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Fundesplai:

compromesos amb
els infants, els joves,
les famílies
i el Tercer Sector

Hem decidit
entrar en
una nova etapa
caracteritzada
per la
potenciació
dels programes
educatius,
socials i
mediambientals,
per arribar
a més
i més gent

La Fundació Catalana de l’Esplai sempre ha procurat desenvolupar la seva actuació en
la societat a prop de les
persones, dels infants i
dels joves des dels centres d’esplai; des de les
escoles i equipaments de
natura; des dels centres
d’e-inclusió i altres tipus
d’equipaments que, en la
majoria de casos, estan situats en barris i poblacions
amb especials necessitats
socials. Ens enorgulleix
poder dir que treballem a
peu de carrer i pretenem
fer-ho construint comunitat local, fent barri i fent
país, des de la pregona
convicció que el lleure és
“una pràctica lliure per a
tothom, que consisteix a
acceptar responsabilitats
de servei, més que no pas
a eximir-se”.
La nostra actuació es dirigeix als infants, els joves,
les famílies i les entitats
del Tercer Sector, quatre
col·lectius especialment
colpejats per una crisi
que mostra la seva cara
més crua en uns índexs
inacceptables de pobresa
infantil, d’atur juvenil o
de famílies desnonades.
La conjuntura en què vivim obliga entitats com la

nostra a repensar objectius
i a redefinir noves estratègies i noves aliances que
permetin donar resposta
als actuals i nous reptes
socials.
Hem de saber fer palesa
i denunciar la situació
tant com donar resposta a
necessitats i expectatives
concretes de la població
amb la qual treballem.
Per això, hem decidit fer
un pas endavant i entrar
en una nova etapa caracteritzada per la potenciació dels programes sòcioeducatius, per arribar a
més i més gent i per la mobilització de la societat a
favor de la cohesió social.
La nostra és una aportació,
per modesta que sigui,
que vol ajudar a afavorir
la transformació de les dures condicions en què es
desenvolupa la vida diària
de molts infants i de moltes famílies.
Per fer-ho possible, hem
impulsat importants canvis organitzatius interns,
com ara l’elecció d’una
nova Junta en la Federació dels esplais, més
àmplia, plural i amb més
representació territorial;
hem assumit nous progra-

mes sòcio-educatius en el
marc escolar i en el camp
de l’educació en el lleure;
hem implementat nous
sistemes informàtics que
permetin una gestió més
eficient... I tot plegat, mantenint estable la plantilla i
impulsant el voluntariat.
Tots aquests esforços ens
han permès que enguany
haguem arribat a un total
de 199.700 persones, un
9% més que en el període
anterior.
Per caracteritzar aquesta
nova etapa, hem decidit
presentar-nos amb una
nova marca: Fundesplai.
Amb aquesta nova marca,
més curta, clara i integradora, volem aconseguir
ser més presents en la
ment dels destinataris i
beneficiaris: que qui ho
necessiti ens trobi més fàcilment. Però, alhora, també volem arribar millor als
col·laboradors, voluntaris,
empreses i administracions que vulguin compartir
la nostra tasca.
Per tant, si us sentiu compromesos amb el benestar
dels infants, els joves, les
famílies i les entitats, benvinguts a Fundesplai!
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Òrgans de govern de la Fundació
Patronat

Rosa Romeu

Dolors Camats

Montserrat Guri

President

Rosa Valls

Carles Campuzano

Carolina Homar

Joan Coscubiela

Jordi Izquierdo

Josep Gassó
Carles Barba

Vicepresident
de Relacions Institucionals

Diplomada en Treball Social
Professora de la Facultat de
Pedagogia a la Universitat
de Barcelona

Carles Castells

Vicepresident de Gestió
Econòmica i Financera

Anna Romeu

Vicepresidenta Patrimoni,
Medi Ambient i Qualitat

Montserrat Picas
Secretària

Marc Alcaraz

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

Consell
Assessor
Lola Abelló

Diputada al Parlament per ICV
Diputat al Congrés per CIU
Diputat al Congrés
per ICV-EUiA

Carles Feixa

Elisenda Malaret

Arquitecte

Catedràtica Dret Administratiu
UB. Consellera del Consell
Audiovisual de Catalunya

FAPAC.
Presidenta CEAPA (2004-08)

