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Prenem
partit
per la infància!
Només

rantir que tots els
econòmicament afavoel darrer any des rida i les famílies amb
infants hi puguin
accedir. Per fer de Fundesplai hem menys recursos.
atorgat prop de
possible aquesta
equitat, treballem
beques Aquesta manca d’igualen xarxa i cerquem
tat d’oportunitats en la
i ajuts.
infància s’està produint
la coresponsabilitat
aquí: en el nostre barri; a
de tots els agents de la
comunitat (famílies, escoles, en- l’esplai o a l’escola on portem
titats, administracions, empre- els nostres fills/es. I està passant
ses...); promovem el voluntariat i ara. I els nens i les nenes tenen
En el darrer
Fundesplai és atorguem beques i ajuts per a co- dret a viure ara la seva infantesa.
any la acció
una entitat lònies, per a menjadors escolars o No poden esperar a que passi la
socioeducativa
social, sen- perquè infants en situació de risc crisi, perquè, llavors, ja no seran
de Fundesplai
se afany de puguin anar als centres d’esplai infants! Ara el que cal és actuar!
lucre, que que duen a terme una important
va beneficiar a
des de fa 45 tasca socioeducativa diàriament. Per aquest motiu des de Fundesanys desenplai, enguany hem engegat la
volupa direc- Només el darrer any des de campanya “Prenem partit per la
persones.
tament progra- Fundesplai hem atorgat més de infància!”
mes, campanyes i 16.000 beques i ajuts.
activitats per als infants, els joves,
L’expressió “prendre partit” no
les seves famílies i dóna suport Però malgrat tots aquests esfor- deixa marge d’error: comporta
a les entitats del tercer sector. La ços, la crisi fa que cada dia sigui necessàriament l’acció de comnostra actuació la duem a terme, més difícil garantir la igualtat prometre’s, mullar-se, involuprincipalment, a través de l’acció d’oportunitats.
crar-se per la infància. És el que
socioeducativa dels centres d’esja estem fent moltes entitats i
plai; impulsant programes d’edu- Això afecta directament els drets persones al nostre país. Però la
cació ambiental a la nostra xarxa i la igualtat d’oportunitats en la situació actual requereix anar
de cases de colònies; i a través infància i, en concret, a l’accés més enllà.
de programes educatius integrals a les activitats d’atenció, alimentació i lleure educatiu. Segons el En aquest Informe anual 2014i menjadors per al món escolar.
Síndic de Greuges, el lleure és 2015 us volem mostrar els proA Fundesplai vetllem
un dels àmbits educatius jectes i campanyes que estem
Al nostre
perquè els projectes
més fortament afectat duent a terme des de Fundesplai
socioeducatius que
país el
% per les desigualtats i us convidem a “prendre partit
impulsem tinguin
en l’accés, amb un per la infància” amb nosaltres,
dels infants
la màxima qualitat
viuen per sota del diferencial de 30 per trencar processos d’exclusió
però, alhora, estem
punts entre les famí- que, en molts casos, poden ser
llindar de la
compromesos a galies de classe social irreversibles.
Us presentem l’Informe anual de Fundesplai. Es tracta d’un exercici de
rendició de comptes i transparència que ens serveix per donar a
conèixer el treball que duem a
terme i agrair la col·laboració de
totes aquelles persones, entitats,
empreses i institucions que ens
donen suport.

16.000

203.432

27,3

pobresa.
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Òrgans de govern de la Fundació
Patronat

Josep Gassó
President

Rosa Valls

Professora de la Facultat de
Pedagogia a la Universitat
de Barcelona

Carles Barba

Vicepresident
de Relacions Institucionals

Carles Castells

Vicepresident de Gestió
Econòmica i Financera

Anna Romeu

Carles Feixa

Universitat de Lleida

Carlos Ferrater
Arquitecte

Ramon Flecha

Francisca Martínez

Membre de la Comissió
Veïnal Sant Cosme

Xavier Masllorens

Director general d’Educació
Sense Fronteres

Consell
Assessor

Professor de Sociologia a la UB

Lola Abelló

Ecòleg

Director d’Oxfam Intermón
a Catalunya i Andorra

Joan Carles Gallego

Jordi Menéndez

FAPAC.
Presidenta CEAPA (2004-08)

Ramon Folch
Secretari General CCOO Catalunya

Núria Gispert

Francesc Mateu

Pedagog. Cap de l’oficina del
president Montilla

Vicepresidenta de Patrimoni,
Medi Ambient i Qualitat

Ramon Agenjo
Fundació DAMM

Mestra. Experta en inclusió social i participació ciutadana

Josep Menéndez

Montserrat Picas

Jordi Alberich

Director General
Cercle d’Economia

Carme Gómez

Isabel Montraveta

Secretària

Marc Alcaraz

Josep Maria Àlvarez

President de la Federació
Catalana de l’Esplai

Salvador Carrasco

Catedràtic de Sociologia de la
Universitat de Barcelona

Daniel Celma

Tresorer de la Federació
Catalana de l’Esplai

Sheila Fernández

Membre de la Junta Directiva
del Grup de Polinyà

Ramon Garcia
Professor d’Esade

Miquel Inglés

Expert en formació
professional

Amparo Porcel

Secretari General UGT Catalunya

Maria Arús

Directora CIIMU

Robert González

Expert en polítiques esportives

Raimon Guilera
Tècnic d’Educació

Experta en Acció Social i
Tercer Sector

Enric Morist

Coordinador de
Creu Roja a Catalunya

Antoni Mustera

Professora de secundària.
Secretària IES Joan Brossa

Eva Granados

Diputada al Parlament pel PSC

Soci de l’Àrea Tributària
d’AddVANTE

Núria Ayala

Carles Grau

Imma Noguera

Director General de biid
i de Step One

Diplomada en Treball Social

Mestre i psicòleg. President de
la Confederació estatal de MRP

Montserrat Guri

Professor dels estudis de Dret i
Ciència Política de la UOC

Albert Batalla

Carolina Homar

Arquitecte

Ricard Aymerich

Degà de la Facultat de
Formació del professorat de la UB

Raimon Bergós

Advocat. Especialista en
associacions i fundacions

Dolors Camats

Diputada al Parlament per ICV

Mestra i psicopedagoga
Consultora

Jordi Izquierdo

Ismael Peña

Ramon Plandiura
Advocat

Teresa Roca

Gerent de la Fundació Utopia

Presidenta Fundadora de la
Fundació Bofill

Josep Ma Lozano

Salvador Rueda

Elisenda Malaret

Carme Sanmiguel

Professor del Dep. de Ciències
Socials d’ESADE

Diplomada en Treball Social
i llicenciada en Ciències
de l’Educació

Carles Campuzano

Diputat al Congrés per CiU

Catedràtica Dret Administratiu
UB. Consellera del Consell
Audiovisual de Catalunya

Rosa Romeu

Joan Coscubiela
Diputat al Congrés
per ICV-EUiA

Raül Manzano

Diplomada en Treball Social

Director de la Fundació Joan XXIII

Mestre. President de l’FMRP
(2009-2012)

Director de l’Agència Ecologia
Urbana de Barcelona
Regidora Ajuntament Sitges

Mercè Solé

Anna Simó

Diputada al Parlament per ERC
Tutora del Màster d’Estudis
Catalans a la UOC
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i la Federació Catalana de l’Esplai
Joan Subirats

Catedràtic de Ciència Política i
Investigador del IGOP (UAB)

