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Consolidar
el que hem
construït amb
noves mirades
Des de 2013 hem fet profunds canvis en els models
organitzatius, més coherents amb la nostra missió
i valors. L’objectiu d’aquets
canvis és dotar-nos dels instruments que ens han de permetre fer front als reptes de
la societat i les necessitats
socials i educatives del nostre entorn. La característica
fonamental d’aquests nous
models organitzatius és el
treball en xarxa internament
i externa. Compartim la visió
dels que creuen que la millor
manera d’afrontar els reptes
és col·laborant amb els que
lluiten i treballen pel mateix
que nosaltres. Això implica
una manera de fer basada
en la confiança i, per tant,
en la transparència.
El nou Patronat entoma
aquesta manera de treballar
com un repte propi. Significa
una renovació del 50% del
seus membres i una invitació a què noves persones i
mirades s’incorporin en el
nostre camí.
El nostre objectiu és fer un
món més just; donar oportunitats als més febles, als
infants, joves i a les seves
famílies; aprofitar les oportunitats que ens obren els
canvis tecn ològics p er
apropar-nos a les persones
i escurçar les distàncies físiques i mentals. Sabem que
el camí està ple d’amenaces,
però també d’oportunitats;
per això, el nou equip que dirigirà la Fundació els propers
anys és ple d’optimisme, de
capacitat i de confiança que
un món millor és possible.
Lluitar per un món més just i
solidari implica que les organitzacions hem de ser més
justes i solidàries. Lluitar
per la transparència i l'honestedat implica ser coherents i honestos. Trencar
barreres vol dir trencar les
nostres, vol dir donar la mà
al company, al veí, al que ho
necessita, al món. Com diu
José Cabrera, els canvis organitzatius que impliquen el
treball en xarxa no els hem
de viure com una amenaça,
sinó com una oportunitat per
sortir del nostre confort i per
crear noves organitzacions
centrades en les persones,
àgils, obertes i preparades
per compartir la innovació i
el lideratge.
Las condicions estan creades, ara ens correspon a
nosaltres decidir si volem
convertir la visió en realitat.
Josep Gassó. President

Fundesplai.

Es renova el cinquanta per cent dels i les membres del Patronat

Fundesplai renova el
seu Patronat i impulsa
un nou Marc Estratègic

Josep Gassó

Carles Castells

Anna Romeu

Amparo Porcel

Salvador Carrasco

President de Fundesplai.
Pedagog.

Vicepresident de Gestió
Econòmica i Financera.
Economista.

Vicepresidenta de
Patrimoni, Medi Ambient
i Qualitat. Biòloga.

Secretària. Diplomada en
Treball Social i llicenciada
en Ciències de l'Educació.

Vocal. President de la
Comisió de Polítiques.
Catedràtic de Sociologia.

Rosa Romeu

Sheila Fernàndez

Rosa Valls

Sheila Beltrán

Maria Ferrer

Vocal. Diplomada en
Treball Social.

Vocal. Membre de la
junta directiva
d'El Grup de Polinyà.

Vocal. Professora de la
Facultat de Pedagogia a la
Universitat de Barcelona.

Vocal. Pedagoga.
Presidenta Federació
Catalana de l’Esplai.

Vocal. Graduada en Educació
Infantil. Vicepresidenta Federació Catalana de l’Esplai.

Enrique Arnanz

Carles Grau

Montserrat Guri

Carme San Miguel

Jordi Simó

Vocal. Sociòleg. President
Fundación Esplai.

Vocal. Enginyer industrial.
Partner Technology and
Innovation Konsac Group.

Vocal. Mestra i psicopedagoga. Dra. Institut escola Oriol
Martorell (Barcelona).

Vocal. Membre del
patronat de la Fundació
Formació i Treball.

Vocal. Fundador i CEO
de Plan Marqueting y
Comunicación.

El passat dimecres 19 de juliol es va celebrar a Centre Esplai
(El Prat de Llobregat) una reunió extraordinària del Patronat
de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) que tenia per
objectiu renovar el 50% dels seus i les seves membres.

A banda d’aprovar els plans d’actuació i els pressupostos de l’organització, el renovat Patronat tindrà la missió d’impulsar el nou
Marc estratègic de Fundesplai, que ja ha començat a definir-se i
que haurà de guiar l’acció de l’entitat per als propers anys.

www.fundesplai.org
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Es renoven el 50% dels membres del Patronat, que queda amb una composició més àm

Fundesplai renova el seu Patronat p
E

n la reunió extraordinària
del Patronat del
passat 19 de juliol es
van nomenar set nous
patrons i patrones.