Ramon Flecha

Ramon Agenjo

Ramon Folch

Fundació DAMM

Ecòleg

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

Jordi Alberich

Imma Fuyà

Francisca Martínez

Director General
Cercle d’Economia

Josep Maria Àlvarez
Secretari general UGT
Catalunya

Maria Arús

Professora de secundària.
Secretària IES Joan Brossa

Núria Ayala

Professor Sociologia UB

Presidenta de FAPAC (2010-2012)

Joan Carles Gallego
Secretari general
CCOO Catalunya

Carme Garriga

Director general d’Educació
Sense Fronteres

Pedagog. Cap de l’oficina del
president Montilla

Tècnic d’educació

Mestre i psicòleg. President de
la Confederació estatal de MRP

Miquel Inglés

Albert Batalla

Advocat. Especialista en
associacions i fundacions

Xavier Masllorens

Núria Gispert

Raimon Guilera

Raimon Bergós

Membre de la Comissió
Veïnal Sant Cosme

Francesc Mateu

Carme Gómez

Degà de la Facultat de
Formació del professorat de la UB

Raül Manzano

Sociòloga i diplomada en
Treball Social.
Especialista en població
gitana i treball comunitari

Ricard Aymerich

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

Josep Ma Lozano

Carlos Ferrater

Arquitecte

Amparo Porcel

Gerent Fundació Utopia
Professor de Dep. Ciències
Socials d’Esade

Ramon Garcia

Expert en formació
professional

Consultora

Universitat de Lleida

Mestra. Experta en inclusió
social i participació ciutadana

Professor d’Esade

Mestra i psicopedagoga

Directora CIIMU

Robert González

Director d’Oxfam Intermón
a Catalunya i Andorra

Jordi Menéndez

Josep Menéndez

Director de la Fundació Joan XXIII

Isabel Montraveta

Expert en polítiques esportives

Experta en Acció Social i
Tercer Sector

Eva Granados

Enric Morist

Carles Grau

Antoni Mustera

Diputada al Parlament
pel PSC
Director general
a Catalunya de Microsoft

Coordinador
Creu Roja a Catalunya
Soci de l’Àrea Tributària
d’AddVANTE
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i la Federació Catalana de l’Esplai
Imma Noguera

Diplomada en Treball Social

Ismael Peña

Professor dels estudis de Dret i
Ciència Política de la UOC

Ramon Plandiura
Advocat

Teresa Roca

Presidenta Fundadora
Fundació Bofill

Salvador Rueda

Director Agència Ecologia
Urbana de Barcelona

Carme Sanmiguel

Isabel Vilaseca

Presidenta 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

María José Navarrete

Cap de Departament d’Administració i Control de Gestió

Alexandre Pararols

Cap de l’Àrea de Patrimoni

Rubèn Pérez

Cap del Departament de Compres

Jordi Román

Cap del Departament
Recursos Humans

Josep Maria Valls

Cap de Comunicació

Imma Mayol

Gerent de Programes Escolars

Directora general
de Fundación Esplai

Anna Simó

José A. Ruiz

José M. Pérez

Mercè Solé

Carles Xifra

Regidora Ajuntament Sitges
Diputada al Parlament per ERC
Tutora del Màster d’Estudis
Catalans. UOC

Joan Subirats

Catedràtic de Ciència Política i
Investigador del IGOP (UAB)

Rosa Suñol

Directora Fundació Avedis
Donabedian

Lluís Tejedor

Alcalde del Prat de Llobregat

Rafael Torrubia

Professor Departament
Psiquiatria i Medicina Legal
UAB

Jordi Turull

Diputat al Parlament
per CiU

Pau Vidal

Coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector

Gerent Programes Educatius
Cap de l’Àrea Esplais i Gerent
del Centre d’Estudis de l’Esplai

