions,  però hem continuat  
informant als esplais de les darre-
res novetats mitjançant els grups de 
Whatsapp de les unitats territorials. 

 campanya de beques
la campanya de beques un any mes 
ha estat un gran repte de gestió 
donat el gran volum de demandes 
que s’ha rebut, amb un increment 
important respecte a anys ante-
riors. la valoració global que les 
entitats han fet d’aquest apartat 
a l’enquesta anual de satisfacció 
és de 4.5 sobre 5

92tandes

732 tandes

2.351participants

17.780 estades

29.466
participants 223.496

import repartit

3.751
Beques atorgades 

179.942
estades 32 entitats

beneficiaries

29proveïdors

142activitats 
proposades

1.819infants 
participants

21entitats que 
l’han fet servir

49entitats 
fent estiu

 colònies i campaments

 casals  Beques  catàleg d’activitats
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àmBit
organitzatiu
i participació

l’any 2021 ha sigut l’any de la retrobada presencial. 
després d’un intens 2020, marcat per la pandèmia i 
els confinaments generals que ha patit el lleure, hem 
tornat a fer alguna trobada col·lectiva les dades sa-
nitàries han anat variant a mesura que ha avançava 
l’any, i és per això que calia adaptar, un altre cop més, 
dia a dia, la nostra tasca educativa i social a cuita-
corrents. les eines 2.0, que tant importants van ser 
al llarg de 2020 per a poder mantenir el contacte i la 
relació entre les entitats, s’han mantingut per tal de 
donar resposta a les necessitats de cada moment, 
alternant trobades virtuals, semipresencials i presen-
cials. tot i això, la màgia del lleure s’ha fet palesa cada 
cop que ens hem pogut anar retrobant, posant de 
manifest que fem una gran pinya, i que el fet de poder 
compartir espais, en primera persona, és essencial. un 
clar exemple n’és la ja esmentada jornada del movidic.

en quant a les comissions pedagògiques, des de mo-
vijove s’han pogut dur a terme, mitjançant el treball 
dels i les representants dels grups de joves, un ral·li 

jove descentralitzat, amb un gran èxit de participació 
(236 joves de 17 entitats diferents!), i una excursió jove (al 
voltant de les 100 participants). pel que fa a la comissió 
de suport a la discapacitat s’està valorant de replantejar 
les trobades per tal de donar resposta a les necessitats 
de les entitats. 

volem recalcar també el treball que es du a terme a les 
comissions d’enllaç amb suport tercer sector i cases de 
colònies, en què participen 3 entitats de la junta directiva. 
Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte 
amb les comissions mitjançant els següents correus:

comissiocases@fundesplai.org
comissiosuport@fundesplai.org

a nivell comunitari, seguim treballant en xarxa, colze a 
colze, amb altres federacions de lleure educatiu, en el marc 
del cnjc i el cjB per tal de reivindicar la importància del 
lleure educatiu tant per infant i joves, com per llurs famílies 
i la comunitat. en aquest sentit, cal destacar que, a partir 
de la pressió exercida per les diverses federacions del lleu-
re educatiu i el cnjc, es va aconseguir un pla sectorial que 
blindava el lleure com activitat bàsica davant els diversos 
protocols i mesures adoptades, fet que ha permès que, 
contràriament a 2020 i inicis de 2021, poguéssim seguir 
fent la nostra tasca educativa i social.les 6 unitats territorials 

han seguit treballant 
malgrat els entrebancs, 
i la junta directiva, 
formada per
29 representants,
de 17 entitats diferents, 
s’ha pogut reunir fin
 a 6 vegades de forma
presencial o virtual.
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àmBit
de gestió

de l’enquesta anual de satisfacció 
de la federació destaquem la bona 
valoració que fan les entitats sobre 
de suport tercer sector, 4.5 sobre 
5. s’ha fet molt bona feina de coor-
dinació entre suport i la federació 
i això afavoreix l’atenció als esplais 
en allò que necessiten, estar al seu 
costat i recolzar-los en tots els te-
mes de gestió. 

tot i que aquest any no ha estat 
tan complicat com l’anterior, l’efec-
te pandèmia encara ens ha  seguit 
afectant: assemblees online, gestió 
laboral d’erto’s i equips, gestions 
administratives,.... i esperem que 
aquest any millori significativament 
aquesta realitat. 

un any més, s’ha pogut realitzar la 
Jornada de suport, però en format 
virtual,  i la temàtica triada ha estat: 

“La transformació digital: una aliada 
en la comunicació de les entitats”. a 
través del canal suport tercer sector, 
s’ha mantingut informades a les enti-
tats dels temes de gestió i normatives 
que han anat sorgint al llarg de l’any, 
així com de consells a tenir en compte. 