Els nous membres són:
Sheila Beltrán (subdirectora de l’esplai Pubilla Cases Can Vidalet i
presidenta de la Federació Catalana de l’Esplai);
Maria Ferrer (directora
de l’esplai Raconet i vicepresidenta de la Federació
Catalana de l’Esplai); Enrique Arnanz (president
de la Fundación Esplai);
Carles Grau (Partner
Technology and Innovation Konsac Group); Montserrat Guri (Directora
de l’Institut escola artístic
Oriol Martorell); Carme
San Miguel (coordinadora de Voluntariat Fundació Formació i Treball)
i Jordi Simó (Fundador
i CEO de Plan Marqueting
y Comunicación).
Aquestes set persones se
sumen als i les membres
que segueixen formant
part del Patronat: Josep
Gassó, Carles Castells,
Anna Romeu, Amparo Porcel, Salvador
Carrasco, Sheila Fernàndez, Rosa Romeu i
Rosa Valls.

Augmenta la
representació
femenina (nou
dones i sis homes)
La composició final del
nou patronat augmenta
en quant a número membres (passant de catorze
a quinze), representació
femenina (nou dones i sis
homes) i disminueix la mitjana d’edat.
A banda d’aprovar els plans
d’actuació i els pressupostos de l’organització, aquest
Patronat renovat tindrà la
missió d’impulsar el nou
Marc estratègic de Fundesplai.
Sobre la base de la missió,
la visió i els valors de Fundesplai, que es mantenen
com fins ara, aquest Marc
estratègic haurà de guiar
l’acció de l’entitat per als
propers anys a partir de
les conclusions d’un procés
reflexiu en el qual es preveu
que participin més de 700
persones i preveiem concloure la tardor del 2018.

Les set noves incorporacions al Patronat de Fundesplai
Sheila Beltran Arias
34 anys. Barcelona. Presidenta de la Federació
Catalana de l’Esplai i subdirectora i coordinadora
pedagògica de l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Crec fermament en la funció
educativa del lleure
Llicenciada en Pedagogia i animadora sociocultural.
Vol apropar la visió d’una entitat que organitza activitats cada dia de la setmana amb un volum d’infants
elevat. És l’actual presidenta de la Federació Catalana
de l’Esplai i subdirectora i coordinadora pedagògica
de l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, de l’Hospitalet i
Esplugues de Llobregat. Des de petita ha format part
del món de l’esplai i sempre ha cregut fermament en
la tasca educativa que es realitza des del lleure. La
incorporació al Patronat se la pren com un repte per
conèixer amb més aprofundiment el funcionament
de la casa i per créixer des de la vessant professional com de la personal. “Personalment, formar part
del Patronat m’aportarà un espai i un procés nou
d’aprenentatge.

Maria Ferrer Miró
25 anys. Cervelló. Vicepresidenta de la Federació
Catalana de l’Esplai i directora de l’Esplai Raconet

Fundesplai posa els infants
al centre de la seva acció
Graduada en Educació Infantil, vol aportar la visió
de la gent jove del món del lleure. Està vinculada
a l’Esplai Raconet de Cervelló des dels sis anys,
passant per tots els nivells fins arribar a la direcció.
Combina la seva tasca voluntària a l’esplai amb
la feina com a monitora de l’espai del migdia de
l’Escola Folch i Torras d’Esplugues. El passat mes
de gener va ser escollida com a vicepresidenta de
la Federació Catalana de l’Esplai. Encara el repte amb respecte però amb optimisme, satisfeta
d’haver estat escollida i de tenir l’oportunitat de
poder conèixer millor Fundesplai, una entitat que
admira pels valors que defensa a través del lleure.
“S’impulsa l’educació dels infants amb valors i el
creixement com a persones, posant-les en el centre
i respectant els seus ritmes.

Enrique Arnanz Villalta
68 anys. Madrid.
President de la Fundación Esplai

Crec en el valor comunitari
de sumar amb els altres
Sociòleg, filòsof i president de la Fundación Esplai.
Ha dedicat la seva vida al desenvolupament comunitari i especialment al món de la inclusió social,
tant a l’Estat espanyol com a l’Amèrica Llatina.
Com a nou membre del Patronat, vol visibilitzar
la relació entre la Fundación Esplai i Fundesplai, la
creativitat i el treball mutu des del respecte a la
identitat i l’autonomia de cada entitat. El que més
destaca de Fundesplai és la seva missió de posar
la persona al centre de la vida i el seu caràcter
educatiu i solidari amb les persones que més ho
necessiten. “Crec profundament en el valor de
l’equip, del que és col·lectiu i comunitari, i de la
capacitat de sumar i multiplicar els uns amb els
altres.

