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INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023  • LA FEDERACIÓ EN NÚMEROS

AMB EL 
COMPROMÍS DE...

2.349 
MONITORES I MONITORS

10% 

16,34% 73% 4% 10% 5% 

38% 52% 
DIRECTORES

JOVES PETITES I  
MITJANES

PETITA INFÀNCIA DIVERSITAT  
FUNCIONAL

ADULTES

MONITORES SENSE TITULACIÓ

19.398 
INFANTS I JOVES

TREBALLEM
PEL DRET
AL LLEURE DE...

DIVERSITAT 
FUNCIONAL

ADULTESPETITES I 
MITJANES

JOVESPETITA 
INFÀNCIA

4,93 %

67,75 %

16,39 %
4,79 % 6,19 %

% noies

% noies

% nois

% nois

% no binàries

% no binàries

2021  50,45 %

2021  76%

2021  49,53 %

2021  23 %

2021  0,02 %

2021  1 %

2022  50,49 %

2022  72 %

2022  49,47 %

2022  27 %

2022  0,04 %

2022  1 %

FORMACIÓ EN:

ACCIÓ EN:

NOTA: D’ara en endavant s’utilitzarà indistintament el terme discapacitat i diversitat funcional.
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Des de la Federació treballem de forma transversal per la 
continuïtat i millora dels centres d’esplai federats, 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. 

Enguany, ens han atorgat als moviment d’esplais cata-
lans, el Premi Memorial Lluís Companys, que reconeix la 
feina i dedicació dels esplais, per la tasca que desenvo-
lupen des de l’educació en el lleure, que agrupa milers 
de joves d’arreu del territori que treballen pels drets dels 
infants i la transformació social del país. 

De l’any 2022 destaquem la recuperació de la normalitat 
en les activitats de lleure educatiu. Hem pogut tornar a 
fer activitats presencials amb els infants, joves i equips 
educatius. 

Després d’un Movidic de cap de setmana, ens hem 
adonat que la Federació està més viva que mai i molt 
present en els esplais. Hem de continuar generant es-
pais de cohesió per seguir treballant el sentiment de 
pertinença i posar en valor tota la feina que fem i la 
nostra essencialitat. 

Les trobades col·lectives de la Federació sempre esde-
venen moments inoblidables en la memòria dels equips 
educatius dels esplais. Enguany, i després de dos anys 
adaptant-nos a les normatives de salut i higiene que es 
van desencadenar a partir de la pandèmia, hem pogut 
tornar a dur a terme una AGO i Diada de Tècniques i 
un Movidic on la presencialitat i la “normalitat” ha es-
devingut un fet més que destacable.

Vam començar l’any amb un dels plats forts de la di-
nàmica de la Federació, la XXVa AGOFedesplai, que 
va tenir lloc a Centre Esplai. Ens van acompanyar, més 
de 200 monitores, que van  participar de les diverses 
tècniques i espais lúdics que es van portar a terme. Cal 

destacar que aquesta data va representar la cloenda 
del 25è aniversari de la Federació, moment en què es 
va donar a conèixer l’himne “25 anys volant amb els 
esplais” creat pel grup d’animació Xiula a partir d’un 
procés participatiu amb els esplais. Un altre fet remar-
cable va ser l’assemblea general ordinària, on va tenir 
lloc l’aprovació d’una nova junta directiva on totes les 
unitats territorials, hi tenen representació. 

Festa Esplai 2022 va ser, després de dos anys sense 
realitzar-se, un moment de celebració i cloenda de curs 
i l’arrencada de la Campanya d’Estiu, que ha significat la 
tornada a condicions de normalitat en quant a nombre 
d’infants i joves participants i d’activitats desenvolupa-
des en el marc de les entitats – casals, colònies, cam-
paments, camps de treball o rutes – tot això tenint en 
compte que enguany no s’ha pogut dur a terme activitat 
els primers dies de setembre degut a l’avançament de 
l’inici del curs escolar. 

L’altra activitat col·lectiva, el Movidic, va tenir lloc el mes 
de setembre. Després de tres anys vam poder, de nou, 
participar d’un magnífic cap de setmana a les instal-
lacions de Sau. Més de 200 persones ens vam reunir 
per tal donar el tret de sortida al nou curs, al segon any 
de la proposta educativa Menjar Canvia el Món, i per 
gaudir de píndoles formatives, espais lúdics i moments 
d’oci que totes trobàvem a faltar, un més que just reco-
neixement a tota la tasca del lleure educatiu que duem 

perspectiva
general

01

De l’any 2022 destaquem 
la recuperació de la normalitat  
en les activitats de lleure educatiu.
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de la Federació. En aquest àmbit, hem de considerar 
la realització de la segona edició de l’Acampada Jove 
a Can Massaguer, un espai de retrobament dels grups 
de joves dels esplais després de dos anys sense fer ac-
tivitats d’intercanvi i relació amb altres entitats, amb la 
participació de 212 joves i monitores i monitors.

Un any més hem sortit als carrers i places dels nostres 
municipis per reivindicar el #DretalLleure, una  iniciativa 
per donar veu als infants i joves, envers la reivindicació 
dels seus drets, reconeguts per la Convenció sobre els 
Drets de l’infant, (ONU, 20N ,1989). L’eix principal de 
la campanya ha estat el dret al joc (art.31), però hem 
fet incís dins del marc de la proposta educativa Menjar 
Canvia el Món, al dret a la salut i a rebre informació veraç, 
amb l’objectiu que els nens, nenes i joves coneguin les 
tècniques i els reclams que utilitza la publicitat alimen-
tària per atreure l’interès sobre determinats productes.