Rosa Suñol

Directora de la Fundació Avedis
Donabedian

Lluís Tejedor

Alcalde del Prat de Llobregat

Rafael Torrubia

Professor del Departament de
Psiquiatria i Medicina Legal UAB

Jordi Turull

Diputat al Parlament per CiU

Pau Vidal

Coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector

Isabel Vilaseca

Presidenta de la Fundació Jaume
Bofill

Rafael Zarza

Director General Bardet

Consell
Directiu
Núria Valls

Subdirectora General i
Gerent de Suport Associatiu

Ester García

Gerent de l’Associació Catalana
Cases de Colònies

Cristina Rodríguez

Gerent Serveis Educatius Escolars

Carles Xifra

Cap de l’Àrea Esplais i gerent
del Centre d’Estudis de l’Esplai

Esther Armengol
Cap de Màrqueting
i Comercialització

María Bruno

Responsable de l’Àrea de Joves,
Internacional i Social

Pilar Calaf

Cap del Departament de Secretaria

Eloi Camacho

Cap del Departament d’Informàtica

Anna Castells

Dani Celma

Tresorer
Xino-Xano Associació de Lleure

Marisol Aguado

CE Diversitat Lúdica

Maria Ferrer

Esplai El Raconet

Minerva Farrés

Esplai La Barretina

Sandra Fernández

Cap del Departament
de Programació

Nerea Albacete

Inés Cosmen

Sílvia Alcaraz

Nieves Fernández

Sheila Beltrán

Laura Garcia

Directora de l’Alberg
de CENTRE ESPLAI

Esplai Picaparets
Esplai Endinsa’t

Esplai Picaparets
Esplai GISC

Esplai La Barretina

Adjunt a la Direcció General

Associació Club d’Esplai Pubilla
Cases – Can Vidalet

Víctor H. Martínez

Anael Bergillos

CE Can Serra

María José Navarrete

Sergio Blanco

Marc Dinarès

Cap de Programació i Planificació

Esplai Disprat Lleure

Albert González
Rosa M. Jurado
Esplai GISC

Cap de Departament d’Administració i Control de Gestió

Grup d’Esplai Espurnes

Alexandre Pararols

Esplai Disprat Lleure

Associació Club d’Esplai Pubilla
Cases – Can Vidalet

Mireia Bru

Sara Luengo

Maria Bruno

Irene Montalban

Carlos Camacho

Albert Racaj

Xavier Castellano

Narcís Reguero

Cap de l’Àrea de Patrimoni

Rubèn Pérez

Cap del Departament de Compres

Jordi Román

Cap del Departament de
Recursos Humans

José A. Ruiz

Responsable de Continguts i
Relacions

Josep Maria Valls

Cap de Comunicació

Imma Mayol

Directora general
de Fundación Esplai

Silvia Blanco
CE Can Serra
Fundesplai

Associació Enlleura’t
CIJ Bellvitge

Marta Cid
CE Giravolt

Ricard Collado

Club d’Esplai El Tricicle

Montserrat Correa
El Grup de Polinyà

Karina Crespo

Junta Directiva
de la Federació
Catalana de l’Esplai

Centre d’Esplai Guadalahorce

Sara Díez

Esplai Pingüí

Fàtima Domínguez

Xiomara Lozano

Esplai Endinsa’t
Ass. Juvenil Salsa Jove
Esplai El Raconet
Ass. Juvenil Salsa Jove

Adnan Sabir

Ass. Lleure i Esport Comkedem

Anaïs Segura
CEI Bellvitge

Miquel Subirats
CE Giravolt

Francisco Utrera

Esplai INSOC Guadalhorce

Núria Valls

Fundació Catalana de l’Esplai

Associació de Lleure i Cultura
Enlleura’t

Ivan Vargas

President. GE Espurnes

Glòria Pedró

Maria Expósito

Ma Carme Vazquez

Marc Alcaraz

Secretària. CE El Tricicle

Xino-Xano Associació de Lleure

CE Diversitat Lúdica
El Grup de Polinyà
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Què és
Fundesplai
Fundesplai és la marca amb què es presenta
la Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats
que aplega. Es tracta d’una iniciativa
sense afany de lucre que treballa a favor
dels infants, els joves, les famílies i el Tercer
Sector des dels àmbits educatiu, social i
mediambiental. L’actuació global de Fundesplai
l’any 2014 ha arribat a 203.432 persones.

La nostra visió

Missió
Educar els
infants i joves,
enfortir
les entitats de
lleure i
el Tercer Sector,
millorar el
medi ambient i
promoure
la ciutadania
i la inclusió
social,
amb voluntat
transformadora

Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva
actuació i presència territorial. Caracteritzada per
la qualitat i la innovació
i per establir aliances estratègiques, especialment
amb els ajuntaments i el
món local en general.

Valors humans
que orienten els
nostres objectius
Utopia:

Volem avançar cap a un
món més just, vers una
societat inspirada en els
valors de la pau, la democràcia i la fraternitat.

Solidaritat:

Optem per la cultura de
la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de les
persones i dels pobles,
a la diversitat i als drets
humans.

Iniciativa:

Volem fomentar la participació, l’autonomia
personal i l’esforç individual i col·lectiu, per
fer front als reptes amb
creativitat i per desenvolupar una ciutadania
activa i responsable.

Felicitat:

Cerquem la formació
de persones que aspirin
a una vida feliç, que es
fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a
l’altre, en l’honestedat,
la generositat, l’expressió dels sentiments i el
compromís amb la comunitat.

Valors
de l’organització
Independència:

Treballem sense subordinació econòmica,
política ni institucional,
ni submissió a cap altre
interès que no siguin els
valors que inspiren la
nostra missió.

Transparència:

Treballem amb claredat
en els objectius i amb
transparència en la gestió
dels recursos. Una transparència basada en la
coherència i en la informació, de portes endins i
respecte a la societat.

Pluralisme:

Volem l’aportació de la
pluralitat, de la diversitat
i de la participació, tant
en la vida interna de l’organització com en el treball en xarxa amb altres
agents i en les relacions
amb el nostre entorn.

Sostenibilitat:

Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris
d’eficiència en la gestió
que ens permetin que
la nostra acció social i
educativa sigui el màxim
d’eficient amb el mínim
impacte ambiental.

Coherència:

Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels
valors que proclamem.

Fundesplai ■ Informe anual 2014-2015
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Què fem
Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels
infants, els joves, les famílies i les entitats.

Infants

Joves

Centres d’esplai

Centres d’esplai

Centres Oberts

Colònies, casals,
campaments

Colònies, casals,
campaments
Programes integrals
per al món escolar:
extraescolars,
programes i projectes
d’educació
ambiental,
menjadors i temps
educatiu al migdia
Suport
a la integració
Programes
d’educació
per a la salut
i prevenció de
drogodependències
Atenció
a la petita infància
Plans
Educatius d’Entorn

Formació i suport
als joves monitors/es
i foment del
voluntariat i
el lideratge juvenil
Programes
d’alfabetització
digital
Aprenentatge
i Servei i camps
de treball
Programes
de formació,
acompanyament
i inclusió laboral
Formació:
lleure educatiu,
intervenció social,
educació ambiental
Educació per a la
salut i prevenció
de drogodependències

Famílies
Foment de la
participació de les
famílies en els esplais
i les activitats
d’educació
en el lleure
Campanyes
per promoure
l’equitat
en les activitats
de lleure
Colònies 
per a famílies
i grups en 
equipaments
de natura
Educació per a la
salut i prevenció
de drogodependències
Formació 
i assessorament
en la funció de 
la parentalitat 
positiva

Societat
i Tercer Sector
Programes 
d’Inclusió Social
Foment del voluntariat
Elaboració 
de materials de reflexió
Elaboració d’estudis 
i publicacions
per al Tercer Sector
Desenvolupament 
associatiu
Serveis de gestió: 
comptable, fiscal, jurídic,
laboral, informàtica,
assegurances
Programes informàtics
especialment
desenvolupats per al
món associatiu
Serveis d’assessorament 
i formació
Cooperació
al Desenvolupament

Serveis complementaris
de restauració

Formen part de Fundesplai
Aplega, dóna suport, reforça la identitat i
la vinculació territorial dels centres d’esplai

Impulsa programes d’educació ambiental
i gestiona instal·lacions de natura

Impulsa programes de formació per al món associatiu, de l’educació en el lleure i mediambiental

Genera recursos i assessorament
per al món associatiu i el Tercer Sector

Informe anual 2014-2015 ■ Fundesplai
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Fundesplai a Catalunya
3
Val d’Aran

13 47

1
Pallars Sobirà

5

6

2
3

Cerdanya

3
Alt Urgell

1

1

5

1
4

2

Pallars Jussà

8

6

Ripollès

5

Alta Ribagorça

Alt Empordà

2

2

Pla de l’Estany

2 17 20

7

Berguedà

2

3

Garrotxa

9

Gironès

2 17 42

2

Osona

Solsonès

13 29
Baix Empordà

4

18

La Selva

5

2 22 50

1

1
2

Noguera

6

2

1
Urgell

3 17 24

6

1

Alt Camp

1

2

1
Priorat

13 3
Baix Camp

1

5

2

Terra Alta

1

2

Alt Penedès

Conca de Barberà

Garrigues

Garraf

Baix Penedès

1

9

37 122
14

Barcelonès

1 16 35

4

2

Segrià

9 93 187 1

Anoia

25 42

Maresme

2

Vallès Occidental

Segarra

Pla d’Urgell

Vallès Oriental

2 55 106 1

Bages

Baix
Llobregat

16 465 157

31 130 43

3 12 29

1

2

2

Persones a les quals arriba
la nostra acció:

2 24 18

203.432

Tarragonès

5

Ribera d’Ebre

6

22

Baix Ebre
Montsià

2 11 15

Esplais i projectes Infants
de lleure
en esplais

Monitors/es

81

13.118 1.419

Escoles

Participants en programes escolars

Equipaments
de
natura

Ocupacions
en activitats
d’estiu

1.048 55.309
Esplais i projectes de lleure
Centres educatius
Equipaments de natura
Entitats Club Suport

28

Participants
en programes
d’educació ambiental

247.274 40.216
Consultes
Entitats
resoltes 3.226
Club Suport 1.189
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Actuació a Espanya i al món
Fundesplai desenvolupa la seva
acció en l’àmbit català. Les
iniciatives a favor dels infants i
els joves, la inclusió social, el
Tercer Sector i el medi ambient de Fundesplai a Espanya i
al món es duen a terme a través
de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida gràcies als
acords de col·laboració entre
les dues entitats. Fundesplai i
Fundación Esplai són dues organitzacions amb una història
i trajectòria comuna, però que
són independents i compten
amb patronats i consells assessors propis.