La nostra missió. “Educar els i

el medi ambient i promoure la ciu

La nostra visió. Volem ser una

local i global en la seva actuació
i la innovació i per establir alian
món local en general. FOTO: núria
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mplia, més jove i amb més representació femenina

per afrontar els nous reptes de futur
Montserrat Guri López
59 anys. Bigues i Riells. Directora de l’Institut
escola artístic Oriol Martorell de Barcelona

Vull aportar el meu granet de sorra a
una entitat compromesa amb els valors

Mestra i psicopedagoga amb una àmplia formació i
experiència en el sector de l’educació, l’art i el lleure.
Vol posar el seu granet de sorra a Fundesplai per
fer encara més gran un projecte que la va captivar
per la implicació de l’equip de treball i el compromís
amb valors com la utopia, la solidaritat, la iniciativa
i la felicitat. És directora de l’institut escola artístic
Oriol Martorell de Barcelona i ha treballat en diversos
càrrecs de responsabilitat al Departament d’Ensenyament i al de Cultura, gestionant el personal, el
pressupost i coordinant serveis educatius i plans estratègics. Ha estat professora a Cardedeu i Granollers
i ha format part del patronat de la fundació Martí
l’Humà, de la Garriga. “L’equip de Fundesplai té les
idees clares i des de fa temps treballen de valent i
amb il·lusió per un projecte que han fet créixer, han
renovat i han anat teixint en una gran xarxa.

Carme San Miguel Ruibal
72 anys. Barcelona. Membre del
patronat de Fundació Formació i Treball

Vull seguir aportant experiència
en la gestió i capacitat d’anàlisi

infants i joves, enfortir les entitats i el Tercer Sector, millorar
utadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora”.

a organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica
amb la presència territorial; caracteritzada per la qualitat
nces estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el

ria gassó

Llicenciada en ciències Físiques per l’UB, va ser la
directora de planificació del COOB 92, responsable
de sistemes d’informació i informàtica, regidora de
mobilitat i seguretat i regidora de l’Eixample a l’Ajuntament de Barcelona. Va conèixer Fundesplai en el
període en que es va construir Centre Esplai, coincidint
amb els anys en què, com a Delegada del Govern de
la Generalitat, era la responsable de la Llei de barris
a Sant Cosme. De Fundesplai en destaca la seva activitat envers l’educació en el lleure, en especial dels
infants més necessitats i la seva capacitat de superar
la crisi “impulsant nous models organitzatius i amb
persones molt compromeses”. Des de fa set anys
forma part del Consell Assessor i ara, com a membre
del Patronat, espera seguir aportant experiència en
la gestió i capacitat d’anàlisi.

Carles Grau Lara

Jordi Simó Montoro

56 anys. Barcelona.
Partner Technology and Innovation Konsac Group

61 anys. Barcelona. Fundador i
CEO de Plan Marqueting y Comunicación

La visió empresarial sumada
als valors socials de l’entitat

Enginyer industrial i expert en noves tecnologies, s’incorpora al Patronat per aportar la visió del món empresarial a la Fundació, apostant per l’ocupació laboral
i per continuar traduint l’activitat de Fundesplai en un
impacte per a tota la societat. Amb una experiència
de més de 25 anys en càrrecs de responsabilitat en
grans empreses del sector tecnològic, com ara Microsoft, de la qual va ser director a Catalunya entre
els anys 2005 i 2014. Precisament, des de la seva
responsabilitat en aquesta multinacional va ajudar a
consolidar el projecte Connecta, impulsat per Fundación Esplai i on ell mateix també va fer de voluntari
en el centre de Diagonal Mar. De Fundesplai, sobretot
valora l’aposta per programes com Jove Valor i Tresca, que combinen el lleure amb l’ocupació de joves
en situació d’exclusió. Des del 2013 és membre del
Consell Assessor de Fundesplai.

Àmplia experiència en l’àmbit de
la comunicació i l’organització
Va estudiar Químiques i Història a l’UAB, però finalment va orientar la seva carrera cap al sector de
l’audiovisual, fundant una empresa de comunicació
que amb el temps s’ha especialitzat en el món digital.
De jove va viure el món del lleure, però no ha estat
fins darrerament que ha aconseguit trobar el temps
lliure necessari per poder col·laborar en un projecte
de compromís personal com el de Fundesplai, una
entitat que coneix des dels seus inicis i la història
de la qual qualifica com a “molt inspiradora per
haver començat amb un petit centre infantil i juvenil
per acabar sent una gran fundació que dona suport
a milers d’infants i joves en molts àmbits”. Com a
membre del Patronat espera aportar il·lusió, energia
i la seva experiència en l’àmbit de comunicació i
organització allà on pugui ser necessari.

www.fundesplai.org
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El nou Patronat de Fundesplai permetrà consolidar la feina feta en els darrers anys am

Un equip per impulsar el nou Marc E
Els i les membres que continuen en el Patronat de Fundesplai
Josep Gassó Espina
65 anys. Barcelona.
President de Fundesplai

Seguir construint somnis
que transformin la realitat
Nascut a Barcelona l'any 1951, Josep Gassó és pedagog. Ha dedicat tota la vida a impulsar l'educació
en el temps lliure per a infants i joves, especialment
per aquells que es troben en risc d'exclusió. Va
començar fa més de 45 anys creant el Club d’Esplai Bellvitge i el 1996 va impulsar amb d’altres
persones la Fundació Catalana de l'Esplai, entitat
que presideix. Va participar activament en la creació de la Plataforma de ONG de Acción Social,
que va presidir en la seva primera etapa entre els
anys 1998 i 2003. Per a Josep Gassó, “els líders
són aquelles persones capaces, amb optimisme,
de construir un somni, és a dir, l’aspiració d'una
col·lectivitat per a millorar la seva qualitat de vida".