s’ha continuat amb la inclusió dins 
la pòlissa de l’assegurança de la ga-
rantia de defensa en cas de covid, i a 
finals d’any s’ha augmentat la cober-
tura de rc fins a 6 milions d’euros, 
aspecte que s’ha incorporat a totes 
les pòlisses de 2022. 

cada cop hi ha més entitats que 
tenen el Certificat Digital, i des de 
jurídic seguiran acompanyant les en-
titats per aconseguir que el proper 
any el tinguem totes.  

al 2022 es farà la campanya per mo-
dificar els estatuts de tots els esplais 

a fi de poder incloure la possibilitat 
de celebrar reunions telemàtiques.

el procés de les auditories ha es-
tat més complicat i lent que mai, 
sobretot per part dels auditors. 
destaquem la millora de la trame-
sa de documentació per part de les 
entitats, per tal de poder portar les 
comptabilitats al dia i poder tramitar 
els impostos i declaracions tributà-
ries àgilment. 

des de l’àmbit laboral, per primera 
vegada és van realitzar i proporci-
onar a totes les entitats que tenen 
personal contractat, el registre 
retributiu, obligació vigent a partir 
d’enguany.  el repte per al proper 
any, serà aconseguir que els esplais 
tinguin cobertes les obligacions 
normatives en matèria d’igualtat, i 
acompanyar en l’aplicació de la re-
forma laboral.  

s’ha seguit assegurant una atenció 
informàtica als esplais que ho ne-
cessiten, així com un manteniment 
informàtic periòdic a algunes enti-
tats per les seves característiques 
així com enviant els informes men-
suals i anuals que generem a partir 
de les eines de seguretat i supervisió 
que tenen instal·lades als seus ordi-
nadors. 

120
pc’s en 

manteniment

1
servidor 

manteniment

41
entitats en 

gestió laboral

JURídIC ECONòMIC lABORAlINFORMàTICA

13.236
persones 

assegurades

60
esplais assegurats

1.657
treballadores 
gestionades

56 tràmits, 
censos i registres

321
impostos i 

declaracions tributàries

32

7

28 esplais 
auditats

comptabilitats 
confeccionades 
i revisades

ertos 
gestionats
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Universitat de BarceLona
Col·laboració en diverses recerques de graus de 
Pedagogia, Educació Social i Filologia Catala-
na; Conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica dels estudis de grau i estudis de màs-
ter i col·laboracions puntuals en les propostes 
educatives.

17

treBall 
en xarxa

PLataforma d’infÀncia 
de cataLUnYa
Plataforma que agrupa entitats compromeses 
amb els infants i adolescents 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.

conseLL de La JoventUt 
de BarceLona
Plataforma interassociativa que coordina i repre-
senta les principals entitats juvenils de la ciutat 
de Barcelona. Formen part de l’àmbit d’entitats 
juvenils educatives.

Plataformes, consells 
i federacions

Universitats, recerca 
i divulgació

Xarxes i grups 
de treball

Entitats col·laboradores

Administracions i ens públics 

Universitat internacionaL 
de cataLUnYa
Col·laboració en l’impuls de projectes d’apre-
nentatge servei i 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.

conseLL nacionaL 
de La JoventUt de cataLUnYa
Plataforma que aplega 91 entitats juvenils d’àm-
bit nacional i consells locals de joventut. El CNJC 
promou els interessos de la gent jove en la soci-
etat i davant dels poders públics. Formen part de 
l’àmbit d’entitats juvenils educatives.

federació d’entitats 
d’atenció i edUcació a 
La infÀncia i L’adoLescÈncia
La FEDaIa és la plataforma que agrupa a Ca-
talunya el conjunt d’entitats que treballen amb 
infants, joves i famílies en situació de risc d’ex-
clusió social o desemparament. 

PLataforma red conecta
Plataforma estatal impulsada per Fundación 
Esplai que té com a missió reduir l’escletxa 
digital existent a través del treball en xarxa, la 
participació i la incidència política per acon-
seguir la igualtat en l’àmbit digital. Xarxa d’entitats impulsores de projectes d’apre-

nentatge i Servei.

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.

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

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.

Xarxa a què estan adherides més de 400 enti-
tats de la ciutat de Barcelona que comparteixen 
l’objectiu de combatre rumors i estereotips sobre 
diversitat cultural.

edUcation first
acord de col·laboració per acollir 
grups de joves americans en accions 
d’intercanvi lingüístic amb els esplais.

oPen arms, cear, creart, XiULa, 
associació cULtUraL i edUcativa 
mÉLiÈs, cÀmeres i acció,  
PLataforma UnitÀria contra 
Les vioLÈncies de gÈnere 
Col·laboració en el marc del desplegament dels 
projectes impulsats per la Federació.

Leo Lagrange
Col·laboració per portar a terme 
projectes d’intercanvi juvenil inter-
nacional. 