Gerent de Fundación Esplai

Sílvia Alcarez

Vocal. Esplai Endinsa’t

Anael Bergillos

Vocal. Disprat Lleure

Mireia Bru

Vocal. CE Can Serra

Carlos Camacho

Vocal
Associació Enlleure’t

Xavier Castellano
Vocal. CIJ Bellvitge

Marta Cid

Vocal. CE Giravolt

Montserrat Correa
Vocal
Grup de Polinyà

Sara Díez

Vocal. Esplai Pingüí

Maria Farrer

Responsable de l’Àrea de Joves,
Internacional i Social

Junta Directiva
de la Federació
Catalana de l’Esplai

Esther Armengol

María Bruno

Cap de Màrqueting
i Comercialització

Pilar Calaf

Cap del Departament
de Secretaria

Eloi Camacho

Cap del Departament
d’Informàtica

Anna Castells

Cap del Departament
de Programació

Inés Cosmen

Directora de l’Alberg
de CENTRE ESPLAI

Víctor H. Martínez

Cap de Programació i Planificació

Vocal
Esplai El Raconet

Marc Alcaraz

Minerva Farrés

President. GE Espurnes

Vocal. Esplai La Barretina

Glòria Pedró

Sandra Fernández

Secretària. CE El Tricicle

Vocal. Esplai Picaparets

Dani Celma

Rosa M. Jurado

Tresorer
Xino Xano Associació de Lleure

Vocal
Grup Infantil Sant Cosme

Sheila Beltrán

Narcís Reguero

Vocal
Ass. CE Pubilla Cases Can Vidalet

Vocal. Ass. Juvenil Salsa Jove

Francisco Utrera

Vocal. CEIJ Mowgli

Vocal
INSOC Guadalhorce

Núria Valls

Vocal
Fundació Catalana de l’Esplai

José L. Domínguez
Adnan Sabir

Vocal
Ass. Lleure i Esport Comkedem

Ivan Vargas

Vocal. CE Diversitat Lúdica
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Què és
Fundesplai
Fundesplai és la nova 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 2013 ha arribat a 199.793 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 al màxim
d’eficient amb al mínim
impacte ambiental.

Coherència:

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

Fundesplai ■ Informe anual 2013-2014
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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
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Fundesplai a Catalunya
3

3

Val d’Aran

1

9

1

Pallars Sobirà

4

3

2
4

Cerdanya

3
5

Alta Ribagorça

Alt Urgell

1

3

2

1
4

2

Pallars Jussà

11

6

Ripollès

4

11

5

Garrotxa

4

Pla de l’Estany

1 13 41

8

Berguedà

2

38

Alt Empordà

2

7

9

Gironès

43

2
12 30

Osona

Solsonès

12 38
Baix Empordà

La Selva

1

5

2 13 48

1

11
2

Noguera

6

Segarra

1

1

9

2 19 24

10

2

3

6
Alt Camp

1
Priorat

9
Baix Camp

1

5

1

1

Terra Alta

5

Garraf

Baix Penedès

1

8

Baix
Llobregat

20

22 38 40

2 13 28

1

Montsià

2

15

Esplais
Centres educatius
Equipaments de natura
Entitats Club Suport

2

2

Persones a les quals arriba
la nostra acció:

2 21 6
Tarragonès

199.700

4

3

14

12 457 160

Ribera d’Ebre

Baix Ebre

2

Alt Penedès

Conca de Barberà

35 14

BARCELONA

2 15 35

3

Garrigues

6 93 167 1

Anoia

27 73

Maresme

3

Vallès Occidental

Urgell

Pla d’Urgell

Segrià

Vallès Oriental

2 46 11 1

Bages

Esplais

Infants en esplais

63

12.671

Escoles

Infants en Escoles

926

30.310

Equipaments
de
natura

Estades
en equipaments
de natura

27

Monitors/es

1.423
Participants
en programes
ambientals

106.820 1.423
Consultes
Entitats
resoltes 3.015
Club Suport 1.098
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Actuació a Espanya i el 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 el món
es duen a terme a través de
Fundación Esplai 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.

Avilés

Avilés (2)

A Coruña

4

Sietes

Oviedo Gijón

Bilbao

1
6

Pamplona (3)

Burgos

León

Logronyo
Tudela

4

27 538 63

Saragossa

Valladolid
Salamanca

Ayerbe

4

Palencia

1.12

Teruel

33

(33)

MADRID (14)

1

4

Cáceres

Paterna

Toledo (2)

Don Benito

15

Burjassot
València

Palma (2)

24
Cheste
Villagordo de Cabriel
Picanya
Gavarda

Sonseca

Almendralejo
Zafra

1
Córdoba

Murcia

Sevilla
Huelva

11

Cadis (3)

Málaga (3)