Carles Castells Oliveres
61 anys. Barcelona.
Vicepresident de Gestió Econòmica i Financera

Seguir contribuint
al creixement del projecte
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la UB. També és tècnic d'Administració General
de l'Administració Local, i ha cursat Gestió Pública i
Seminari de l'Àrea Financera a ESADE. És consultor i
gestiona una empresa pròpia. Ha estat director gerent
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (1995-2002), secretari executiu de
la Societat Fira 2000 SA (1993-1998) i Coordinador
General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
(2013-2016), entre d'altres. La seva vinculació amb
Fundesplai va començar de jove, quan va fer de monitor al Club de Bellvitge. “Espero seguir contribuint,
en allò que jo pugui aportar, al creixement del projecte i a la seva permanent adaptació als temps, les
circumstàncies i els reptes constantment canviants".

Anna Romeu Ripoll
61 anys. Preixens (Lleida). Vicepresidenta
de Patrimoni, Medi Ambient i Qualitat

Fent camí cap a
un món més sostenible
És llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gran part de la seva
trajectòria professional ha estat al món de l’educació ambiental, implantació de diferents aspectes
de qualitat, sostenibilitat i gestió de les cases de
colònies i albergs de natura, com a instal·lacions
amb una potent funció educativa. Es va incorporar
l’any 1984, primer a l’Assosciació Catalana Cases
de Colònies i, posteriorment, com a membre fundadora de la Fundació Catalana de l’Esplai i des de
fa 8 anys s’encarrega de la gestió patrimonial de
Fundesplai com administradora de ACES. “Aporto
la història i l’experiència acumulada en 30 anys de
tasca educativa i de gestió i les ganes de continuar
fent camí cap a un món més sostenible".

Els nostres valors. Utopia, solidaritat, iniciativa, felicita
pluralisme, sostenibilitat i coherència.

FOTO: jordi play

Ampar

73 anys. Barce
i llicenciada en

L’acompan
ajuda a co

Diplomada en T
cies de l'Educa
les persones gr
tat en centres
presidenta de l’
(ara Col·legi pro
l’Institut de Treb
Actualment form
de Fundesplai i
seva aposta pe
voluntaris/ies aj
que des del Com
el voluntariat s’
de solidaritat i
global i la neces

Salvado

Catedr

Hem de do
als reptes

Catedràtic de So
i desenvolupame
llarga experiència
diverses entitats
del Patronat i con
ments de sociolo
l’educació. Ha re
i el 8 d’Abril de la
tasca docent i inv
és una entitat q
compromís sostin
donar resposta a
més complexa i
après d’una vida
de servei".
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mb noves mirades

Estratègic de Fundesplai

at, independència, transparència,

ro Porcel Mundó

elona. Diplomada en Treball Social
n Ciències de l'Educació. Secretària

nyament a voluntaris/ies
omplir la missió

Treball Social i llicenciada en Ciènació. Especialitzada en l'atenció a
rans i en gestió i auditoria de qualid'atenció a la dependència. Va ser
’Associació de Treballadores Socials
ofessional) i també ho ha estat de
ball Social i Serveis Socials (Intress).
ma part del Comitè de Voluntariat
d’Intress. De Fundesplai destaca la
el voluntariat: “l’acompanyament a
juda a complir la seva missió”. “Crec
mitè de Voluntariat puc ajudar a que
’incorpori també en les noves xarxes
justícia i a treballar amb una visió
ssària proximitat comunitària i local".

or Carrasco Calvo

Sheila Fernández Álvarez
35 anys. Polinyà.
Membre de la junta directiva d'El Grup de Polinyà

Reconeixement de l’educació
en el lleure
Treballa a l'empresa familiar i està cursant la llicenciatura de Dret. Durant els últims anys col·labora amb
l'associació El Grup de Polinyà, una entitat de referència en l’educació en el lleure de la localitat, com
a professora de música i actualment és secretària de
la seva Junta Directiva. Combina la seva dedicació als
negocis familiars amb la tasca al Grup de Polinyà. Per
a ella, Fundesplai desenvolupa un treball importantíssim en l’àmbit de l’educació en el lleure d’infants
i joves, ja que facilita el seu reconeixement a nivell
social. Destaca també l’acció comunitària de l’entitat
en favor de les famílies. Fernández es marca com a
repte obrir una línia important de treball de l’esplai
al Vallès Occidental.