Seguim caminant juntes, 
creixent col·lectivament 
i compartint experiències. 
Juntes Fem més Esplai!

a terme al llarg i ample de tot el territori. Cal destacar 
la gran quantitat de monitors i monitores joves que van 
participar de la trobada i que, per primera vegada des 
que formen part de l’equip educatiu, han pogut gaudir 
d’un cap de setmana per copsar en primera persona 
què vol dir ser de la Federació.

Volem remarcar la consolidació de projectes educatius 
que promovem des de la Federació en el marc dels es-
plais, uns projectes que demostren el compromís amb 
el creixement educatiu, pedagògic, innovador, flexible i 
transformador que es desprèn de l’educació en el lleure. 
És per això que hem apostat de nou per dur a terme xer-
rades i tallers per a infants, equips i famílies, així com pro-
jectes de creació audiovisual – Edufilms – i generació de 
continguts digitals mitjançant el TikTok – Educlips. Com 
a novetat, assenyalar el projecte “Art Urbà col·laboratiu” 
i “La città infinita” duts a terme gràcies a la col·laboració 
de l’Associació Catalana per la Pau. Enguany també hem 
reprès el projecte amb l’entitat Education First, visites 
culturals de joves americans a les entitats de lleure, en 
les que han participat al voltant de 140 joves. 

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, realit-
zant-ne un curs de monitores i un curs de directores, tots 
2 a Barcelona, amb la participació de 50 joves d’entitats 
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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

1 1

1

1

1

1

23

2

3

1

1

1

1
1

2

2

2

2

2
8

15

21

2

2
45

MUNICIPIS
19
COMARQUES

PROJECTES 
D’EDUCACIÓ 
EN EL LLEURE

2

7

42

23

37

1

11

1

1

2

2

Som molts 
i a molts llocs!

67
ENTITATS 
FEDERADES

129
PROJECTES 
D’EDUCACIÓ 
EN EL LLEURE

19.398
MONITORS I MONITORES
2.349INFANTS I JOVES

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

àmbit 
territorial
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Atenció integral a infants, joves i les seves famílies. ENTITATS DE LLEURE

ESPLAI DIARI

ESPLAI CAP DE SETMANA

MENJADOR 

EXTRAESCOLARS
c
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

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 D     

TROPEZANDO CON SUERTE
Barcelona  c  D   

ESPLAI TRENCALÒS
Barcelona  c   

XINO- XANO
Barcelona
 c  D      

CENTRE D’ESPLAI MAR 
DE SOMNIS Batea   

GRUP D’ESPLAI URAKA
Begues  c  

ASSOCIACIÓ CENTRE 
D’ESPLAI 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    

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      

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 D    

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

EL GRUP DE POLINYÀ
Polinyà  D  c      

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

ESPLAI LA BARRETINA
Sant Boi de Llobregat  c  

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

  

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 XX 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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Les trobades de les Unitats 
Territorials han tornat a realit-
zar-se en format presencial. En 
les quals, hem intercanviat ex-
periències, posat al dia dubtes, 
realitzat formacions d’interès 
i complementat els materials 
de la maleta pedagògica on 
cada UT ha invertit, en aquest, 
cas 150€.

UT VALLÈS
Hem aprofitat la trobada de la 
UT per a fer una jornada forma-
tiva i d’intercanvi adreçada als 
equips educatius. Una temàtica 
treballada en anteriors troba-
des i basada en les necessitats 
i interessos comuns dels esplais. 

 Balanç
• Formacions: 200€

 Proposta 2023
Potenciar les accions ludicofor-
matives col·lectives en benefici 
de la UT.

UT BAIX LLOBREGAT
Hem aprofitat les trobades d’UT per conèi-
xer-nos millor les entitats i els projectes que 
realitzem doncs som moltes i podem aprofitar 
moltes sinergies.  . 

 Balanç
• Joc gegant Stop malbaratar menjar: 
295.23€

 Proposta 2023
Realitzar una jornada lúdic-formativa per a 
monitors i monitores el dg 1 d’octubre, agafant 
el Riu Llobregat com a nexe de la comarca. 

UT ANOIA- ALT PENEDÈS
Enguany, hem treballat recupe-
rar la dinàmica de la UT i trobar 
sinèrgies entre les entitats i els 
monitors i monitores que les 
conformen. Les trobades son 
un espai de relació, de compar-
tir neguits i projectes comuns. 
Com a repte volem tornar a fer 
les trobades col·lectives, per 
enfortir el sentiment de perti-
nença a la UT.

 Balanç
• Escape Room “Escape Food 
2050”: 160€

 Proposta 2023
• Recuperar l’activitat col-
lectiva amb infants i joves i/o 
equips educatius. 

UT NORD
Aquest any la situació i l’es-
forç dels esplais ha permès 
trobar-nos diferents entitats 
de la UT . Hem aprofitat per 
visitar l’exposició, a més a més, 
de plantejar els objectius com a 
UT, buscar noves formacions i 
materials que fossin de neces-
sitat comuna.

 Balanç
• Altres materials: 402.80€

 Proposta 2023
Acció formativa per tal de po-
der conèixer eines i recursos 
per fer dels esplais un espai 
més inclusiu. 