1
Avilés (2)

A Coruña

6

Oviedo (22)

Bilbao

1

11
Vigo

Elkarte

Burgos
(11)

León
(2)

Logroño
Tudela

5
Soria

Salamanca
(2)

Paterna

Toledo

Cáceres
Almendralejo
Badajoz
Zafra

Burjassot

27

(2) València

Cheste
Villagordo de Cabriel
Picanya
Silla
Alzira
Gavarda
Villena

Sonseca

Jaén

Murcia
Granada
(3)

Sevilla (2)

11

Almería
Málaga (2)

3

Mèxic

Canarias

Guatemala
Honduras
El Salvador

Nicaragua
Panamà

Veneçuela

Colòmbia

Equador

Letònia
Irlanda

1

Perú

Regne Unit

Brasil

Lituània

Bèlgica
Bolívia

Alemanya

Brusel·les

Paraguai

França

Polònia

República Xeca

Suïssa
Hongria
Croàcia

Argentina

Romania
Sèrbia

Uruguai

Portugal
Espanya

Bulgària

Itàlia

Xile
1

Seus: 9

Centres d’accés i formació en TIC: 127

Equipaments de natura: 28

Esplais i projectes de lleure: 81

Escoles: 1.048

Entitats Club Suport: 1.189

Països on fem accions de L’Esplai Sense Fronteres: 4

19
Palma (2)

1

Córdoba

Cádiz (2)

BARCELONA
El Prat de Llobregat

MADRID (15)

3

Huelva
(2)

(23)

Tarragona
(2)

Teruel

33

Ávila

1

1.063

Zaragoza

Valladolid (2)

Zamora

28 538 63

Ayerbe

4

Palencia (2)

Setmana pels drets de la joventut: 5

Països on treballem en xarxa a través de 30 organitzacions de La Liga: 18

Països on treballem en xarxa: 18

Fuerteventura

10
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Dimensió Educativa,
Social i Mediambiental

Fundesplai

amb

els infants
L’actuació prioritària de Fundesplai
és amb els infants. La immensa majoria
dels 203.432 beneficiaris de l’entitat són
menors de 12 anys. A través dels centres
d’esplai, dels programes escolars,
els equipaments de natura i les activitats
de vacances es porta a terme una acció
educativa, sempre amb criteris de
qualitat i equitat i amb voluntat
transformadora.
Per garantir la igualtat d’oportunitats
entre els infants,
Fundesplai impulsa la campanya
“Prenem partit per la infància”.

Fundesplai ■ Informe anual 2014-2015
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

#botaxlainfancia:
mobilització a favor de la igualtat
d’oportunitats en la infància

Al nostre país el
27,3% dels infants
viuen sota el llindar
de la pobresa. Això
afecta directament
els drets i la igualtat
d’oportunitats en la
infància, en concret, en l’accés a les
activitats d’atenció,
alimentació i lleure
educatiu.
Per això, Fundesplai
va engegar el mes de
gener la campanya
#botaxlainfancia,
amb la qual es convida a totes les persones que creuen que
els infants tenen dret
a viure plenament la
seva infantesa a que
ho manifestin públicament.
Per participar cal ferse una foto “botant” i

penjar-la a les xarxes
socials amb l’etiqueta #botaxlainfancia. Cada bot
és un clam a favor dels drets
i la igualtat
d’oportunitats
en la infància
i, a més, cada
bot és 1€ aportat per les empreses col·laboradores
(Eurest Catalunya,
Bardet Avant Grup i
la cadena de supermercats Plusfresc)
que es destinarà a
afavorir l’accés d’infants en situació de
risc als menjadors
escolars, activitats de
lleure i reforç escolar
i colònies.
Fins a mitjans d’abril
ja s’han aconseguit
prop de 10.000
“bots” de persones
d’edats, dedicació
i procedència molt
diversa, entre les
quals hi ha persones
conegudes com els
jugadors del RCD
Espanyol, del FIATC
Joventut, de diferents
seccions del FC Barcelona; músics com
els Lax’n’Busto, Cesk
Freixas, Projecte
MUT, etcètera.

impacte
social

15.935
10.000

La campanya s’empersones ja
marca
han participat a
dins de
l’estratè#botaxlainfancia
gia global
de Fundesplai “Prenem partit per la infància”,
que té per objectiu
sensibilitzar i cercar
adhesions i fons a
favor de la igualtat
d’oportunitat en la
infància.
En el marc de #botaxlainfancia, i davant les eleccions
municipals, Fundesplai també ha presentat als partits polítics
i a la ciutadania un
seguit de propostes
perquè es prioritzin
les polítiques a favor
dels infants.
Per veure tots els
“bots”, informar-se
i col·laborar amb
la campanya es pot
consultar el web
www.botaxlainfancia.org

Ajuts atorgats el
darrer any

4.539
Beques per a
colònies i cases
d’estiu

4.000

Ajuts per a
colònies escolars

582

Beques d’un mes
en menjadors
escolars

800

Ajuts per a
colònies en família

6.014
Ajuts per a
activitats de
vacances
i excursions
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Més presents
en el món escolar
La presència de Fundesplai en l’àmbit escolar enguany ha experimentat un creixement
global del 15%, arribant a un total de 1.048
escoles. En aquests
centres es gestionen,
entre altres, l’espai del
migdia i menjador, activitats extraescolars,
casals infantils, servei
de suport als infants
amb NEE i programes
de promoció i prevenció de la salut.
Del creixement experimentat cal subratllar
un augment del 40%
en la gestió de menjadors escolars, com
a conseqüència de
l’aposta per la qualitat
educativa en l’àmbit

del temps del migdia,
amb programes com
la campanya #DretalLleure impulsada per la
Federació i duta a terme, també, en el món
escolar.
També s’ha continuat
treballant per arribar
als usuaris més necessitats, augmentant en un
30% els recursos destinats a beques menjador, per tal d’afavorir la
igualtat d’oportunitats.
Territorialment, cal
destacar que enguany
s’ha produït una forta
expansió en les províncies de Tarragona i Girona. En aquest darrer
territori, s’ha arribat a
un acord amb la Diputació de Girona, que

ha possibilitat que els
nostres programes de
prevenció i salut puguin arribar al 30% de
les escoles i instituts de
la província.
Pel que fa als programes de Suport a infants amb Necessitats

Més presents en el món escolar
Aquest any s’ha signat
l’aliança amb l’empresa Eurest Catalunya, que
possibilitarà sumar l’experiència d’aquesta empresa líder en el sector
de la restauració amb
l’experiència en els projectes educatius de Fundesplai, oferint així la millor qualitat a les escoles.
L’aliança es va presentar
el passat 11 de febrer en

el transcurs d’una jornada celebrada a CENTRE
ESPLAI sota el lema “El
temps del migdia: més
que un dret.” En el transcurs de la Jornada, en
la què hi van participar
uns 300 experts i professionals del sector, es va
debatre respecte els aspectes clau per garantir
la qualitat i equitat en el
temps del migdia.

Educatives Especials
hem passat a gestionar els tres territoris
més grans: Barcelona
comarques, Vallès Occidental i Vallès Oriental-Maresme, passant
de tenir 450 vetlladors
a tenir-ne 652.
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Encerta l’Estiu
Un estiu per a tothom!
Un total de 960
tandes d’activitats,
49.199 participants,
4.539 beques per
a casals i colònies
d’estiu, amb una
mitjana de 203€ per
nen/a becat i un total
de més d’un milió
d’euros en diferents
ajuts a les famílies...
Aquestes són les
principals xifres de
la campanya “Encerta l’Estiu – Un
estiu per a tothom!”

que va impulsar Fundesplai i els esplais
que formen part de
la Federació Catalana
de l’Esplai el 2014 i
que té dos objectius:
l’equitat i la qualitat.
Equitat perquè per
Fundesplai l’estiu ha
de ser inclusiu, un
moment educatiu i de
lleure al qual han de
poder accedir tots els
infants, els joves i les
famílies. A més, és una
petició de les famílies,
que van demanar un
25% més d’ajuts pels
seus fills i filles. Per ferho possible, un any
més, es va buscar
la col·laboració de
les administracions
públiques, empreses
i famílies, a la vegada que es van promoure accions com la

4.539
beques per a

casals i colònies
d’estiu
Gimcana Solidària, la
Rifa de l’Estiu o actes
com Festa Esplai. Un
important esforç que
es va veure traduït en
un increment del 45%
en les beques atorgades el 2014 respecte
el 2013.
Qualitat perquè es
van incorporar noves
activitats com casals
de ciència i tecnologia en anglès, un
casal a Roses durant
el mes d’agost amb la
participació de més
de 450 nenes i nens o
colònies totalment en
anglès o de tipologia
artística.
Totes aquestes novetats van permetre
incrementar un 35%
les tandes de casals i
colònies respecte el
2013.