3

Mèxic

Canarias (2)
Guatemala
Honduras
El Salvador

Nicaragua

Costa Rica Panamà

Veneçuela

Colòmbia

Equador

Letònia
Irlanda

1

Perú

Regne Unit

Brasil

Lituània

Bèlgica
Bolívia

Alemanya

Brusel·les

2

Paraguai

França

Polònia

República Xeca

Suïssa
Hongria
Croàcia

Argentina

Romania
Sèrbia

Uruguai

Portugal

Bulgària

Itàlia

Espanya
Xile

1

Seus: 9

Centres d’accés i formació en TIC: 93

Equipaments de natura: 27

BARCELONA
El Prat de Llobregat

Esplais: 63

Centres educatius: 926

Entitats Club Suport: 1.098

Països on fem accions de L’Esplai Sense Fronteres: 5

Setmana pels drets de la joventut: 4

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

Països on treballem en xarxa: 18
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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 199.700
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. És per això que la missió
de Fundesplai es resumeix amb la fórmula
I+F=C2, que vol dir “Infants Feliços esdevenen Ciutadans Compromesos”.

Fundesplai ■ Informe anual 2013-2014
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental

Consolidació dels programes en el marc
escolar posant l’accent en l’equitat
L’escola és el marc on
l’actuació de Fundesplai amb els infants té
una importància quantitativa més important.
Des del mes de gener
la Fundació ha assumit
directament els programes que desenvolupava l’entitat Serveis
d’Esplai en els centres
de primària i secundària, amb l’objectiu de
potenciar-hi l’impacte.
Fundesplai és present
en 926 escoles i, en
total, s’arriba a més
de 30.000 alumnes a
través de programes
de suport a la integració; programes d’ha-

bilitats per a la vida i
prevenció de les drogodependències i extraescolars. També en
espais de menjador
i activitats del temps
del migdia, que enguany han augmentat
un 24,1% respecte del
curs anterior. En tots
aquests programes, es
treballa conjuntament
amb les direccions
dels centres, les AMPA
i les administracions;
teixint complicitats,
des de la proximitat,
per garantir la qualitat
i l’equitat en les activitats. Precisament,
per garantir que cap

els espais
de menjador
i activitats
del migdia
han augmentat
un 24%
alumne que ho necessiti es quedi sense
el servei de menjador,
el darrer curs es van
atorgar 29.000 euros
en beques menjador,
ajuts que s’han repartit analitzant cas
a cas.

Actuació
Mediambiental

Educació ambiental
a les escoles
També en el marc
escolar, durant
el curs 2013-14
s’ha desenvolupat una important
tasca d’educació
ambiental. D’una
banda, s’ha gestionat el programa
Escoles Verdes a
més de 100 centres educatius de
les comarques del
Baix Llobregat,

Vallès Occidental,
Alt Penedès i Garraf. De l’altra, s’ha
reforçat el vincle
amb els municipis
del Baix Llobregat,
desenvolupant íntegrament el servei d’educació
ambiental a Sant
Boi, Castelldefels
i el Prat de Llobregat, arribant a més
de 20.000 infants

i dinamitzant les
xarxes municipals
d’escoles per la
sostenibilitat.
La Campanya Estimo la Terra, impulsada per Fundesplai, ha incorporat
aquest any Palau
de Plegamans, on
es van realitzar diferents tallers per a
l’educació infantil
i ESO.

impacte
social
Som presents en
926 centres
escolars on atenem
30.310 alumnes
A través
del programa de
“Suport escolar”
hem atès a
1.968 alumnes
amb necessitats
educatives
especials
de 624 escoles
Per tal de garantir
l’equitat, hem
atorgat 29.000
euros en beques
menjador
Més de 13.000
alumnes han
participat en
programes
d’hàbits saludables i prevenció
de les drogodependències
Actuem en
63 centres
d’esplai de
42 municipis,
on participen
12.671 infants
i joves
27 centres
d’esplai són de
funcionament
diari i alguns són
reconeguts com a
centres oberts
En els esplais
hem atès
1.369 infants
en situació
de risc social
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Impuls de les activitats
col·lectives en
els Centres d’Esplai
Sovint es diu que els nois
i les noies que han passat
per l’esplai, “se’ls nota”.
L’experiència els ha deixat
una petjada visible i duradora en molts àmbits de la
seva vida. Efectivament, a
l’esplai, els infants aprenen
a ser, a fer, a conèixer i a
conviure.
A les 63 entitats de lleure
que s’apleguen a la Federació Catalana de l’Esplai en el darrer any hi ha
participat prop de 13.000
infants. Cal subratllar que
prop de la meitat d’aquests
centres són de funcionament diari i estan situats
en zones d’acció social
prioritària.
Una de les prioritats de la
Federació Catalana de l’Esplai durant aquest 201314 ha estat reforçar el treball col·lectiu dels esplais.