UT SUD 
Per la gran distància entre entitats i el fet que 
la majoria només fan activitats a l’estiu, ens ha 
funcionat millor trobar-nos online. Els diners de 
la UT han estat de gran utilitat per moure els 
jocs gegants i materials pedagògics pel territori. 

 Balanç
• Missatgeria per transportar materials: 178€

 Proposta 2023
Pendent de definir

UT BARCELONÈS
El plantejament inicial d’enguany era poder 
crear una maleta de recursos per anar visitant 
les diverses entitats de la UT. Tot i això, no s’ha 
pogut dur a terme, i s’han adquirit materials 
sensorials per tal de compartir amb les diver-
ses entitats.

 Balanç
• Material sensorial comú compartit de la 
UT: 398.00€

 Proposta 2023
Trobada d’entitats al barri de la Trinitat Vella per 
tal de reconèixer la tasca del lleure al territori. 

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

àmbit 
territorial 
accions
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INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023  • ÀMBIT TERRITORIAL ACCIONS

El 12 de març, va tenir lloc a centre Esplai,  la 25a 
edició de l’Assemblea de la Federació, amb la jornada 
de tècniques tradicional.  Una diada marcada per la 
il·lusió i les ganes  de poder retrobar-nos, monitores, 
monitors i responsables dels esplais de la Fede. 

Una jornada sorprenent on no vam oblidar el con-
flicte d’Ucraïna, donant el nostre suport, vam gaudir 
d’un ImproShow per celebrar els aniversaris i l’accés 
de nous esplais a la Federació, com també la presen-
tació de la cançó del 25è aniversari de la Fede. Tot 
seguit vam gaudir de 10 tècniques de diversa índole, 
des de gènere i tecnologia, educació emocional o 
gestió laboral, fins a jocs de taula, creació de material 
sensorial o aliments silvestres. I per la tarda van tenir 
lloc l’assemblea i els espais lúdics. Va ser un plaer 
enorme poder veure’ns de nou i recordar que entre 
totes ho hem fet possible.

Arriba el MOVIDIC a SAU. Unes jornades de dos dies, 
per trobar-nos totes i tots, amb espais on es va fomen-
tar l’intercanvi i l’enfortiment del vincles, la diversió i la 
reflexió. 

Diada de tècniques i AGO 2022

MOVIDIC

FESTA ESPLAI

Data:

12
de març

Entitats 
participants:

38

Monitores 
i monitors 

participants:

216

Data:

17-18
de 

setembre

Entitats 
participants:

24

Monitores 
i monitors 

participants:

207

El dissabte va arrencar amb la presentació del segon 
any de la proposta educativa “el repte del malbarata-
ment” amb la visita de Rusqui, Ferrando, l’àvia Catalina 
i l’eco xef Alf Mota.

A la segona part de la jornada es van organitzar 9 pín-
doles formatives simultànies on vam aprofundir en di-
ferents àmbits relacionats amb la proposta educativa, la 
pau i el món que ens envolta, el dia a dia de l’esplai, les 
emocions i la prevenció de violències masclistes, entre 
d’altres.  A més a més, durant les jornades va haver 
temps per gaudir d’activitats lúdiques  què ens van 
apropar una mica a conèixer l’entorn de Vilanova de Sau.

I no podia faltar un espai per passar-ho bé amb la 1a cur-
sa de quadrigues de monitors i monitores i la MOVINIT 
amb el bingo i l’actuació de les PD Petxina.

Una jornada fantàstica per carregar piles i donar per 
iniciat el curs a la Fede!

Després de dos anys torna al Parc Nou del Prat de 
Llobregat, Festa Esplai. La 34a festa on, esplais, infants, 
joves i famílies dona el tret de sortida a la campanya 
‘Encerta l’estiu, un estiu per a tothom’ Durant tot el dia 
vam gaudir d’activitats lúdiques, moltes d’elles orga-
nitzades i/o dinamitzades pels esplais de la Federació, 
i sota el lema “Fem possible un món millor”, on un any 
més refermem el compromís per a que cap infant quedi 
exclòs de les activitats d’estiu per motius econòmics.  

OBJECTIUS 2023
Exercir incidència política des dels  
territoris on les entitats d’esplai 
desenvolupen la seva tasca

Garantir la visibilització de la tasca 
dels centres d’esplai

Data:

08
de maig

Entitats 
participants:

22

Monitores 
i monitors 

participants:

150
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Són espais de treball de caràcter pedagògic transversals 
que tenen el repte d’impulsar i millorar la tasca educativa i 
social que desenvolupem els centres d’esplai. També són espais 
que serveixen per organitzar grans activitats col·lectives. Les 
comissions pedagògiques es distribueixen segons àmbits de 
treball: joves, suport a la discapacitat, suport a la primera 
infància, proposta educativa...

És el màxim òrgan decisori de govern de la Federació Catalana de 
l’Esplai. La participació dels esplais és un dels seus deures socials. 
Hi ha l’Assemblea General Ordinària i l’Extraordinària:
A l’Assemblea General Ordinària (AGO) és on decidim les línies 
d’actuació anuals, aprovem l’informe de gestió, el marc d’actuació i 
els pressupostos. És el lloc on avaluem la gestió i les activitats de la 
Federació i fem propostes de futur. Es convoca una vegada a l’any.
L’Assemblea l’encarregada d’escollir, mitjançant votació, els mem-
bres que formen part de la Junta Directiva o l’aprovació i modifi-
cació dels Estatuts i el Reglament de Règim intern de la Federació. 
Es convoca segons la necessitat i proposta de la Junta.