Actuació
Mediambiental

Donar a conèixer l’entorn
natural als escolars de Girona
L’Àrea d’Educació
Ambiental de Fundesplai va assumir
el curs 2014-15 el
projecte “Coneguem
l’entorn natural” de
la Diputació de Gi-

rona, que té com a
objectiu difondre els
valors ambientals de
l’entorn natural més
proper dels centres
educatius entre els
escolars. Aquesta ini-

43
escoles gironines
participants

ciativa s’ha desenvolupat a 43 escoles de
municipis de menys
de 10.000 habitants
de les comarques de
Girona i s’han dut a
terme 90 activitats.

impacte
social

30%

Més de beques
per a menjadors
escolars

45%

Més de beques
d’estiu atorgades
per Fundesplai
el 2014 respecte
el 2013

49.199
Participants en
activitats d’estiu:
casals, colònies,
campaments,
rutes...

960

Tandes d’activitats
d’estiu

25%

Més de petició
d’ajuts per a
activitats d’estiu
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Junts, fem més esplai
El 2014 ha estat un
any de fort impuls en
l‘acció dels centres
d’esplai i en les dinàmiques participatives
dins la mateixa Federació Catalana de
l’Esplai, reforçant els
vincles territorials i les
diverses comissions i
grups de treball.
Així, des de la Federació s’ha promogut
la coordinació i dinamització d’activitats
territorials conjuntes dels esplais, per
tal d’afavorir espais
d’intercanvi d’experiències exitoses, de
creixement col·lectiu
i de millora de l’acció
d’educació en el lleure. El treball territorial

i els projectes col·
lectius han contribuït
a cohesionar la identitat pedagògica de la
Federació, i a establir
lligams entre els centres, l’entorn i la comunitat. En la mateixa
línia, des de la Federació s’ha consolidat el
treball de les comissions pedagògiques (petits, mitjans, joves i suport a la discapacitat)
i els grups de treball
(espais familiars i petita infància, famílies i
TiC), que han aportat
noves idees, projectes
i accions que ajuden
a millorar la qualitat
educativa i la incidència dels centres
d’esplai.

Aquesta tasca s’ha traduït
en un increment
important de la
participació dels
esplais en els projectes col·lectius com el
Movidic, Festa Esplai,
la campanya reivindicativa #DretalLleure
o els diferents espais
formatius, així com en
les iniciatives educatives i socials d’arreu
del territori. Cal destacar entre d’altres, els
projectes d’aprenentatge i servei en els què
han participat més de
600 infants i joves, les
campanyes de sensibi-

lització i transformació
social “Cap menjar a la
brossa” i “EspLais més
sostenibles” vinculades
a la proposta educativa que s’ha treballat al
llarg de tot el curs amb
l’eix de l’educació per
un consum conscient i
sostenible, o les revisions oftalmològiques
per a infants amb necessitats socials fetes
en col·laboració amb
la Fundació IMO.

ACCIÓ SOCIAL

Estudi del CIIMU sobre l’impacte de l’esplai
Coincidint amb la celebració del 35è aniversari del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet,
l’Institut d’Infància i
Món Urbà (CIIMU), el
centre d’investigació
de referència sobre la
infància i família de Catalunya, va presentar el
passat mes d’octubre els
resultats d’una recerca
per avaluar l’impacte de

l’esplai en les persones
que hi participen.
La principal conclusió
de l’estudi, presentat per
la directora del CIIMU,
Carme Gómez-Granell,
va ser que “l’esplai té un
impacte extraordinàriament positiu en tres
dimensions: els infants,
les famílies i la comunitat: un triangle virtuós
perquè cada dimensió

està connectada i retroalimenta l’altra”.
Així, un 92% de les
famílies aprecien que
els nois i noies han millorat en autonomia i
autoconfiança des de
que van a l’esplai; al
voltant d’un 80% afirmen que ara són més
respectuosos, solidaris,
cooperatius i tolerants i
un 53,3% afirmen que

92
%
dels infants

milloren en

han miautonomia
llorat en
el rendiment
escolar (53,3%).
En l’àmbit familiar, un
77% valoren que l’esplai
resol un tema de conciliació de vida laboral i
familiar, i un altre 70%
destaca els aprenentatges, hàbits i valors que
els seus fills incorporen
gràcies a l’esplai.
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impacte
social

Campanya #DretalLleure!
El Dia Universal
dels Drets de l’Infant és una data
assenyalada que el
2014 va adquirir
una gran rellevància
al commemorar-se
el vint-i-cinquè aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets de
l’Infant, un tractat

que estableix específicament els drets
fonamentals que tenen tots els nens i
nenes del món i, en
concret, el seu Dret
al Lleure.
En un context de
crisi en què aquest
dret esdevé un gran
repte per a tothom,
Fundesplai va posar
en marxa #DretalLleure; una campanya per reivindicar el dret al
joc de tots els
infants que es
va concretar
en una jornada en la
què esplais
i escoles van

tallar els carrers per
omplir-los de jocs.
En total, 10.500 infants, de 34 esplais
i de 30 escoles,
van reclamar els
seus drets reproduint la il·lustració de
Francesco Tonnuci (Frato), a la què
acompanya la cita
“Disculpeu, estem
jugant per a vosaltres”.

10.500
infants van

participar a la
campanya

302

Monitores
i monitors
participants a
la trobada anual
AGOfedesplai

6

Nous esplais
federats
el 2014

15

Esplais han
desenvolupat
44 projectes APS

340

Monitores
i monitors
en cursos
de formació

Actuació
Mediambiental

Esplais més sostenibles
El 2013 es va posar
en marxa la proposta
pedagògica bianual
B612 per promoure
un consum conscient i sostenible entre infants, joves i
famílies d’esplais i
escoles. Emmarcada
en aquesta proposta, al curs 2014-15

es va treballar la
campanya “EspLais
més sostenibles”, en
col·laboració amb
l’Àrea Metropolitana del Transport. La
campanya ha plantejat, a través d’un
procés participatiu,
la revisió de plantejaments i pràctiques

67
activitats dins la
campanya

educatives dels
esplais i la planificació d’accions
de millora en tres
temes principals:
els residus que generem, la gestió de
l’aigua i la millora
de l’entorn proper.

150

Infants
a les revisions
oftalmològiques
de la campanya
amb la
Fundació IMO
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Acompanyament de mares adolescents
Oferir noves oportunitats formatives i laborals
i donar suport en el procés de criança de fills i
filles són els objectius
del projecte d’Acompanyament a Mares
Adolescents (AMA) que
impulsa Fundesplai des
del 2015.
Amb aquesta iniciativa,
Fundesplai vol ampliar
l’àmbit d’actuació de

la seva tasca a favor de
la inclusió sociolaboral
de les persones joves, ja
que incorpora 40 dones

joves d’entre 18 i 25 anys
(embarassades o amb fills
de 0 a 3 anys) que, per la
seva situació de vulnerabilitat, necessiten una
oportunitat per aprendre
i poder generar un canvi
en la seva perspectiva de
vida i en l’enfocament del
seu present i futur.
Les joves participants
segueixen un procés
d’acompanyament en

40

dones joves
participants en el
projecte AMA
competències personals
i de criança dels seus
fills i filles, des d’una
formació en l’àmbit del
lleure i unes pràctiques
al final del període, que
possibilita la seva inclusió en l’entorn social i
facilitar la inserció al
món laboral.

ACCIÓ SOCIAL

Iniciatives per combatre l’atur juvenil i donar suport
al desenvolupament personal dels joves
La mitjana d’atur juvenil a la Unió Europea
al febrer de 2015 era
del 21,1%, mentre
que a Espanya arribava al 50,7%, segons
les xifres de l’agència
estadística comunitària
Eurostat.
Des de sempre, Fundesplai ha promogut
el protagonisme dels
joves des del lleure,
però els darrers anys ha
posat l’accent en ofe-

rir oportunitats a aquelles persones joves amb
especial vulnerabilitat,
per motius econòmics o

socials. Així, Tresca Jove,
Tresca Europe, AMA o
Mentoria són iniciatives
que promouen el desenvolupament personal i la
integració social i laboral
a través de l’acompanyament, la formació i una
primera experiència laboral en el món del lleure.
Des del 2010, la suma de
tots aquests programes ha
permès oferir oportunitats
a prop de 700 joves. El
2014, un 35% van trobar

64%

dels joves van trobar
feina o van reprendre estudis el
2014
una feina en finalitzar
tot el procés; un 29%
van reprendre els estudis
i un 27% es van vincular
com a voluntaris/es a alguna associació. Només
un 9% no va reeixir.
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Formació en lleure per oferir
noves oportunitats laborals
El Centre d’Estudis de
l’Esplai va atorgar 611
títols de Monitors/es i
Directors/es d’activitats de lleure durant
l’any 2014. Aquesta
xifra reflecteix la important tasca desenvolupada per l’entitat
en la formació dels
equips d’educadors/
es, i que es complementa amb formacions d’altres àmbits
d’intervenció social,
de medi ambient i
d’hostaleria i restauració, entre d’altres.