Rosa Romeu Tarragona
81 anys. Preixens (Lleida).
Diplomada en Treball Social

Transformació, cohesió social
i identificació amb el projecte

És diplomada en Treball Social, i va néixer a Preixens
(Lleida) l'any 1935. El 1961 va començar a treballar al
Barri del Besòs en un projecte de treball comunitari
depenent de Càritas. La seva trajectòria en aquest
àmbit la portà a treballar a l’Ajuntament de Sant Adrià
(1979-1980), al districte de Barcelona de Nou Barris
(1980-1994) i la Diputació de Barcelona (1994-2002).
Durant 25 anys va ser també professora de Treball Social Comunitari a la UB. Membre del nucli del Consell
Assessor de Fundesplai des de la seva creació, des del
desembre de 2002 és membre del Patronat. Col·labora
en diverses comissions de treball social d'administracions i entitats socials. Romeu pensa que entitats
com Fundesplai han de subratllar la seva aposta per la
transformació, prevenció i la cohesió social, i destaca
que l’equip l'integren “persones que ens identifiquem
amb el projecte". "I això ens fa molt forts".

Rosa Valls Carol

74 anys. València.
ràtic de Sociologia. Jubilat

63 anys. Mar del Plata (Argentina). Professora de
la Facultat de Pedagogia a la Universitat de Barcelona

onar resposta
d’un societat canviant

Inclusió social, educació
i gènere, la meva contribució

ociologia a la UB i expert en formació
ent professional educatiu, amb una
ia de col·laboració com a voluntari en
s del sector. Repetirà com a membre
ntinuarà compartint els seus coneixeogia de les organitzacions, el treball i
ebut el Premi Ramon Fuster, el 2012,
la Cultura Gitana, el 2017, per la seva
vestigadora. Considera que Fundesplai
que ha demostrat destacar pel seu
ngut en el temps i per la capacitat de
als reptes d’una societat cada vegada
imprevisible. “Puc aportar el que he
viscuda amb passió, il·lusió i voluntat

És professora titular del Departament de Teoria
i Història de l’Educació de la UB, i va néixer a
l'Argentina l'any 1954. Va ser directora del Club
d'Esplai Bellvitge entre els anys 1990 i 1996. Ha
dirigit diversos projectes de recerca i+d relacionats
amb la inclusió social. És la responsable de Comunitats d’Aprenentatge. Es voluntària de diferents
entitats entre elles l'Escola de persones adultes
La Verneda-Sant Martí (des dels seus inicis), Drom
Kotar Mestipen i Facepa. Al llarg de la seva carrera
ha estudiat a fons les comunitats d’aprenentatge, la
inclusió social i els canvis educatius i la perspectiva
de gènere, entre d’altres. Temes sobre els quals ha
aportat la seva experiència a les diferents línies de
treball de Fundesplai.

Agraïment
als i les
membres
sortints
En el transcurs de
la reunió extraordinària del 19
de juliol, a banda
d’escollir i nomenar els set nous
membres del
Patronat de Fundesplai, es va fer
un agraïment a les
persones que han
deixat de formar
part d'aquest
òrgan.
En aquest sentit,
el nou patronat
de Fundesplai,
va agrair molt
especialment la

El patronat,
va agrair molt
especialment
la seva
dedicació,
implicació i
compromís
dedicació, implicació i compromís
dels sis patrons
i patrones sortints, que són en
Carles Barba,
vicepresident de
Relacions Institucionals; Miquel
Inglès, expert en
Formació Professional; Daniel
Celma, Director
de Xino-Xano
Associació de
Lleure i vicepresident sortint de la
Federació Catalana
de l’Esplai; Marc
Alcaraz, Director
del Grup d’Esplai
Espurnes i i president sortint de la
Federació Catalana
de l’Esplai; així
com d’en Ramón
Garcia, Professor d’ESADE, i
la Montserrat
Picas, cap del
Departament Jurídic, que ja havien
deixat el Patronat
el passat mes de
desembre.

www.fundesplai.org
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Aquest procés vol reflectir el canvi intern de cultura organitzativa cap a un model més horit

Un Marc Estratègic més flexi
U

na de les principals fites del
Patronat de
Fundesplai serà el
desenvolupament del
nou Marc Estratègic,
que ha de guiar l’acció
de l’entitat en els propers anys.
Aquest procés recull l’experiència de l’any 2010,
quan un conjunt de persones i entitats vinculades a
Fundesplai van definir un
Pla Estratègic pel període
2011-2015, que actualitzava la missió, visió i valors
de l’organització.

Passem d'una
planificació
estratègica
a un marc
estratègic
El procés realitzat pel Pla
Estratègic 2011-2015 esdevé el punt de partida
d’una nova reflexió estratègica, que no pretén
redefinir la visió i els valors de nou, ni analitzar
en profunditat els nous
contextos socials i educatius, sinó centrar-se en
les maneres de treballar
de Fundesplai i en les
persones destinatàries
de l’acció i les que en
formen part.
Els darrers anys estem
vivim uns moments que
molts anomenen de canvi d’època. Temps que
aconsellen defugir les rigideses i demanen línies
d’actuació més flexibles,
que permetin a les orga-

A on volem anar?