Les Unitats Territorials són el model organitzatiu 
de la nostra Federació en un territori concret. Els es-
plais participants d’una Unitat Territorial compartim 
el mateix pla de treball i espais d’intercanvi col·lectiu. 
Les Unitats Territorials estan delimitades en funció de 
les singularitats socials, educatives, administratives i 
polítiques dels territoris.

La Federació Catalana de l’Esplai, com és ben 
sabut, som una entitat sense afany de lucre que té 
per finalitat reforçar, ampliar i millorar la tasca dels 
centres d’esplai i la seva vinculació i organització 
en el territori. Vetllem per a fer possible un lleure 
accessible per a tothom i arreu, un lleure vinculat 
amb el territori, un lleure transformador, educa-
tiu i crític. Tota aquesta tasca no seria possible 
sense les sinergies que es donen en el si de la 
Federació. En aquesta infografia hi podeu trobar 
els òrgans de govern que fan que aquesta tasca 
sigui possible.

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

òrgans 
de 
participació

04
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Les comissions d’enllaç són espais de seguiment dels ser-
veis que ofereix Fundesplai als Esplais. Està composada pels 
representants dels departaments implicats i membres de 
la Junta Directiva de la Federació. Actualment hi ha dues 
comissions d’enllaç en marxa:

 Comissió d’Enllaç de Suport al Tercer Sector
 Comissió d’Enllaç de Cases de Colònies

La Federació forma part  
del projecte de Fundesplai
Per desig exprés en el moment de la constitució 
de la Fundació i de la Federació, aquesta darrera 
participa en els òrgans de govern de la Fundació. 
Participa activament en el seu Patronat (l’òrgan 
màxim), i comparteix amb la Fundació objectius 
i estratègies comunes. En correspondència i re-
ciprocitat, la Fundació està representada també 
en els òrgans de govern de la Federació.

La Junta Directiva és la que s’encarrega de vet-
llar pel compliment del projecte de la Federació 
ratificat en Assemblea. Els representants de les 
entitats d’esplai hi podem participar presentant a 
l’Assemblea una sol·licitud avalada per l’entitat. La 
Junta Directiva proposa i escull els membres que 
formaran part del secretariat i els càrrecs de poder 
de la Junta (Presidència, Tresoreria i Secretaria). 
Cada quatre anys en el marc de l’Assemblea General 
Extraordinària es renova la junta.
Saps qui forma part de la junta!

El secretariat és l’organisme encarregat de fer el segui-
ment del pla d’actuació de la Federació i dels acords 
presos en Junta en el seu quotidià, fent reunions de 
manera freqüent. Els membres del Secretariat han de 
formar part, prèviament, de la Junta Directiva.

Coneix 
els membres 
de la Junta!
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XERRADES

El passat 18 i 19 de novembre, 
els esplais de la Federació Ca-
talana de l’Esplai van celebrar 
el Dia Universal dels Drets de 
l’Infant, reivindicant un cop més 
el #DretalLleure, amb la finalitat 
de donar veu als infants i joves, 
envers la reivindicació dels seus 

Aquest segon any de propos-
ta educativa “Menjar Canvia el 
Món” es posa el focus en el rep-
te del malbaratament alimentari 
(Stop malbaratar menjar), on in-
fants, joves i famílies coneixen la 
importància de reduir i evitar el 
malbaratament alimentari i sense 
deixar de banda la importància 

d’una alimentació saludable, sos-
tenible i inclusiva per a la salut 
personal i global del planeta.

Una proposta, que des dels es-
plais es treballa a partir de l’Eix 
d’Animació per als nois i les noies 
de 3 a 12 anys on l’àvia de la Xef 
Pota Verda, la Catalina, ens ha 
convidat a participar del seu pla 

drets, reconeguts per 
la Convenció sobre els 

Drets de l’infant, (ONU, 
20N, 1989). L’eix principal 

de la campanya és el dret al 
joc (art.31), però fent incís al 
segon any de la proposta edu-
cativa Menjar Canvia el Món i al 
repte col·lectiu per reivindicar 
el dret a rebre una informació 
alimentària certa i coherent 
amb el dret a la salut.

El repte ‘No m’ho empasso’ 
és una campanya que posa 
l’accent en la influència de la 
publicitat en les preferències 
alimentàries dels infants. L’ob-
jectiu de la iniciativa és recla-
mar el dret a la salut i a rebre 
informació veraç, tal com s’es-
tableix a la Convenció. El 20N, 
vam realitzar una acció col-
lectiva simultània i descentra-
litzada que consistia en seguit 
de proves per conscienciar a 
la població vers la publicitat 
enganyosa, l’etiquetatge dels 
aliments, els ultra processats, 
etc. Tot plegat recollit en la 
lectura d’un manifest elaborat 
pels esplais entorn aquesta re-
ivindicació.

DRET AL LLEURE 

41 Entitats 
participants

16 accions formatives 
realitzades

16 Entitats 
participants

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

La formació continua sent una aposta de 
la Federació. Hem ofert a les entitats un 
catàleg amb 16 propostes formatives 
dirigides a infants i joves, equips edu-
catius i famílies, amb l’objectiu de seguir 
impulsant formació vinculada a la pro-
posta educativa “Menjar canvia el Món”, 
enguany al voltant del malbaratament 
alimentari, i també altres temàtiques per 
seguir reflexionant i adquirint recursos al 
voltant de la Pau, la igualtat de gènere i 
violència zero, vinculades amb les pro-
postes educatives enCORatja’t i Nusos.