XarXa deLs drets 
deLs infants (Bcn)

XarXa Bcn 
antirUmors

centre 
Promotor d’aPs

edUcació 360º. 
edUcació 
a temPs comPLet

aLiança cataLUnYa 20-30
aliança integrada per agents públics i privats per 
promoure l’acord nacional per l’agenda 20-30 i 
els oDS a Catalunya.
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àmBit
econòmic

el pressupost de la federació s’estructura 
en tres grans àmbits:

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

• òrgans de govern, assemblea, junta directiva 
i unitats territorials

• seguiment i acompanyament d’entitats i equip 
tècnic

• serveis generals; lloguers, assegurances, auditori-
es, telèfon i missatgeria...

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

• projectes educatius. aprenentatge servei, 
proposta educativa...

• activitats col·lectives

• campanyes: dret al lleure, estiu...

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

• espais formatius col·lectius

• ajuts a la formació

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

 Pre-tancament 2021

 PressUPost 2022

plantegem un pressupost molt equilibrat amb el tan-
cament del 2021,amb pocs riscos si considerem que 
les subvencions ordinàries que habitualment rebem, 
no es veuran afectades per cap canvi. contem també  
presentar-nos a noves convocatòries  de fons pri-
vat, com la caixa. les despeses per aquesta partida 
extraordinària s’ajustaran en funció dels ingressos 
aconseguits.

• 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.

(*) 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 interpretació de l’àmbit econòmic

volum d’ingressos

164.335€

  distribució de la despesa 
       Pressupost 2022

  distribució dels ingressos 
       Pressupost 2022

pel que fa a les fonts de finançament, 
es distribueixen segons recull la següent gràfica:

Àmbit de Projectes, 
campanyes i 

activitats col·lectives

Àmbit 
territorial, 

d’organització 
i participació 

interna

Àmbit de 
dinamització 

i formació 
d’educadors 

25%7%

68%

62% 12%

9%

17%
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com a federació catalana de l’esplai tenim, al llarg 
d’aquest proper 2022, un munt de reptes per davant. 
creiem que és fonamental fer un treball d’acompanya-
ment amb els esplais que han engegat, de nou, un nou 
curs marcat pels efectes de la covid-19. les aturades 
de les activitats de lleure al llarg del curs passat han 
afectat negativament la participació d’infants i joves a 
les entitats. davant d’això, tenim com a repte principal 
assessorar als esplais, generant espais de formació per 
respondre a les necessitats de les entitats, vinculades 
a la realitat que estan vivint post-pandèmia i fer front a 
les dificultats que hagin pogut sorgir per a la viabilitat 
de les activitats de lleure. 

el 2022 serà l’any on es reconegui la importància de 
les entitats i espais de lleure educatiu així com la pro-
fessionalitat, el compromís i l’esforç de les monitores i 
els monitors.

entomem l’any amb la  #agofedesplai, espai on  
tancarem les celebracions del 25è aniversari de la 
federació i donarem pas a un nou mandat de la junta 
directiva, una junta que treballarà per donar continuïtat 
als nous reptes socials i educatius, alhora que continuarà 
treballant per enfortir les entitats i el moviment.

en aquest sentit, tenim com a repte que en aquest òr-
gan de govern hi hagi representació de totes les unitats 
territorials. des de l’equip tècnic haurem de fer una feina 
acurada d’acompanyament perquè la junta sigui un es-
pai participatiu i de lideratge de les entitats.  

al llarg de tot l’any treballarem de forma transversal amb 
monitors i monitores d’entitats en el desplegament del 
primer any de proposta educativa menjar canvia el món, 
oferint formacions i activitats per aterrar la proposta als 

centres d’esplai, així com ajudant econòmicament les 
entitats per a què puguin gaudir de l’exposició, menja 
actua impacta i les activitats que s’hi duen a terme.

estem treballant en un nou sistema d’ajuts que implica-
rà una millora en la gestió de les entitats, adaptant-lo 
als nou requisits legals i facilitant l’acompliment sense 
prejudici de la seva dedicació a la tasca educativa. És 
un dels reptes compartits amb el departament de su-
port, i que s’ha de poder materialitzar en l’exploració 
de noves formes de treballar i difondre la informació. 
Haurem de treballar de valent per adaptar els ajuts a 
les necessitats de les entitats. 

tot, sense oblidar la tasca transversal per concretar 
i intensificar els vincles de les noves entitats i el crei-
xement de la base social de la federació com a eina 
per a l’enfortiment col·lectiu i del model d’esplai que 
compartim.

estem treballant en 
un nou sistema d’ajuts 
que implicarà una millora 
en la gestió de les entitats, 
adaptant-lo als nou requisits 
legals i facilitant 
l’acompliment sense 
prejudici de la seva dedicació 
a la tasca educativa.

perspectiva 
2022