Com ho farem?

"El secret de l'èxit no és preveure el futur, sinó crear una
organització que prosperi en un futur que no pot ser previst"
Michael Hammer

Els
Objectius
el focus

Espai de reflexió permanent
Consolidar una estructura de reflexió
teòrica-pràctica permanent i sistematitzar
processos d’innovació i de modelització.

Implicació
i compromís
Implicar un col·lectiu ampli
de persones en la definició
del futur de Fundesplai,
facilitar l’apropiació dels
reptes estratègics i el sentit
de pertinença i plantejar
la participació com a valor
intrínsec i finalitat en si
mateixa.

Posicionament
de Fundesplai
Guanyar i mantenir
la confiança de la
societat, aconseguir
posicionar l’entitat
com un actor
educatiu i social
rellevant i tenir
incidència social
i política.

Nous lideratges
i formació
Identificar i fer créixer
nous lideratges
estratègics a l’organització
i desenvolupar un procés
formatiu continuat.

Noves idees
Identificar nous reptes, necessitats
i potencialitats, definir prioritats i
orientacions per avançar i millorar
l’impacte, l'eficiència i la sostenibilitat
de l’acció de Fundesplai.

nitzacions adaptar-se de
manera més àgil. Aquest
és el motiu que aconsella
passar d’una planificació
estratègia a un marc estratègic, que és el nom
que porta aquesta panoràmica d’actuació per als
propers anys.

Xarxarquia i lideratges
estratègics

Aquests seran els dos
pilars fonamentals sobre els quals bascularà el
nou Marc Estratègic. Els
darrers quatre anys Fundesplai ha fet un procés
de reestructuració i de

La xarxarquia
promou
la participació,
la transparència
i la creativitat

Famílies

les
orientacions

#(...)

l'escala
i la xarxa

canvi de cultura organitzativa, que avança d’una
organització vertical cap
a models més horitzontals, amb nous processos
participatius i de foment
del compromís de les
persones, la confiança
i la transparència. Un

Petita
infància

Infància

Gent
Gran

Tercer
Sector

#INCLUSIÓ

#EMPLEABILITAT

Inclusió i cohesió
Equitat i igualtat
d'oportunitats
Perspectiva de
gènere

Ocupació
i empleabilitat
Empoderament
per a transformar
l'entorn

#NOUS
PARADIGMES
EDUCATIUS

#SOSTENIBILITAT

Qualitat educativa
Innovació
educativa i social
Educació a temps
complert

Món Local
Catalunya
Espanya
Món

#CIUTA

ic

#

Principis
sostenibilistes
Nous reptes
ambientals

Passat
Present
Futur

Col

pa

procés que anomenem
xarxarquia, que desencadena energies participatives i fomenta la
transparència i la creativitat, en contrast amb
la verticalitat de la jerarquia tradicional. (Veure
entrevista a la pàgina 8)

Les persones integrants de la nova Direcció Col·legiada de Fundesplai opinen s
Cristina Rodríguez

Núria Valls

Directora general de Gestió i Serveis

Directora general de Comunicació i Relacions

Aporta, somia que tot
és possible, trenca murs,
escolta i construeix, aprèn,
comparteix, suma,
identifica’t, accepta noves
idees, mobilitza’t...
T’esperem al marc estratègic

Volem identificar i fer
créixer nous lideratges
estratègics a l’organització.
Més de 700 persones
participaran en la
definició del
Marc Estratègic.
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tzontal, participatiu i de lideratges estratègics

ible adaptat als nous reptes
FASE

Quan ho farem

FASE

Els
Tallers

FASE

Joves

2

FASE

1

Treballadors

Voluntaris

CIUTADANIA

#ESPAI
I TEMPS

Participació
ciutadania activa
Benestar
i salut

2017
Juny - Juliol

Infraestructures
i espais

FASE 1

SELECCIÓ
FASE 2

#Viabilitat
Gestió i
sostenibilitat
econòmica
Recursos
organitzatius
i materials

#Metodologia

Innovació
Educació
personalitzada
Individualització
/ Socialització /
Treball Comunitari
Organització
interna

FORMACIÓ
i DISSENY

Identificació
dels
dinamitzadors/es
dels tallers

FASE 3

Setembre - Desembre

Formació dels
dinamitzadors/es
Selecció participants
Disseny del procés
participatiu
Disseny plataforma
web participativa

TALLERS DELS
GRUPS FOCUS

Xarxa
l·laborativa
i de
artenariat

volem
treballar?

AMB QUI?
PER A QUI?

Considerem aquest
canvi com un procés
dinàmic, on diferents
persones de l’organització esdevenen catalitzadores de les reaccions que afavoreixen la
motivació dels equips
i la visió estratègica i

3

ELABORACIÓ
DOCUMENTS

Gener - Juny

Tardor

(...)