Tot aquest ampli ventall d’accions formatives, d’enfortiment
de les competències,
capacitats i habilitats,
ha permès formar a
3.189 persones el
2014, moltes d’elles
joves, justament aquelles que estan tenint
més dificultats per
trobar oportunitats laborals dignes.
Entenem la formació
també com a eina
d’inclusió, i en aquest
aspecte, destaquem el
nou impuls del pro-

Actuació
Mediambiental

Camps de treball
Durant l’estiu de
2014 es van organitzar diferents camps
de treball on els joves
participants fan un
servei a la comunitat
que els acull amb la
millora de l’entorn
natural, social o històric. 189 joves van
participar als camps
de treball que va organitzar Fundesplai.
Entre aquests, van
destacar-ne dos adreçats a fomentar el
lideratge juvenil. El
primer d’ells es va
desenvolupar a la

localitat de Tarrés (La
Garriga) i hi van prendre part 14 joves que
s’havien format amb
el Tresca i que durant
una setmana van fer
tasques de recuperació d’entorns de la
localitat a la vegada
que es van formar en
el lideratge juvenil.
Al segon hi van prendre part 17 persones
joves de diferents comunitats autònomes
integrants del programa “Jo-Ven! DiSueña
y Construye tu Comunidad”, destinat a fo-

611

jecte de
títols de lleure
Gestors
el 2014
Culturals
en centres
penitenciaris. El projecte, d’impuls del lleure en el
marc de les presons
a través de la metodologia d’Aprenentatge Servei, s’ha
dut a terme al Centre Penitenciari de
Joves (La Roca del
Vallès), i per primera vegada, al Centre
Penitenciari Puig de
les Basses (Figueres).

189

joves participants
als camps
de treball
mentar
el lideratge juvenil.
En aquesta activitat,
els i les joves van fer
diferents tasques de
millora de l’entorn
natural alhora que es
van formar en participació i lideratge.

impacte
social

50,7%

Atur juvenil
a Espanya el 2015

1.772
Treballadors/es
de Fundesplai
tenen menys
de 30 anys i
2.233 tenen
menys
de 35 anys

669

Joves
participants
als programes
d’inserció
sociolaboral de
Fundesplai entre
2010 i 2015

61%

Dels joves
participants
als programes
d’inserció
de Fundesplai
són menors
de 20 anys

18
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amb les

famílies
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Colònies en família a preus socials
L’Institut Nacional d’Estadística indicava a la
seva Enquesta de Condicions de Vida de 2013,
publicada el 2014, que
un 41,9% de les famílies catalanes no podia
gaudir d’una setmana
de vacances a l’any. Per
tal de fer possible que
totes les famílies puguin
gaudir d’unes vacances
d’estiu, malgrat la crisi, Fundesplai va posar
en marxa l’any 2012 el
programa de colònies en

família a preus socials.
Des de llavors, cada estiu
s’han sumat més famílies a
aquesta iniciativa de Fundesplai que ofereix a uns
preus molt assequibles les
seves cases de colònies i

albergs per què puguin
gaudir d’uns dies de descans a la natura. Per tan
sols 516 euros, una família
de dos adults i dos infants
poden gaudir d’una setmana amb tot inclòs. Així,
el 2014 es van fer 8.300
estades, una xifra que representa un increment del
15% respecte a 2013 i del
44% respecte a 2012. A
més, per tal de fer encara
més atractiva l’oferta d’oci
de les cases de colònies, el
complex de Can Mateu va

ACCIÓ SOCIAL

Espais familiars i Ludoteques en família
Els espais familiars i ludoteques en família dels
esplais segueixen treballant i apostant per la importància del lleure en la
petita infància.
Aquests serveis estan
adreçats a la petita infància i les seves famílies,
on nens i nenes de 0 a 6
anys assisteixen en companyia d’un adult. A través d’aquestes activitats,
que promouen el temps

lliure compartit en família,
els infants reben una proposta àmplia i segura de
jocs alhora que les seves

famílies reben suport i assessorament en tot allò que
envolta el món del nadó i la
primera infància.
Durant el curs 2014-2015,
aquests programes s’estan
duent a terme a sis esplais:
CE Tricicle, CE El Nus, GE
Espurnes, CE Pubilla Cases
– Can Vidalet, CE Bellvitge i CE Mowgli, amb més
de 321 participants entre
espais familiars i ludoteques. A aquests s’ha su-

44%
d’increment en les
estades en família
entre 2012 i
2014

incorporar a l’estiu de
2014 un parc d’aventura
amb tirolines, circuit de
xarxa tensada i zig-zag,
skate aeri...
D’altra banda, també el
2014 els albergs de Viladoms de Baix i Rectoria de la Selva es van
incorporar al programa
de Vacances en família
de Xanascat.

321

infants i famílies
als espais
familiars
mat el Centre d’Esplai
La Gresca, que, durant
el 2015, acollirà també
aquests serveis.
Davant la importància
que han agafat aquests
espais, s’ha consolidat
la Comissió Pedagògica
Petita Infància i famílies
de la Federació Catalana
de l’Esplai.
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impacte
social

Mobilitzar la
ciutadania per a
Un estiu per a tothom!
Una important campanya de beques, autofinançament de les
activitats, Gimcana
Solidària i, el 2015,
#Botaxlainfancia! Un
ampli ventall d’accions a disposició
de les famílies i la
societat per fer possible el lema d’ “Un
estiu per a tothom!”,
és a dir, que cap infant es quedi sense
activitats d’estiu per
motius econòmics.
Un important esforç
que venia reforçat per
l’informe que havia
presentat el Síndic de
Greuges al Parlament,
al juny de 2014, i on
fixava una desigualtat
superior als 30 punt

l’accés a les activitats de
lleure pels infants amb
necessitats socioeconòmiques.
Entre aquestes iniciatives, les famílies es van
bolcar especialment
en la Gimcana Solidària que, en la seva 2a
edició, va engrescar
150 persones que van
organitzar 1.400 actes
en què van participar
milers de persones.
A la mobilització de les
famílies, cal sumar el
compromís institucional
de la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona, Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, ajuntaments
i l’Obra Social de “la
Caixa”i Fundació Probi-

Actuació
Mediambiental

Jugateques ambientals
als Parcs Metropolitans
Al mes de març del
2015 es posa en
marxa per segon any
el projecte Jugateques
ambientals als parcs
urbans gestionats per
l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).
Des de Fundesplai

gestionem 8 jugateques
en col·laboració amb
AMB i els ajuntaments.
Són espais lúdics i educatius, impulsats per
l’AMB, ajuntaments i
Fundesplai que inclouen zones per jugar,
itineraris guiats i tallers

41,9%

De les famílies
catalanes no van
poder gaudir
d’1 setmana de
vacances a l’estiu
segons l’Enquesta de Condicions
de Vida de
l’Institut Nacional
d’Estadística

tas i d’empreses com
Avantgrup - Bardet
que van aportar més
d’un milió d’euros.
Tots aquests esforços
van permetre a Fundesplai oferir al 2014
un total de 4.539 ajuts
per a casals i colònies
per a infants amb necessitats socials.

8
jugateques

ambientals
gestionades per
Fundesplai
amb educadors/es.
L’objectiu de les jugateques ambientals
és educar en la sostenibilitat als infants,
joves i les seves famílies.

8.300

Estades en família
a preus socials a
l’estiu de 2014.
Un increment
del 15% respecte
a 2013.

878

Famílies, els infants de les quals
han rebut ajuts
d’ “Un estiu per a
tothom!”

30

equips i 160
persones van
participar a la
2a Gimcana
Solidària de l’Estiu
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Fundesplai amb la

Societat i el
Tercer Sector
ACCIÓ SOCIAL

Assessorament sobre la nova
llei de l’Impost de Societats
A finals de novembre de
2014 es va aprovar una
nova llei de l’Impost de
Societats que obligava
totes les associacions a
presentar la declaració
d’aquest impost. Posteriorment, al mes de febrer es va aprovar una

reforma amb efectes
retroactius des de l’1 de
gener que rebaixa de
100.000 € a 50.000 € el
límit d’ingressos de les
associacions per haver
de presentar la declaració de l’impost.
Davant d’aquesta situ-

15.000
entitats
catalanes
afectades

ació, que afecta a unes
15.000 associacions arreu de Catalunya, Suport
Associatiu va organitzar
un acte a l’octubre de
2014 que va comptar
amb la participació de
més de 150 representants
del Tercer Sector per ex-

ACCIÓ SOCIAL

CENTRE ESPLAI,
un equipament al servei de les entitats
L’Alberg de CENTRE
ESPLAI està concebut
per donar acollida a
les entitats, institucions, administracions i
empreses que vulguin
fer les seves trobades
en un edifici emblemàtic i sostenible.

Exemples d’entitats del
Tercer Sector que han
fet us de les instal·
lacions ens demostra
l’abast que ha tingut
un edifici i uns serveis professionals de
molta qualitat. Principalment són entitats

d’arreu d’Europa, de
persones amb diversitat funcional que ens
han confiat les seves
vacances amb llargues estades. D’altres
col·lectius que també
han estat usuaris de
l’alberg són entitats

plicar els canvis. A partir
d’aquesta data, Suport ha
continuat fent sessions
explicatives pel territori
que han sumat més de
50 jornades i conferències on han pres part més
de 5.000 representants
d’entitats no lucratives.