Actuació
Mediambiental

la majoria
d’esplais de
la Federació
estan en zones
d’actuació social
prioritària
Això ha estat possible gràcies a l’impuls d’activitats
i projectes, com la Gimcana de Petits, la Marxa
de Mitjans, el Ral·li Jove
o el projecte de Custòdia
del Territori, i a espais de
participació i d’intercanvi
com són les comissions
(pedagògiques, de suport a
la discapacitat, TIC, treball
amb famílies...). Globalment, aquestes activitats
col·lectives han acollit més
de 1.000 infants i joves i
prop de 200 monitors/es.

Propostes educatives per promoure el compromís
cívic i de sostenibilitat dels infants
Cada curs la Fundació
presenta una proposta
que marca el treball educatiu que es desenvolupa amb els infants, tant
en el marc escolar com
en els centres d’esplai.
Durant el curs 2012-13
es va treballar “Teixint
Ciutadania Compromesa”, centrada en promoure la metodologia i

els projectes d’aprenentatge servei. El 2013-14
s’ha presentat la proposta B612 per promoure el
consum sostenible a la
nostra societat.

Campanya “Cap
menjar a la brossa!”
Aquesta proposta —
que per primer cop té
una durada de dos cur-

sos— inclou la campanya “Cap menjar a
la brossa”, un projecte
d’aprenentatge servei
que busca conscienciar
la ciutadania sobre el
fet que, només a Catalunya, cada any es malbaraten més de 260.000
tones d’aliments a l’any,
mentre que el 22% de
la població catalana viu

sota el llindar de la pobresa. En aquesta campanya, hi participen més
de 17.000 nens i nenes,
dels centres d’esplai
i de les escoles on es
gestiona el menjador
escolar. Els infants impulsen accions com
ara l’elaboració d’espots per conscienciar
la societat.
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Campanya “Encerta l’Estiu
-Un Estiu per a tothom!”
Amb el lema “Encerta
l’Estiu - Un estiu per a
tothom!”, la Fundació i
les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai
van fer durant l’estiu
de 2013 una campanya conjunta amb un
doble objectiu: oferir
un ventall d’activitats
de la màxima qualitat
per a tots els públics i
garantir l’equitat.
La campanya “Encerta
l’Estiu - Un estiu per a
tothom!” va oferir un
total de 880 tandes de
colònies, casals, campaments i camps de
treball, amb 45.378
participants que van
fer més de 153.000
estades (infant/dia).
Aquestes dades representen un augment del
20% respecte de l’any
2012.
Les colònies, campaments i casals d’estiu

són activitats que fan
créixer els infants, adquirint valors, fent nous
amics, sovint enmig de
la natura. Bona part de
les colònies i campaments es desenvolupen
en els 27 equipaments
de natura que Fundesplai disposa arreu de
Catalunya.
Per garantir l’equitat, la
campanya va promoure una bateria d’iniciatives (vegeu-les
en la pàgina
17) que
van

impacte
social
permetre atorgar 3.137
beques per a colònies
i casals, un 100% més
que l’any anterior. També es van atorgar 510
ajuts en material per
anar a les colònies i es
van organitzar durant
el mes d’agost casals
per garantir l’atenció i
l’alimentació d’infants
de famílies sense recursos.

El passat estiu
es van atorgar
3.137 beques
per a colònies
i casals,
un 100% més
que l’any
anterior
També
es van atorgar
510 ajuts
en material
per anar
a les colònies

Actuació
Mediambiental

Casals d’estiu mediambientals
Fundesplai organitza cada estiu
casals de temàtica
ambiental, com el
que es fa a l’equipament municipal de Cal Ganxo
a Castelldefels,

La campanya
d’estiu va
incloure
880 activitats
en les quals
van participar
45.378
participants,
un 20% més
que l’any
anterior

adreçat a infants
de 5-10 anys on es
realitzen activitats
d’educació ambiental vinculades a
la descoberta del
Parc del Garraf. A
més, també es fan

casals ambientals
amb una metodologia d’aprenentatge-servei, adreçats
a joves de 12-17
anys, a Castelldefels, Begues i Sant
Julià de Vilatorta.