Conclusions
Redacció
de les
idees força

AVALUACIÓ I
ESTRUCTURES
PERMANENTS

Metodologia

La construcció del Marc
Estratègic estarà inevitablement marcada pel
com i el qui, és a dir, la
manera de treballar i les
persones destinatàries
de l’acció de Fundesplai.
Unes línies que guiaran

les diferents fases, actors
i mètodes que articularan
el nou Marc.
Per dur a terme aquesta
tasca es desenvoluparan “Tallers reflexius” i
jornades participatives
amb la voluntat d’aflo-

El nou Marc
Estratègic
estarà marcat
pel com i el qui
Els debats presencials es
completaran amb sessions virtuals, aprofitant
les possibilitats de les
tecnologies, així com jornades puntuals obertes a
un públic més extern, on
es preveu que participin
prop de 700 persones.

Tallers
participatius dels
Grups Focus

FASE 5

mirada profunda dels
nous reptes. Aquestes
persones són, a més,
capaces de transmetre
una visió compartida de
l’organització que permet el treball conjunt i
l’assoliment de les noves fites.

El
Calendari

2018

Debats
i
aportacions
en línia

FASE 4

COM

4

FASE

5

Aquests grups de reflexió estaran formats per
entre 15 i 20 participants
i hi haurà un equip de
dinamitzadors i uns relators. En total, s’espera
que al final hi hagin pres
part al voltant de 150
persones.

Revisió
estructures
permanents
de
participació

rar noves idees. Aquests
tallers giraran al voltant
d’un focus temàtic i incorporaran representants de diferents àrees
de l’entitat i persones
externes que aportin
reflexions diverses i
complementàries.

Els Tallers reflexius s’agruparan al voltant de
vuit eixos temàtics:
Petita infància, infància, joves, famílies, gent
gran, Tercer Sector, treballadors i voluntaris.

Orientacions
i escala

El Marc Estratègic es
caracteritza per la seva
flexibilitat. Justament
per aquesta concepció,
no marca unes directrius
fixes sinó que estableix
unes orientacions en
els debats, relacionades amb les principals
línies d’actuació de
l’entitat però obertes a
incorporar nous camps
de treball en funció del
desenvolupament de les
deliberacions.

sobre el nou Marc Estratègic
María José Navarrete

Carles Xifra

Directora financera

Director d’Accions i Programes Educatius,
Socials i del Tercer Sector

La dinàmica de reflexió
ens permetrà somiar
en majúscules. Somiar
sense perdre del tot la
realitat, però trencant
barreres i participant
sense jerarquies"

Arriba el moment
de mobilitzar la nostra
gent, d’afirmar els valors
compartits, de generar
noves energies
per reinventar-se,
transformar-nos i innovar"

l’entrevista

José Cabrera

expert internacional en innovació
tecnològica i pare del terme xarxarquia

“La xarxarquia ens permet innovar
i adaptar-nos als nous reptes”
José Cabrera és un
reconegut consultor i
líder internacional en
innovació tecnològica,
ha estat a l'avantguarda del sector
de tecnologies de la
informació a Espanya
durant més de 30 anys
i ha estat President del
Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica
de Catalunya. Escriu
molt activament sobre
temes d'innovació i
lideratge, i el seu blog,
"El lideratge en l'era
de la col·laboració", és
un dels més populars
sobre lideratge en
llengua espanyola. El
seu llibre Redarquía.
Más allá de la jerarquía és una referència
obligada per comprendre els canvis que
s'estan produint com
a conseqüència de la
incorporació de les
Tecnologies Socials a
les nostres vides; tant
en l'àmbit personal
com en el professional;
en les relacions de govern i en l'organització
de les empreses i les
institucions.
Què és la xarxarquia?
La xarxarquia és l'ordre natural en un món connectat.
Així com la jerarquia és un
ordre imposat que estableix
les relacions d'autoritat i poder formal entre superiors
i subordinats en el si de les
organitzacions tradicionals,
la xarxarquia és un ordre
emergent que sorgeix com
a resultat de les relacions
de participació i els fluxos
d'activitat generats en els
entorns col·laboratius.
Un ordre alternatiu?
Exactament. Un ordre no
necessàriament basat en el
poder i l'autoritat de la jerarquia formal, sinó en les
relacions de participació i
els fluxos d'activitat que, de
forma natural, sorgeixen en
les xarxes de col·laboració,