29.505
usuaris/ies de

l’Alberg de CENTRE
ESPLAI a 2014
socials, d’infants i joves i persones en situació de risc. A més,
CENTRE ESPLAI també ha acollit jornades
i congressos del món
associatiu.
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

impacte
social

Ciutadania
i qualitat democràtica
Cinc debats territorials, entre els mesos de
gener i abril de 2014,
amb la participació
de prop de 250 persones i més de 5.300
visites al fòrum virtual
van ser la base per a
“Ciutadania i qualitat
democràtica. Recuperar la dignitat de
la política”, un llibre
d’autoria conjunta
que constitueix el
sisè volum de la col·
lecció de Documents
per al debat. El llibre
gira entorn a vuit idees força: situar a la
persona al centre del
debat polític i social,
reivindicar la política,
frenar la desigualtat i
defensar la democràcia, anar més enllà de

250

persones han fet
aportacions per
l’elaboració del
llibre
la democràcia representativa, promoure la
ciutadania com a motor de canvi, combinar
la governança local i
global i les identitats
múltiples, reforçar la
cultura democràtica
i reivindicar les actituds vitals individuals
de responsabilitat per
afavorir aquests canvis. La principal proposta del document és
un gran pacte per la
qualitat democràtica

ACCIÓ SOCIAL

Programes de gestió
per a ONG al núvol
Enguany Suport Associatiu ha posat a disposició de les entitats
del Tercer Sector el
seus vuit programes
de gestió d’entitats al
núvol (comptabilitat,
gestió de socis, facturació, projeccions,
correspondència, etc.).
D’aquesta manera,

l’entitat que sempre
ha estat pionera en
l’informatització de
les entitats sense afany
de lucre dona un pas
més per facilitar la tasca de les associacions
en l’àmbit de la gestió.
A partir d’ara les més
de de 1.100 entitats
que en formen part del

1.189
que asseguri l’equitat
en els drets individuals i socials de la ciutadania i que constitueixi un gran projecte
compartit de millora
de la nostra democràcia.Durant 2015 es va
presentar a Barcelona
(23 de febrer), València
(5 de març), Bilbao (12
de març), Madrid (17
de març) i Vigo (25 de
març) que, en total,
van aplegar prop de
300 representants del
Tercer Sector, l’administració pública i el
món universitari de tot
l’Estat. www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org

8
programes de

Club de gestió per a entitats
Suport
disponibles al
podran
núvol
accedir als
programes des
de qualsevol ordinador
connectat a internet o
des dels seus dispositius mòbils. Els usuaris
d’aquest nou servei
disposen d’actualitzacions automàtiques del
programes i còpies de
seguretat de les seves
dades.

Entitats sòcies
del Club de Suport Associatiu

3.226

Consultes associatives resoltes en
l’àmbit jurídic, laboral, econòmic i
d’assegurances

36

Jornades, cursos
i projectes organitzats per Suport durant 2014
per a la millora
del Tercer Sector

53%

De les entitats
del Club de
Suport atenen
els àmbits d’infància, gent gran,
discapacitat, 4t
món, dones i
salut
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Dimensió Econòmica
i de Gestió
L’equip humà,

i treballadors, amb contractes de
jornades variables, que aporten la
seva dedicació, professionalitat i
il·lusió.
A més, per a Fundesplai transparència i eficàcia sempre han estat
unes constants en la gestió. La innovació, amb noves eines i procediments, ha estat la peça clau per
assolir-les i aquest exercici s’han
incorporat nous instruments com
una plataforma que facilita la creació d’espais digitals o un avançat
programa de gestió de les dades.

el patrimoni més valuós
Diversificació d’ingressos, amb un
80% de recursos propis i solament
un 20% de subvenció pública, i majoritària destinació de les despeses
(87%) a les iniciatives que concreten
la missió de l’entitat. Aquestes són
les línies mestres que marquen el
balanç econòmic de Fundesplai i

que són garantia d’independència i
coherència en la seva activitat.
Una activitat que no seria possible
sense l’equip format per prop de
5.000 persones conforma el patrimoni més valuós de Fundesplai. Un
grup humà amb 1.022 voluntàries
i voluntaris i 3.721 treballadores

Millores en els equipaments
En l’apartat patrimonial, aquest
2014-15 cal destacar la finalització de les reformes a l’alberg de la
Rectoria de la Selva (Navès), per
tal de fer-lo totalment accessible
i sostenible i convertir-lo en un
equipament de referència en l’edu-

1.022
voluntaris/es

cació ambiental. D’altra banda, a
la primavera de 2015 va entrar en
funcionament el terreny d’acampada de La Devesa, al costat de la
l’escola de natura de Les Codines
(Montesquiu), amb una capacitat
de 60 places.

a Fundesplai

Balanç econòmic

Recursos humans, econòmics i patrimonials
Ingressos 2014

11%

despeses 2014

12%

3%
7%

20%
69%

Prestació de serveis
Subvencions
Socis, quotes i
donacions

15%

2%
3%

Educació en el lleure

22%

Serveis educatius per
al món escolar
Educació ambiental
Suport al Tercer Sector

36%

Formació de monitors/es
i d’associacions
Gestió de patrimoni i programes
Administració
Interessos bancaris
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Dimensió Econòmica i de Gestió

Explotació i inversions Agregat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai
despeses

2011

2012

2013

2014

PRESSUPOST 2015

Compres

3.289.295,68

2.591.756,86

2.915.272,27

3.093.059,39

2.935.298,45

Personal

19.910.737,20

17.515.976,28

18.588.127,28

19.278.268,54

19.498.436,56

9.306.967,19

7.735.553,92

7.940.496,91

5.955.451,09

6.112.938,64

707.440,57

639.844,10

617.668,48

606.323,09

631.588,75

-

644,52

-

194.155,62

202.120,00

Altres despeses
Financeres
Excepcionals
(A) Amortització

1.332.039,27

1.232.467,10

1.220.430,47

1.414.054,99

1.418.766,43

(B) Total Despeses

34.546.479,91

29.716.242,78

31.281.995,41

30.541.312,72

30.799.148,83
PRESSUPOST 2015

ingressos

2011

2012

2013

2014

Socis i donacions

4.624.434,51

3.414.967,81

3.546.058,06

2.204.302,86

2.329.751,20

Prestació de serveis

21.983.833,59

18.258.564,59

20.504.747,43

21.197.748,01

21.809.937,09

7.115.502,80

6.430.002,89

6.344.914,59

6.139.275,59

6.125.359,64

458.450,27

476.336,51

505.714,45

499.053,11

460.350,84

Subvencions
Altres ingressos
Excepcionals

343.223,01

106.480,55

33.261,29

668,27

-

(C) Amortització de subvencions

491.780,33

506.258,39

510.041,36

666.574,20

668.182,64

35.017.224,51

29.192.610,74

31.444.737,18

30.707.622,04

31.393.581,41

470.744,60

-523.632,04

162.741,77

166.309,32

594.432,57

(D) Total IngresSos
(e) Resultat comptable d’explotació (D-B)
(F) Cash Flow (E+A-C)

1.311.003,54

202.576,67

873.130,88

913.790,11

1.345.016,36

Inversions

1.471.867,87

344.562,62

745.631,19

939.255,71

527.000,00

Balanç agregat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai
Actiu
ACTIU NO CORRENT

2013

2014

Diferencia

passiu

12.394.563,37

-206.538,75

PASSIU NO
CORRENT

14.408.637,70

13.310.876,55

-1.097.761,15

PASSIU
CORRENT

9.754.855,00

11.890.713,21

2.135.858,21

Amb bancs

3.672.824,43

4.693.526,21

1.020.701,78

684.300,51

794.512,97

110.212,46

Altres

3.599.413,59

4.908.353,21

1.308.939,62

Ajustos

1.798.316,47

1.494.320,82

-303.995,65

36.764.594,82

37.596.153,13

831.558,31

-474.799,28

9.515.504,24

10.821.861,83

1.306.357,59

83.685,42

70.479,19

-13.206,23

DEUTORS PER SUBV.

2.454.698,14

4.521.879,79

2.067.181,65

ALTRES DEUTORS

4.079.194,60

3.758.760,42

-320.434,18

DIPÒSITS I
VINCULADES

1.842.396,21

1.557.449,39

-284.946,82

Amb aapp

TRESORERIES

998.570,43

875.411,89

-123.158,54

56.959,44

37.881,15

-19.078,29

36.764.594,82

37.596.153,13

831.558,31

AJUSTOS
Total Actiu

DiferÈncia

12.601.102,12

26.774.291,30

EXISTÈNCIES

2014

PATRIMONI NET

27.249.090,58

ACTIU CORRENT

2013

(FP+Subv CAP)

(Deutes Llarg)

Total Passiu

Nota: La informació econòmica presentada es refereix a la suma de dades de les entitats de la FCE (amb els moviments territorials que la integren, els centres
d’esplai i la Fundación Esplai). Les dades de 2013 i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2014 es troben en procés d’auditoria en
el moment de publicar la present memòria.