La valoració de les entitats que han par-
ticipat ha estat molt positiva. L’objectiu 
és seguir fomentant aquests espais for-
matius, que esdevenen sessions de re-
flexió i aprofundiment sobre temàtiques 
d’interès per les entitats. 

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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ració hem participat en el projecte 
d’Educació pel Desenvolupament 
“Promovem la justícia social, De-
fensem a les defensores” on s’han 
dut a  terme un seguit d’activitats 
on monitors i monitores, infants, 
joves i famílies de l’esplai, del barri 
i fins i tot d’altres entitats, han po-
gut gaudir de sessions formatives, 
lúdiques i vivencials sobre diverses 
temàtiques entorn a l’educació 
per la sostenibilitat, convivència, 
alimentació saludable i sostenible, 
emergència climàtica i conscien-
ciació planetària, en el marc de la 
proposta educativa (MCM). 

El 20N, Dia Universal dels Infants, 
es va col·laborar amb la “Città In-
finita” en una performance lúdica 
de construcció gegant i coopera-
tiva, oberta a la població i en un 
espai públic. Els grups de joves 
han participat d’un taller creatiu 
sobre  la construcció d’un grafiti 
on es denuncia la situació d’emer-
gència que es troba el planeta.

PROJECTES
AUDIOVISUALS

Aquest 2022 hem encetat una 
nova edició del projecte Educlips, 
un projecte lúdic i formatiu que, 
permet fomentar un esperit crític 
entorn temàtiques d’interès dels 
grups de joves de les entitats uti-
litzant una proposta formativa i crí-
tica i el llenguatge audiovisual com 
a eina d’inclusió i cohesió social.

Aquest és un projecte viu i can-
viant, amb la capacitat d’adap-
tar-se a les noves metodologies 
audiovisuals i a les tecnologies de 
la informació i la comunicació. En 
aquesta tercera edició d’Educlips 
s’ha vetllat per incloure el llenguat-
ge digital amb el llenguatge audi-
ovisual. 81 joves de 5 entitats de 
la Federació, en col·laboració amb 
l’Associació LUMO, han participat 
del projecte per tal de crear clips de 
TikTok per a la transformació social, 
capbussant-se en temàtiques com 
la igualtat de gènere, les capaci-
tats diverses i la interculturalitat, 

en un procés protagonitzat en tot 
moment pel jovent. Podeu veure 
els resultats a www.tiktok.com/@
fedesplai_educlips.

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.

EDUCATION FIRST
Al 2022 hem tornat a engegar el pro-
jecte APS amb EDUCATION FIRST, 
on joves nord americans  tenen 
l’oportunitat de conèixer de primera 
mà una entitat de lleure i com aques-
ta organitza activitats lúdiques i edu-
catives com a eina de transformació 
social a la vegada que practiquen 
el català i l’anglès, una experiència 
d’immersió cultural i social molt gra-
tificant.

Durant aquest any, 141 joves nord 
americans fan de voluntaris i volun-
tàries a 4 entitats de la Federació 
i a dos projectes. Una experiència 
molt significativa per a tots i totes 
que es preveu continuar durant el 
curs vinent.

PROJECTE ACCIÓ
PER LA PAU

L’Associació Catalana per la Pau 
(ACP) i l’Associació Acció Interna-
cional per la Pau (IAP) conjunta-
ment amb dos esplais de la Fede-

per acabar amb la revolució 
alimentària i començar la re-
volució de les carxofes.

En el web de la proposta, 
podem trobar Activitats de 
Sensibilització sobre el mal-
baratament com la gimcana 
“stop malbaratar menjar”, els 
Reptes Col·lectius: vinculat 

amb el Dia Internacional 
de la conscienciació so-
bre la pèrdua i el malbara-
tament d’Aliments (FAO); 
el DUDI per reivindicar el 
dret a la salut i a rebre un 
informació certa  amb la 
“Campanya no m’ho em-
passo”.
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82Tandes

750Tandes

2.085Participants

15.935Estades

242.366
Import repartit

7.995
Beques atorgades 

175.784
Estades 32 Entitats

beneficiaries

25 Proveïdors

155Activitats 
proposades

4.653Participants

53Entitats 
fent estiu

 Colònies i campaments

 Casals  Beques  

ESTIU
Aquest estiu ha estat el primer dels 
darrers anys sense cap restricció, 
marcat per la recuperació tant de 
la participació i les activitats ofer-
tes com de les tipologies d’activitat, 
com rutes o activitats internacio-
nals. L’equip tècnic hem sortit a la 
carretera recuperant les visites a les 
activitats d’estiu, que ens ajuden a 
veure als esplais en plena acció en 
un dels moments més importants de 
l’any, vetllant perquè les entitats tin-
guin tota la documentació en ordre i 
acompanyar-les en el que necessitin.