Es van organitzar
casals durant el
mes d’agost,
per garantir
l’atenció
i alimentació
d’infants
sense recursos
Més de
17.000
infants
participaran
en la campanya
“Cap menjar
a la brossa!”
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Fundesplai,

amb

els joves

Els centres d’esplai són veritables escoles de ciutadania i una porta d’entrada a la vida associativa
i laboral per als joves. Des de Fundesplai impulsem
accions per afavorir el lideratge juvenil, és a dir, que
fomentin la responsabilitat ciutadana, la realització de
projectes, les pràctiques de voluntariat i l’exercici d’habilitats
socials. A més, creem nous llocs de treball en l’economia social.

Els esplais promouen la implicació i el lideratge dels joves
Els centres d’esplai són una
bona escola de ciutadania
per als nois i noies. Molts
adolescents que han participat en els esplais s’han
acabat implicant en les
seves pròpies entitats fent
voluntariat, formant-se i
acabant sent monitors/es.
Aquest és el cas de bona
part dels 1.423 monitors
i monitores de les 63 entitats de la Federació Catalana de l’Esplai que, de

forma voluntària, majoritàriament, s’impliquen en
l’educació dels infants i en
la transformació i cohesió
social dels seus barris i poblacions. Des de Fundesplai es promou l’emprenedoria i lideratge d’aquests
joves fomentant la participació i la formació. En
aquest àmbit, destaca la
celebració, el darrer any,
del postgrau universitari
“Lleure, Societat i Co-

munitat”, organitzat per
la Fundació Catalana de
l’Esplai i l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona,
per donar respostes des
del lleure educatiu a una
societat canviant. El curs
va anar acompanyat d’un
cicle de cinc debats oberts
a tothom.
També es promouen espais de trobada, formació,
debat i intercanvi per als

joves, com el Movidic, la
Trobada Jove, el Encuentro
Conecta Joven o la Setmana pels Drets de la Joventut.
Aquesta darrera trobada va
aplegar a Centre Esplai, a
finals de novembre, més
de 250 joves de Catalunya,
Espanya, França, Portugal
i Brasil, que van participar
en tallers formatius, conferències i activitats lúdiques
a l’entorn dels seus propis
drets com a joves.

Nou impuls a la formació, acompanyament i inclusió
laboral de persones joves en situació de risc
Fundesplai impulsa des
del 2010 el projecte Tresca, un programa de formació, acompanyament
i inclusió sociolaboral en
el sector del lleure educatiu, dirigit a joves que
es troben en situació de
risc. Des que va començar, han participat en el
programa més de 300

joves provinents de 17
municipis de la província
de Barcelona i ha obtingut
uns excel·lents resultats.
En l’última edició finalitzada del projecte Tresca
Jove, un 40% dels joves
participants s’han vinculat
de forma voluntària a entitats educatives i socials
del territori, un 30% s’han

incorporat al mercat laboral, i un 16% han reprès
el seu procés formatiu.
A més, des d’aquest any,
el programa Tresca ha
incorporat la figura dels
mentors, voluntaris sèniors (molts dels quals formen part de l’Associació
Voluntaris en Assessoria
Empresarial – VAE) que

assessoren i acompanyen
els participants. El model
ha tingut tant d’èxit que
enguany, i gràcies al suport de Stavros Niarchos
Fundation, s’està replicant la mateixa metodologia en el marc del
Projecte Tresca Europe a
Portugal, Itàlia: és l’anomenat Tresca Europe.
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Actuació
Mediambiental

Camps de treball: passar-ho bé,
aprendre i contribuir a
la millora de la comunitat
Un total de 264 joves van participar
en els 11 camps de
treball organitzats
per la Fundeslai durant l’estiu de 2013.
Aquesta activitat suposa una activitat de
gran valor pedagògic
per als joves, ja que,
amb les seves activitats durant l’estada,
col·laboren en la recuperació d’entorns
de gran valor natural, social, històric o
cultural a l’hora que
coneixen el territori.
Entre els camps de

treball que es van
fer, destaquen el de
“Viure la roca”, que
es va fer al Garraf i
on els joves van col·
laborar a recuperar
elements patrimonials emblemàtics de
l’arquitectura en pedra seca, o el camp
de treball internacional “Llegint
la vida a les
roques”,
a Tremp,
que preveia actuacions de
suport en el

camp de la paleontologia, la geologia
i la conservació de
l’espai fluvial de la
Noguera Pallaresa.