Auditories, transparència i certificacions mediambientals
Bové, Montero i Associats: Auditoria de comptes.
Fundación Lealtad: Principis de Transparència i Bones Pràctiques.
IGC: Sistema integrat de gestió de la Qualitat i Medi Ambient: normes ISO 9001 i 14.001.
TÜV: Sistema de gestió Mediambiental EMAS
Certificat EMAS del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Dimensió Econòmica i de Gestió

Instal·lacions en el medi natural
1 Alberg de CENTRE ESPLAI (344)
		 baix llobregat. el prat del llobregat
2 Mas Cabàlies (70)
		 pirineu. ogassa
1

2

3

4

3	Alberg Cal Pons (52)
		 berguedà. puig-reig
4 Can Mateu (46)*
		 guilleries. vilanova de sau
5 Els Porxos (66)*
		 guilleries. vilanova de sau

5

6

7

8

6	La Cinglera (86)*
		 guilleries. vilanova de sau
7	L’Embarcador *
		Sala d’activitats i reunions
		 guilleries. vilanova de sau
8 El Company (62)*
		 guilleries. vilanova de sau

9

10

11

12

9	Rectoria de la Selva (111)
		 serra de busa. navés
10 Viladoms de Baix (90)
		 montserrat-serra de l’obac
		 castellbell i el vilar

13

14

15

16

11 Can Massaguer (74)*
		 montseny. st. feliu de buixalleu
12	La Traüna (42)
		 montseny. fogars de montclús
13 Molí de Sant Oleguer (66)
		 vallès occidental. sabadell
14 CEAL Can Santoi (42)
		 collserola. molins de rei

17

18

19

20

15	Alberg CAA Cal Ganxo (44)
		 massís del garraf. castelldefels
16 Can Grau (52)
		 massís del garraf. olivella
17 Els Vagons (44)
		 montsec. àger
18	Les Codines (60)
		 osona. montesquiu

21

22

23

24

19 Els Prats (45)*
		 guilleries. vilanova de sau
20	Les Feixes (56)*
		 guilleries. vilanova de sau
21 T.A. Rectoria de la Selva (85)
		 serra de busa. navès

25

26

27

28

22 Els Oms (45)*
		 montseny. st. feliu de buixalleu
23	Refugi del Montsec (56)
		 montsec. camarasa

Instal·lacions propietat de
Fundació Catalana de l’Esplai: Viladoms de Baix,
Mas Cabàlies, Can Mateu, Els Porxos, La Cinglera, L’Embarcador,
El Company, Can Massaguer, Alberg de centre esplai.
FGC: L’Estació d’Àger.
Diputació de Barcelona: Can Grau, La Traüna, Les Codines.
Ajuntament de Puig-reig: Alberg Cal Pons.
Ajuntament de Molins de Rei: CEAL Can Santoi.
Ajuntament de Sabadell: Molí de Sant Oleguer.
Bisbat de Solsona: Rectoria de la Selva.
Ajuntament de Castelldefels: Alberg CAA Cal Ganxo.
ENDESA: Refugi del Montsec i terrenys d’acampada de Camarasa.

(00) Places. La capacitat màxima de les 27
instal·lacions es de 1.806 places en total.
Cases totalment adaptades
Amb Piscina

* Les instal·lacions de Can Mateu, Els Porxos,
La Cinglera, L’Embarcador, El Company i Can Massaguer
tenen el distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
Les instal·lacions de Can Mateu, Els Porxos, La Cinglera,
L’Embarcador tenen el distintiu EMAS”.

24	La Pineda (45)
		 montsec. camarasa
25	Les Feixes (56)
		 montsec. camarasa
26	Les Lloses (30)
		 montsec. camarasa
27 Els Roures (45)
		 pirineu. ogassa
28		La Devesa (60)
		 osona. montesquiu
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Entitats de la Federació Catalana de l’Esplai
ALT PENEDÈS

Gelida
Grup Esplai Mainada,
Circumval·lació 41 (edifici CAP);
mainada@fundesplai.org. 937 792 252
Sant Pau d’Ordal
Centre d’Esplai Cargols, Sant Pau, 8.
617 21 38 35;
elscargols@fundesplai.org

ANOIA

Masquefa
Esplai Giravolt, Santa Clara, s/n.
Recinte Rogelio Rojo;
giravolt@fundesplai.org
Vilanova del Camí
Esplai Endinsa’t,
Verge del Cap, 26; 639 61 66 64;
en_din_sa’t@fundesplai.org

Parc de les Bòbiles, 1.
93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org

Xino-Xano Associació de Lleure,
Hernán Cortés, 2 b.; Indústria, 225 93
231 72 90; xinoxano@fundesplai.org

Gavà
Centre d’Esplai El Mamut
d’Ausiàs March,
Sant Pere, 114. CEIP Jacme March
93 638 28 22; mamut@fundesplai.org

Centre d’Esplai Trencalós,
Diputació 326; 618281246;
esplaitrencalos@fundesplai.org

Sant Andreu de la Barca
Esplai Pingüí, Pg. de la
Generalitat, 3. 93 682 20 66;
epingui@fundesplai.org
Sant Boi de Llobregat
Esplai Eixida Camps Blancs,
Salvador Seguí, 59 bxs.
654 990 602; eixida@fundesplai.org
Esplai La Barretina,
Major, 43-46; 638 49 56 27
elabarretina@fundesplai.org

Santa Margarida de Montbui
Esplai Montsplai, Santa Anna, 17;
montsplai@fundesplai.org

Sant Climent de Llobregat
Centre d’Esplai
El Quirro Blau, 664 60 78 46
Còdol, 22; quirroblau@fundesplai.org

BAGES

Sant Feliu de Llobregat
Centre d’Esplai Diversitat Lúdica,
Agustí Domingo, 11. 93 632 57 88;
diversitatludica@fundesplai.org

Artés
Esplai El Cep, Crta. Sallent s/n;
elcep@fundesplai.org
Sant Salvador de Guardiola
Grup d’Esplai Guardiola,
Rectoria, c/ de Dalt; 93 835 30 17
guardiola@fundesplai.org

Sant Joan Despí
Centre d’Esplai El Nus, Pg. Canal, 2.
934.770.686; c.e.nus@fundesplai.org

L’Hospitalet de Llobregat
Centre d’Esplai Can Serra, Ctra.
d’Esplugues 12-14. 93 438 60 42;
canserra@fundesplai.org
Club d’Esplai Bellvitge, Rambla
Marina, 161-177. 93 335 40 00;
cijbellvitge@fundesplai.org

Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet,
Parc de les Bòbiles, 1. 93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org.

GARRAF

Cubelles
Esplai Kitsch, 663 97 62 46.
kitsch@fundesplai.org

GIRONÈS

Begues
Esplai Uraka, 11 de Setembre, 32.
uraka@fundesplai.org

Sant Vicenç dels Horts
Casal Infantil i Juvenil El Quijote,
Alacant, s/n.
93 672 31 32; quijote@fundesplai.org

Cervelló
Centre d’Esplai El Raconet, Pl. del
Mestres, 3; elraconet@fundesplai.org

BAIX PENEDÈS

El Prat de Llobregat
Centre d’Esplai El Globus,
Matagalls 7-9, bxs.
93 370 90 04; esplai@elglobus.org
Esplai Gisc,
Pl. del Barri de Sant Cosme s/n.
93 370 19 17;
giscosme@fundesplai.org
Esplai Disprat Lleure,
Dolors Ibarruri, 45. 676 69 11 01;
disprat.lleure@gmail.com

TARRAGONÈS

Roda de Berà
Esplai Ca l’Oliverar, Major, 9-11;
688 91 86 75 eco_roda@fundesplai.org.

Grup d’Esplai El Castanyot,
Mossèn Jacint Verdaguer, 24-26.
93 477 03 41; castanyot@fundesplai.org

Centre d’Esplai Mowgli,
Pl. Josep Tarradellas, s/n. 93 377 06 95;
cijmowgli@fundesplai.org

Móra d’Ebre
Esplai Treu Banya,
Bonaire, 80; 605 54 29 71
treubanya.esplai@gmail.com

Un pas m3s,
Associació de lleure. Font, 64 5è 4a;
unpasm3@fundesplai.org

Abrera
Esplai Voltrera d’Abrera,
Pl. Escoles Velles s/n;
voltrera@fundesplai.org

Cornellà de Llobregat
Esplai Fontsanta-Fatjó, Gandesa,
s/n.
93 480 19 01;
fontsanta-fatjo@fundesplai.org

RIBERA D’EBRE

La Riera de Gaià
Esplai Campiquipugui, Alzinar s/n ;
669 90 89 94
campiquipugui@fundesplai.org

Vilanova i la Geltrú
Associació Suport,
St. Sebastià, 11 dptx, 7; 646 06 83 00
assosuport@hotmail.com

El Vendrell
Grup d’entitats La Ballaruga,
Camí Reial, 13-17, 1A Pl.
97 766 40 02; laballaruga@fundesplai.org

Masroig
Esplai Les Pinyetes
President Lluís Companys, 1 planta
baixa; 977825481;
lespinyetes@fundesplai.org

Ass. Coordinadora de Col·lectius
de disminuïts de L’Hospitalet,
Rda. de la Via 77; 93 296 98 08.