Cal destacar l’activació, al llarg de 
l’estiu, del nivell 3 del Pla Alfa pel 
risc d’incendi degut a la sequera, 
que va provocar que algunes acti-
vitats haguessin de canviar de loca-
lització per la seguretat dels grups, 
o que d’altres s’haguessin d’anul·lar 
o modificar. Malgrat tots els entre-
bancs hem aconseguit dur a terme 
una campanya d’estiu excepcional 
per tal que tot infant pogués gau-
dir d’activitats de lleure educatiu. 
Ja estem treballant amb la DGJ per 
establir un protocol d’actuació més 
definit pel proper estiu. 

 Subvenció Q5 per vetlladores
La DGJ, ha tret uns nova línia de 
subvenció d’ajuts per a la contra-
ctació de monitores de suport per 
tal de garantir la participació d’in-
fants i joves amb discapacitat en les 

activitats de lleure de qualitat. La 
resolució d’aquesta va arribar molt 
tard i algunes entitats no van fer les 
contractacions pertinents perquè 
no sabien si arribarien aquests ajuts. 
Hem treballat amb la DGJ perquè els 
terminis i les resolucions s’ajustin a 
la realitat de les entitats.

 Campanya de beques
La campanya de beques, un any 
més, ha estat un gran repte de ges-
tió donat el gran volum de deman-
des que s’han rebut, amb un incre-
ment important respecte a anys 
anteriors. La valoració global que 
les entitats han fet d’aquest apartat 
a l’enquesta anual de satisfacció és 
de 4.6 sobre 5. Els diners recaptats 
que s’han destinat a la campanya 
de beques provenen de la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, Fundación Probitas, i de 
nombrosos ajuntaments, empreses, 
entitats i particulars. 

 Catàleg d’estiu
És un projecte consolidat que permet 
a les entitats gaudir d’una subven-
ció provinent de l’assignació tributa-
ria del 0.7%; els facilita el procés de 
contractació de les activitats, el pa-

gament de les mateixes i, en alguns 
casos, gaudir d’ofertes especials per 
ser de la Federació. Hem recuperat 
el nivell de participació d’abans de 
pandèmia, sent un projecte molt ben 
valorat per les entitats: 4.6.

 Estades en equipaments de 
natura de Fundesplai
Aquest estiu 1.992 infants i joves de 
36 entitats de la federació han rea-
litzat activitats en algun dels equi-
paments de natura de la fundació. 
S’han dut a terme 82 tandes, el que 
ha suposat 15.935 estades. La valo-
ració global que les entitats han fet 
d’aquest apartat a l’enquesta anual 
de satisfacció és de 4.3 sobre 5.

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023  • ÀMBIT EDUCATIU SOCIAL I FORMATIU

34.610
Participants

30 Entitats

OBJECTIUS 2023
Mantenir vives les propostes edu-
catives de manera transversal

Conèixer i explorar noves formes 
d’interactuar i comprometre’s de 
la gent jove i dissenyar les nos-
tres accions en conseqüència

Engegar  i  mantenir  programes
basats en el foment i promoció 
de les competències transversals

Promoure la millora qualitativa de 
les activitats, projectes i progra-
mes dels centres d’esplai

Afavorir el treball en xarxa i facili-
tar espais de coneixença de nous 
models de lleure educatiu

Establir itineraris formatius interns 
per a professionals de l'esplai
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Com podeu observar en la infografia de les pàgines 
anteriors, la participació de les entitats és un tret 
indispensable per al bon funcionament i esdevenir de 
la federació, atorgant a les entitats el poder de decisió 
en quant a les línies estratègiques a seguir. Aquest 
2022 ha sigut, per fi, l’any que hem pogut tornar a fer 
l’Assemblea General Ordinària de manera presencial, 
duta a terme el passat mes de març. A més a més, les 
entitats també tenien per missió la tria i la validació 
de la nova junta directiva de la Federació mitjançant 
l’Assemblea General Extraordinària, duta a terme el 
mateix dia. Hem deixat enrere les trobades col·lectives 
virtuals que tant ens van servir per seguir desenvolu-
pant en xarxa la nostra tasca educativa durant bona 
part de 2020 i 2021. 

Les 6 Unitats Territorials han seguit treballant en 
el territori, i la Junta Directiva, de nova composició 
després de l’Assemblea de 2022, formada per 29 re-
presentants, de 17 entitats diferents, s’ha pogut reunir 
fins a 7 vegades. Volem destacar que, després de 
molt de temps, comptem a la Junta Directiva amb 
representants de totes i cadascuna de les UT. És per 
això que, tenint en compte la distància que separa 
unes entitats i unes altres, s’han habilitat en bona part 
de les reunions i trobades espais híbrids combinant 
la presencialitat i la virtualitat.

En quant a les comissions pedagògiques, des de Mo-
vijove s’ha reprès la tradicional activitat de cap de 
setmana que, durant el 2020 i 2021, no s’han pogut 
desenvolupar amb normalitat. El maig de 2022 vam 
fer una acampada jove a les instal·lacions de Can Mas-
saguer, a Breda, amb un total de 212 joves i monitores 
i un conjunt d’espais lúdics autogestionats. Per altra 
banda, el novembre, s’ha dut una nova edició de l’ex-
cursió de Movijove, i que va reunir més de 100 joves.

Volem recalcar també el treball que es du a terme a 

les comissions d’enllaç amb Suport Tercer Sector i Cases 
de Colònies, fent reunions periòdiques de seguiment i ava-
luació, en què participen 5 entitats de la Junta Directiva. 

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 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i 
el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), reivindicant 
en la societat la importància del lleure educatiu tant per 
infant i joves, com per llurs famílies i la comunitat.