Reconeixement al programa
de custòdia del territori
programa de custòdia del territori
de recuperació de
terrenys de prats i
pastures a la finca
de Mas Cabàlies
(Ogassa). Els joves
van restaurar una
bassa, un corralet i
un abeurador, van
recuperar diferents
prats de pastura i

A Espanya
la xifra d’atur
juvenil és
d’un 55%
Fundesplai
promou
la contractació
de joves: prop
de la meitat
dels seus 3.161
treballadors/es
té menys
de 30 anys
Més de 300 joves
en situació de
risc han participat
en el programa
de formació,
acompanyament
i inclusió laboral
Tresca Jove

Actuació
Mediambiental

Prop de 120 joves
del CE Bellvitge,
CE Pubilla Cases Can Vidalet, INSOC
Guadalhorce, Grup
de Polinyà, Grup
Infantil Sant Cosme,
CE Nus, Xino-Xano
Associació de Lleure,
Esplai Fontansanta Fatjó i GE Espurnes
van participar en el

impacte
social

van fer la instal·lació
i geolocalització de
caixes niu de mussol. La Fundació
Lluís Carulla va reconèixer aquesta
iniciativa amb un
dels guardons de la
X edició dels Premis
d’Educació en el
Lleure atorgats el 18
de març del 2014.

Entre els
participants en
la darrera edició
del Tresca Jove,
el 40% s’han
vinculat a una
entitat; el 30%
s’han incorporat
al mercat laboral
i un 16% han
reprès els estudis
En els 63 centres
d’esplai de la
Federació, hi ha
1.423 monitors/
es, majoritàriament voluntaris,
joves implicats en
la transformació i
la cohesió social
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Fundesplai,

amb les

famílies

Una de les millors maneres de treballar pel benestar dels
infants i adolescents és ajudant les famílies. A Fundesplai
treballem colze a colze amb les famílies per impulsar els
projectes als esplais i a les escoles i els donem suport de
moltes maneres: obrint espais de participació, impulsant
espais familiars per a la franja 0-6; oferint formació i assessorament a mares i pares; amb campanyes per garantir l’accés
al lleure dels fills i filles i amb activitats i propostes de lleure
accessibles a tothom. Aquest treball amb les famílies s’adapta a la realitat de cada esplai i territori, els models familiars
de l’entorn i les xarxes socials i familiars existents.

Actuació
Mediambiental

Colònies en família a l’agost,
a preus socials i solidaris
Segons l’informe “Crisi i pobresa infantil a Catalunya”
editat per l’UNICEF el 2012,
el 35,6% famílies no es pot
permetre anar de vacances
fora de casa almenys una
setmana l’any. Per donar
resposta a aquesta realitat,
Fundesplai va ser la primera
entitat d’impulsar l’any 2012
un programa de colònies en
família durant el mes d’agost
a preus socials i solidaris. Es
tracta d’obrir les cases de colònies durant el mes d’agost i
oferir estades per a famílies,
amb activitats de natura, a
un preu molt assequible: dos
adults i dos menors, set dies,
tot inclòs per 499 €. I, a més,

el 5% es destina a beques per
a colònies. L’acollida va ser
molt bona. L’estiu de 2012 es
van fer 5.750 estades i l’estiu
de 2013 se’n van fer 7.200,
amb un augment del 25%.
A més, la darrera tardor, i
en col·laboració amb El Periódico de Catalunya, es va
oferir colònies en família de
cap de setmana per a 4 persones a 85 euros, amb una
gran acceptació. Es tracta de
programes no lucratius, amb
una funció lúdica i educativa,
que el que intenten és posar
a treballar el patrimoni de
Fundesplai en benefici del
benestar de les famílies i, en
conseqüència, dels seus fills.
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Mobilitzar les famílies i la societat
per garantir “Un estiu per a tothom!”
La crisi econòmica ha
fet que moltes famílies
que volen portar els seus
fillis i filles a les activitats
d’estiu no s’ho puguin
permetre. Per aquest
motiu, la Fundació impulsa la campanya “Un
estiu per a tothom!, amb
l’objectiu de garantir
l’equitat en l’accés a les
colònies i casals.
L’any 2013 es va donar un fort impuls a la
campanya. D’una banda, es va endegar la 1a
Gimcana Solidària de
l’Estiu, una competició
per equips, oberta a tothom, la fita dels quals
era recaptar fons per