basades en el valor afegit de les
persones, l'autenticitat i la confiança. El simple fet de col·laborar i compartir d'igual a igual
genera interaccions, propostes i
solucions innovadores, permetent que l'activitat es traslladi,
de forma natural, als nodes en
què realment s'està aportant
valor a l'organització. La decisió no descendeix des de dalt,
en cascada, sinó que emergeix
des de baix, fruit de les relacions de col·laboració.
Una manera de fomentar la
iniciativa?
... la iniciativa, la creativitat i la
innovació, i coordinar l'activitat
humana amb poc o cap control
de dalt a baix, fent de la innovació i el lideratge el treball de
tots. No és una qüestió de tecnologia, sinó de valors: confiança, autonomia, transparència i
comunitat.
Quines característiques
destaca de la xarxarquia?
El fet que ens permet coordinar
els esforços humans per aconseguir les metes i objectius de
l'organització, sense necessitat
de sacrificar la creativitat i la
iniciativa de les persones. No
cal que algú et digui el que has
de fer, ni ocupar una posició en
l'organigrama, per mobilitzarse, innovar i comprometre't
amb allò que realment t'apassiona.
La xarxarquia augmenta així
la capacitat d'adaptació i canvi
de tota l'estructura, facilitant
la innovació col·laborativa i
l'activisme corporatiu com a
mecanisme per mobilitzar la
participació, identificar les
resistències als canvis i promoure les iniciatives d'innovació necessàries.
Pot ser una moneda
de dues cares...
Efectivament. Ens dóna més llibertat per triar i major compromís per complir. Es tracta de
mobilitzar als altres, fora i dins
de la nostra àrea de responsabilitat, per aconseguir comprensió i acord sobre el que cal fer
i com cal fer-ho, facilitant els
esforços individuals i col·lectius
d'adaptació i desenvolupant les
noves competències i formes de
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Xarxarquia en poques paraules:
A tall de resum podem dir que la xarxarquia és un nou ordre
organitzatiu que suposa una major autonomia i compromís personal, facilita la col·laboració i la creativitat, permet la presa de
decisions distribuïdes i suposa en les organitzacions nous marcs
de contribució amb major responsabilitat però que comporta
també més responsabilitat i compromís individual. És precisament
aquest caràcter participatiu i dinàmic de la xarxarquia el que li
dóna la seva capacitat de donar resposta a reptes excepcionalment complexos als quals ens enfrontem.

fer col·laboratives necessàries
per adaptar-se a les noves circumstàncies.
Per a què necessitem
aquest nou ordre
organitzatiu?
Les organitzacions, per enfrontar-se als nous desafiaments,
necessitaran no una sinó dues
estructures organitzatives: la
jerarquia com a organització
natural per a l'execució del dia
a dia i l'obtenció de resultats
previsibles i la xarxarquia com
a estructura natural per a l'exploració i la innovació col·lectiva, centrada en les noves oportunitats i demandes del futur.
Aquesta dualitat és particularment rellevant en el context de

les organitzacions del Tercer
Sector, on les iniciatives orientades a l'explotació estan relacionades amb el funcionament
de l'organització tradicional,
mitjançant l'execució i millora contínua dels serveis que
presten als ciutadans, i on les
iniciatives d'exploració estan
relacionades amb el desenvolupament de noves capacitats
col·lectives per imaginar i somiar nous models de creació de
valor social col·laborativament.
Això requereix un model de
gestió diferent...
Ja no serveix el model de comandament i control com
estem acostumats en la jerarquia, sinó que és un model ba-
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Amb la col·laboració de

sat en la transparència, la
confiança, l'autonomia i la
col·laboració. A diferència
del lideratge formal, en el
qual l'autoritat deriva de la
nostra posició, el lideratge
col·laboratiu s'exerceix des
del nostre poder personal i
la nostra credibilitat. No té
el seu origen, per tant, en
el lloc que ocupem, sinó en
la nostra actuació proactiva
com a líders, basada en la
nostra passió i constància,
la nostra autoconfiança i la
nostra capacitat de decidir.
Aquesta és l'essència del lideratge col·laboratiu.
Com a líders col·laboratius
hem de ser capaços de reconèixer les diferències de
valors i estructures entre organitzacions grans i petites,
entre empreses lucratives i
organitzacions no lucratives, del Tercer Sector, organitzacions totes elles amb
cultures molt diferents. En
definitiva, hem de superar
les diferències i generar la
confiança necessària per
fer possible la col·laboració
en entorns molt diversos i
complexos, establir credibilitat, comprendre els altres,
connectar emocionalment
i desenvolupar una cultura
col·laborativa que faci possible la innovació col·lectiva
i les aliances amb els nostres
socis estratègics.
Sembla un gran repte...
Probablement el major desafiament que trobaràs en el camí
cap a les organitzacions duals
sigui com fer que les persones
que estan acostumades a una
jerarquia orientada al control
creguin que un sistema dual és
possible. Això és així, perquè
la xarxarquia és incompatible
amb l'ús arbitrari i personalista
del poder, i amb la utilització
que moltes persones han fet de
la jerarquia i de la burocràcia
per obtenir un profit propi.
Però no cal dubtar-ne: els beneficis en termes de resultats
per al negoci i propòsit per
a les persones són enormes.
Si aconsegueixes implantar
amb èxit aquest nou model de
gestió en la teva organització,
podràs superar els reptes estratègics d'un món que canvia
a un ritme vertiginós.
Podeu llegir
l'entrevista
completa
en aquest enllaç