En quant al CJB, cal destacar que s’ha realitzat una tasca 
exhaustiva en coordinació amb altres federacions entorn la 
necessitat que el lleure educatiu gaudeixi d’espais dignes 
per a fer la seva activitat. D’aquesta manera, s’ha elaborat 
un recull de les 11 condicions bàsiques de tot local, i que 
seguim reivindicant per cada una de les entitats de lleure. 

OBJECTIUS 2023
Mantenir els canals de comunicació 
interna i externa de manera adequada

Exercir incidència política des de 
els territoris on les entitats d’esplai 
desenvolupen la seva tasca

Garantir la visibilització de la tasca dels 
centres d’esplai

Podeu veure la infografia 
del CJB dels espais  
dignes accedint  
al següent QR

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

àmbit 
organitzatiu i 
participació 

06
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A través de l’enquesta anual de la 
Federació, les entitats han fet bona 
valoració dels serveis prestats per 
Suport Tercer Sector, amb una 
puntuació de 4,3 sobre 5. El treball 
coordinat entre Suport i la Federa-
ció ha afavorit l’atenció als esplais i 
el recolzament en temes de gestió.

La Jornada de Suport en format vir-
tual, ha afavorit la participació, i la te-
màtica ha estat: “Claus de futur per a 
les entitats del Tercer Sector. Noves 
normatives”. A través del Canal Su-
port Tercer Sector, s’ha assegurat la 
informació en temes de gestió, de 
noves normatives així com de con-
sells a tenir en compte. 

 SERVEI JURÍDIC:  S’està treba-
llant en una pòlissa d’assegurança 
de ciber-risc a preu competitiu.

Seguirem acompanyant les entitats 

en tràmits, censos i registres..., 
i especialment en la tramita-
ció del certificat digital. 

Hem avançat en la campa-
nya per modificar els esta-
tuts de tots els esplais a fi de 

poder incloure la possibilitat 
de celebrar reunions telemà-

tiques, procés que finalitzarà al 
2023.

 SERVEI ECONÒMIC: El procés 
de les auditories segueix sent com-
plicat i lent, tant per part dels audi-
tors com per part d’algunes entitats 
que tenen dificultats per complir 
els terminis. Treballarem de forma 
conjunta per millorar aquests pro-
cessos.  S’ha millorat la tramesa de 
documentació per part de la majoria 
d’entitats, per tal de poder portar les 
comptabilitats al dia i poder tramitar 
els impostos i declaracions tributà-
ries àgilment i a termini

 SERVEI LABORAL: Hem treba-
llat de ple en l’adaptació a la reforma 
laboral, i en especial a la desaparició 
del contracte d’obra i servei, cosa 
que ha afectat molt al sector. De fet 
encara no hi ha una normativa fiable 
al 100% ni un criteri clar.  La campa-
nya d’estiu ha estat complicada per 
aquest fet. 

En normatives en matèria d’igual-
tat, hem avançat molt per aconse-

guir que els esplais tinguin cobertes 
les seves obligacions i esperem arri-
bar al 100% al 2023.

 SERVEI INFORMÀTIC:  S’ha 
assegurat atenció informàtica als 
esplais que ho necessiten, així com 
un manteniment informàtic periò-
dic d’algunes entitats per les seves 
característiques. S’han  enviat infor-
mes mensuals i anuals que generem 
a partir de les eines de seguretat i 
supervisió que tenen instal·lades als 
seus ordinadors. 

Enguany treballarem un formulari 
autoavaluació per avançar cap a la 
maduresa digital com organització i 
assegurar la securització de tots els 
equips d’entitats a través d’eines Ci-
berseguretat i Gestió

100
Pc’s en 

manteniment

1
Servidor 

manteniment

JURÍDIC ECONÒMIC LABORALINFORMÀTICA

16.630
persones 

assegurades

61
esplais assegurats

1.801
treballadores 
gestionades

40 tràmits, 
censos i registres

213
impostos i 

declaracions tributàries

35

28 Esplais 
auditats

28
Plans d’igualtat  
i Protocols  
contra  
l’assetjament

Comptabilitats 
confeccionades 
i revisades

39 Entitats en 
gestió 
laboral

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

OBJECTIUS 2023 
Garantir la viabilitat dels 
projectes d’esplai

Vetllar per la qualitat i eficiència 
dels centres d’esplai
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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.

Universitats, recerca 
i divulgació

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.
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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 pers-
pectiva 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

Xarxes i grups 
de treball

Entitats col·laboradores

Administracions i ens públics 

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 socie-
tat 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.

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.

FEDERATION  
LÉO LAGRANGE 

FEDERATION  

LES FRANCAS

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.

ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA  
MÉLIÈS, ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA 
PAU, ASSOCIACION LUMO
Col·laboracions en el marc del desplegament 
dels projectes impulsats per la Federació.

XARXA DELS DRETS 
DELS INFANTS (BCN)

XARXA BCN 
ANTIRUMORS

Xarxa d’entitats impulsores de projectes d’Apre-
nentatge i Servei.

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.

Col·laboracions per portar a terme projectes 
internacionals. 