Club d’Esplai El Tricicle,
J.F. Kennedy, 4; Pl. Estatut, 5.;
93 477 01 47 ; tricicle@fundesplai.org

BAIX LLOBREGAT

PRIORAT

Girona
Associació Juvenil Salsa Jove,
Josep Maria Prat, 12-14; 699 00 85 22;
salsajove@hotmail.com
Associació Juvenil i de Lleure
musical La Caixa de Trons
Josep Maria Prat, s/n;
caixadetrons@fundesplai.org

TERRA ALTA

Gandesa
Associació d’Educació
en el Lleure Punt Sud,
Av Catalunya, s/n (Recinte Escoles
Velles); puntsud@fundesplai.org

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdenyola
Grup Recreatiu La Gresca,
Escoles, 7-5; 93 691 36 75;
lagresca@fundesplai.org
Polinyà
El Grup de Polinyà, De la Rosa, 2.
93 713 32 06;
grupdepolinya@fundesplai.org.
Ripollet
Grup Recreatiu La Gresca,
Bonavista, 6.; Bonavista, 15;
Plaça Sant Jordi, 6
93 691 36 75;
lagresca@fundesplai.org

MARESME

APADIR
Associació de persones
amb discapacitat de Ripollet;
Crta. de l’Estació, s/n; 606 79 10 94
apadir@fundesplai.org.

Palafolls
Esplai El Pas, Pl. Palatiolo, s/n.
Parròquia; esplaielpas@fundesplai.org.

Rubí
Esplai Riu Roig;
Camp Municipal 25 de setembre
riuroig@hotmail.com.

MONTSIÀ

Alcanar
Esplai Picaparets, Ronda del Remei, 70. esplai.picaparets@gmail.com

Sant Quirze del Vallès
Esplai La Flama,
Vallcorba, 17 baixos. 653 302 292,
laflama@fundesplai.org.

Associació Esportiva i Educativa
Dinàmic, Sant Iscle, 35-43 A.
93 357 35 19; info@aeedinamic.org.

St. Carles de la Ràpita
Centre d’Esplai Xerinola, Perot
Cantador, s/n. 636 92 59 10;
xerinolaesplai@gmail.com

Centre d’Esplai Druida,
Formentera, s/n; 663 95 81 36
esplai_druida@yahoo.es.

Terrassa
Centre d’Esplai Guadalhorce,
Guadalhorce, 2 baixos. 93 785 70 02;
esplai.g@gmail.com.

OSONA

VALLÈS ORIENTAL

BARCELONÈS

Barcelona
Club de joves Aixec, Passatge de
Sant Tarcís, 3,
93 246 12 83; clubdejoves@aixec.cat.
Associació de Lleure i Esport
Comkedem, Casal de la Vall
d’Hebron-Can Travi.
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 45;
comkedem@telefonica.net.

Esplugues de Llobregat
Grup d’Esplai Espurnes,
Bruc 40, bxs.
93 372 06 06;
espurnes@fundesplai.org

Esplai de natura Sant Genís dels
Agudells, Masia Can Soler,
Crta. Sant Cugat, 114-132; 629 89 20 84
ecoesplai@fundesplai.org

Esplugues de Llob. - L’Hospitalet
Centre d’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet,

Fundació Privada Catalana per a la
Paràlisi Cerebral - Esplai Jokin,
Llull, 163. 93 313 36 66; info@fcpc.cat

Mataró
Esplai Enlleura’t,
Teià, 7. 645 01 88 42;
aeenlleurat@hotmail.com.

Sant Bartomeu del Grau
Esplai Marcianet, Passeig del Grau, 10;
626 732 111, esplaimarcianet@gmail.com.

PALLARS JUSSÀ

Tremp
Esplai La Casa del sol naixent
Conca de Tremp, 3; 636 29 94 53
casadelsolnaixent@fundesplai.org

Aiguafreda-Sant Martí
Esplai Pica Pins, Major, 18, baixos.;
689 51 87 17
esplaipicapins@gmail.com

Caldes de Montbui
Associació L’Olla,
Josep M. Germà, 15; 620 22 44 69;
lolla@esplailolla.cat.
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Participació en xarxes
del Tercer Sector
Fundesplai també forma part, a través
Fundesplai ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat, constituïda el
2003 i que aplega 33 organitzacions de segon nivell que representen prop
de 4.000 entitats catalanes.

Forma part del grup motor d’aquesta plataforma que agrupa 17 organitzacions que treballen per a la infància i adolescència a través de més
de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i de la salut,
el lleure, l’acció social, l’educació i la formació i atenció a les famílies.

Fundesplai forma part del grup coordinador d’aquesta xarxa d’entitats
amb voluntat de servei públic que treballa per associar l’aprenentatge
servei a la innovació i la qualitat educativa.

Fundesplai es entitat federada de la Fundació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya que agrupa educadors i educadores de
tots els nivells educatius, des de l’escola bressol fins a la universitat i les
escoles d’adults, i tant de l’educació formal com de l’educació no formal.

Fundesplai forma part de Lafede.cat, una xarxa que agrupa 113 organitzacions i que treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació
de les desigualtats a tot arreu mitjançant la cooperació al desenvolupament,
la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.
Fundesplai forma part de Fedaia, plataforma que agrupa les
entitats d’infància, adolescència i famílies en risc d’exclusió
social o desemparament.
És membre de la Junta Directiva de La Confederació, que
és l’organització empresarial que representa les entitats
no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones
a Catalunya.
És una de les entitats impulsores d’aquesta entitat que té
per missió aplegar les xarxes i organitzacions del tercer
sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·
lectiu, amb l’objectiu de treballar per a la promoció de
l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el
reconeixement de la seva tasca.

També formem part de:

de la Fundación Esplai, d’àmbit estatal,
de les següents xarxes espanyoles i internacionals
Formem part de la Junta Directiva d’aquesta organització que agrupa les 25 principals ONG
estatals amb més de 3 milions de persones associades.

Formem part de la Junta Directiva d’aquesta plataforma que agrupa les organitzacions d’àmbit
estatal que treballen en el camp de la infància.

Socis com a entitat d’àmbit estatal de la European
Anti Poverty Network a Espanya, la xarxa contra
la pobresa que fa la interlocució en l’àmbit estatal
i europeu en l’elaboració dels plans d’inclusió
social.

Plataforma del Voluntariado de España Formem
part d’aquesta organització no governamental
que coordina la promoció i difusió del voluntariat
i l’acció solidària a nivell estatal.

Formen part de l’Institut per a la qualitat de les
ONG que difon la cultura de la Qualitat entre
les organitzacions del tercer sector d’acció social així com la incorporació de sistemes de
gestió de qualitat que contribueixin a la millora
del treball de les organitzacions i de la qualitat
de vida de les persones .

Ostentem una vicepresidència d’aquesta entitat
que impulsa programes per la inclusió en l’àmbit
iberoamericà amb organitzacions de 18 països.

Socis a Espanya de la International Youth Foundation, una xarxa mundial present en 70 països
que treballa a favor d’infants i joves.
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Col·laboració amb administracions,
empreses i organitzacions
Fundesplai té convenis amb diferents departaments de la Generalitat que contemplen la col·laboració especialment en relació amb
programes d’educació en el lleure infantil i juvenil, amb especial
incidència en barris desfavorits, programes d’atenció a infants i
joves amb dificultats especials i programes de desenvolupament
associatiu i del voluntariat. Igualment, col·labora en programes
d’educació ambiental, salut, de foment de l’ocupació, d’e-inclusió
i internacionals.

A partir de l’assignació dels recursos del fons del 0,7% de l’IRPF
destinats a fins socials, Fundesplai estableix un conveni anual de
col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Des d’aquest mateix Ministeri, rep ajudes dins del marc de les convocatòries de les subvencions a entitats del Tercer Sector i d’INJUVE
(per a un intercanvi europeu en el marc del programa Erasmus+).

L’Ajuntament i Fundesplai tenen subscrits convenis de col·laboració
per a l’actuació educativa i social al barri de Sant Cosme, així com
la col·laboració en programes educatius, socials, de sensibilització
i cooperació al desenvolupament, mediambientals i d’aprenentatge
servei com el “Conecta Joven”. A més, gràcies als Plans d’Ocupació s’ha pogut contractar persones del municipi per treballar en
diferents projectes tant el 2014 com el 2015.

Convenis amb programes d’acció supralocal de suport als ajuntaments i col·laboració en la gestió d’equipaments de les diputacions
de Barcelona i Girona. També col·laboració amb l’Àrea de Medi
Ambient amb la Diputació de Girona i de promoció de la salut amb
les Diputacions de Tarragona i Girona. Conveni amb la Diputació
de Barcelona per tal de garantir l’accés dels infants a les activitats
de lleure dels municipis de Barcelona.

Altres col·laboracions
AddVANTE+
Bufet Bergós

HLB, Bové,
Montero y Asociados

Catalunya en Miniatura

Iglobalcert, SCP

Cafès Novell

International House

La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Cooperativa
Falset Marçà

Lade

Ajuntaments i consells comarcals

Ferrer i Ojeda

Penedès Distribución
Alimentaria SA

Fundesplai i els centres d’esplai de la Federació Catalana de l’Esplai reben subvencions i tenen subscrits convenis amb consells
comarcals i ajuntaments per a activitats de lleure infantil i juvenil
i serveis educatius.

Ferrero

Tour

Fruites i Verdures Moya

VAE

Giramón

Wala-UNIPREUS, SL

www.fundesplai.org / 93 474 74 74
Carrer Riu Anoia, 42-54. 08820 El Prat de Llobregat. Barcelona