INFORME DE GESTIÓ 2022 / 2023

treball 
en xarxa 
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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 2022

 PRESSUPOST 2023

Plantegem un pressupost equilibrat amb el tancament 
del 2022, amb pocs riscos si considerem que les sub-
vencions ordinàries que habitualment rebem, no es 
veuran afectades per cap canvi.
Ens hem presentat a noves convocatòries  de fons 
privat, com la Caixa. Les despeses per aquesta parti-
da extraordinària s’ajustaran en funció dels ingressos 
aconseguits.
Els majors riscos es troben en la partida de grans sub-
vencions que sempre son més incertes i en els darrers 
anys han patit davallades importants (COSPE i IRPF).

• 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 pre-tancament i el pressupost, amb la voluntat de facilitar la interpretació de l’àmbit econòmic

Volum d’ingressos

197.628€

  Distribució de la despesa 
       Pressupost 2023

  Distribució dels ingressos 
       Pressupost 2023

Pel que fa a les fonts de finançament, es distribu-
eixen segons recull la següent gràfica:

Àmbit de Projectes, 
campanyes i 

activitats col·lectives

Altres 
ingresos

Fundació 
Catalana 

de l’Esplai

Àmbit 
territorial, 

d’organització 
i participació 

interna

Fons  
privats

Diputacions i  
Administracions 

locals

Àmbit de 
dinamització 

i formació 
d’educadors 

4% 31%

65%

61% 23%

4%
13%

àmbit 
econòmic 
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Per a l’any 2023, entomem diversos reptes per intensi-
ficar els vincles de les 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, amb l’ob-
jectiu de mantenir vius i consolidar els vincles entre les 
persones i les entitats.

Cal, doncs, apostar per projectes innovadors que 
s’adeqüin a les necessitats canviants de la societat i als 
interessos dels nostres infants i joves, parant especial 
atenció al dret al lleure i a la participació, recollint la seva 
veu i fent-los part essencial de les accions que portem 
a terme. 

Comencem l’any amb #AGOfedesplai, la primera as-
semblea del nou mandat de la junta directiva, en la qual 
haurem de compartir el treball fet, fins al moment, vers 
el nou sistema d’ajuts en el que continuem treballant i 
que implicarà una millora en la gestió de les entitats, 
un sistema que s’adapta als nous requisits legals i que 
facilita l’acompliment sense prejudici de la dedicació 
dels esplais a la tasca educativa. 

Vinculat amb la junta directiva, tenim el repte de fer un 
acompanyament a les persones que la conformen, ge-
nerant espais de formació i intercanvi entre els membres 
per afavorir els lideratges i l’apoderament de les entitats 
per afrontar nous reptes educatius i socials. En aquest 
sentit engegarem una acció formativa per treballar la 
cura dels equips i els diversos lideratges amb l’objectiu 
d’enfortir a les persones que estan al capdavant de les 
entitats, i que es portarà terme durant tot l’any. 

Des de la junta directiva hem engegat un procés de 
reflexió entorn la participació dels nostres infants i 
joves, en el si de l’entitat. Definirem quines accions 
volem portar a terme com a moviment per reforçar 

aquest treball a les entitats i visibilitzar la feina que 
portem a terme. 

El 2023 vindrà marcat per la definició, formació i imple-
mentació de la nova proposta educativa per als cursos 
2023 i 2025, que vindrà de la mà d’un marc conceptual, 
uns eixos d’animació i del conjunt d’activitats per tal de 
desenvolupar-la en el marc de les entitats.

Volem destacar la gran quantitat de monitors i monito-
res joves que formen part de les entitats d’esplai actu-
alment. És per això que ens cal conèixer i explorar les 
noves formes d’interactuar i comprometre’s de la gent 
jove i dissenyar les nostres accions en conseqüència. 
Per aquest motiu  és cabdal la formació integral dels 
equips; realitzarem els cursos de directores i monitores 
de la Federació, sempre comptant amb la implicació 
dels equips educatius dels esplais perquè puguin di-
namitzar les sessions. 

Un altre repte que entomem pel 2023, es la partici-
pació en el projecte 195km “Projecte d’intercanvi de 
coneixement entre organitzacions de joves d’Occitània 
i Catalunya”, un  projecte europeu conjuntament amb 
el Centre de formació de Fundesplai i Les Francas. Es 
tracta d’un intercanvi entre entitats que passarà durant 
les assemblees de la Federació i la de les Francas (al 
març al Prat i al juny a Perpinyà). Es faran activitats de 
reflexió sobre educació ambiental i inclusió, i es crearà 
un MOOC sobre cadascuna d’aquestes temàtiques.

Des de la Federació treballem per promoure la millora 
qualitativa de les activitats, projectes i programes dels 
centres d’esplai. Per això enguany ens hem presentat 
a noves licitacions, les quals es resoldran el 2023, amb 
l’objectiu d’impulsar projectes innovadors que afavo-
reixin la transdisciplinarietat en tots els àmbits fent 
partícips a infants i joves.

perspectiva 
2023
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Fedesplai
     on ens pots trobar

FederraKa: (f. [LC] [AQ]) [1] Casa petita i rústica que 
habiten un grup de persones boniques i precioses que 
vetllen per reforçar, ampliar i millorar la tasca dels centres 
d’esplai i la seva vinculació i organització en el territori. 
Fabricada amb pedres de tots els indrets de Catalunya 
des del nord fins al sud, amb sostre de canyes del Baix 
i del Vallès... i amb parets i sòl fabricat amb propostes  
educatives, experiències de Festa Esplai, vivències 
del  MOVIDIC, formacions de la Jornada de tècniques 
i records del MoviJove...