contribuir a la campanya de beques. Hi van
participar 2.500 persones, que van aconseguir
més de 42.000 euros. A
més, l’acord amb l’empresa de material esportiu Wala va fer possible
complementar aquesta
acció amb un sistema
que permetia les famílies afectades per l’atur
autofinançar el 100%
de les activitats dels/de
les seus/ves fills/es a través de la venda de talonaris d’una rifa i gaudir
de lots de material per
a les colònies i casals.
D’altra banda, es va
donar un nou impuls a

la campanya de beques
per a activitats d’estiu
que va comptar amb la
col·laboració de la Generalitat, la Diputació
de Barcelona, el 0,7%
de l’IRPF, els ajuntaments, les empreses,
L’Obra Social de “la
Caixa”, La Marató de
TV3, els mitjans de
comunicació i d’altres
que han aportat més
d’1.000.000 d’euros.
Gràcies a aquesta important mobilització
social, la Fundació va
aconseguir atorgar directament 3.137 beques
el 2013, un 100% més
que a 2012.

Espais
familiars
per a petita
infància

Formació
per a
la parentalitat
positiva

Enguany s’han posat
en marxa cinc espais
familiars i ludoteques
en família, adreçats a
la petita infància i les
seves famílies, on nenes i nens de 0 a 6 anys
assisteixen en companyia d’un adult. Durant
el 2013, aquests programes es van posar en
marxa a cinc esplais:
CE Tricicle, CE El Nus,
GE Espurnes, CE Pubilla Cases - Can Vidalet
i CE Bellvitge, que es
van sumar al ja existent
CE Mowgli.

En 15 centres d’esplai
es realitzen programes de parentalitat
positiva, adreçats als
pares i mares dels
infants i joves de les
entitats. L’objectiu
és oferir un espai on
compartir estratègies d’acció educativa
que reforcin i donin
eines als pares i les
mares durant el procés educatius dels
seus fills. En total,
s’han realitzat unes
30 sessions, amb 500
famílies participants.

Igualment, i en el
marc dels programes +Salut, durant
el darrer curs, un
total de 336 pares i
mares han participat
en alguna de les 20
xerrades que s’han
realitzat sobre temes
dels hàbits saludables
i prevenció de les
drogodependències.
També s’han distribuït un total de guies
2.246 10 passos que
ajudaran als vostres
fills i filles a enfrontar-se a les drogues.

impacte
social
Segons l’Unicef,
el 35,6%
de famílies no
es pot permetre
anar de vacances
fora de casa
almenys una
setmana a l’any
La campanya de
colònies per a
famílies durant
el mes d’agost,
a preus socials
i solidaris, va
arribar a un 25%
més de famílies
que l’any
anterior, amb
un total de 7.200
estades
A la 1a
Gimcana
Solidària de l’Estiu, hi van
participar més de
2.500 persones
Amb la Gimcana
es van recaptar
més de 42.000
euros, que van
permetre atorgar
900 beques
a infants de
famílies afectades per la crisi,
perquè
poguessin anar
a les colònies i
casals
En els esplais
hi ha sis espais
familiars
per a infants
de 0 a 6 anys
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Fundesplai,

amb la
Societat i
el Tercer Sector

Des de sempre, Fundesplai ha tingut en la seva missió
l’enfortiment de les entitats del Tercer Sector com
espais de participació de la ciutadania per implicar-se en la millora del seu entorn amb voluntat
transformadora. D’acord amb aquest objectiu,
Fundesplai promou el debat i la sensibilització
de la societat en general en relació amb els
temes educatius, socials i mediambientals.
I, a través de Suport Associatiu, aplega en
el Club de Suport prop de 1.100 entitats que
comparteixen recursos, assessorament i formació per a la seva millora en temes de gestió.

Reflexió i debats sobre la ciutadania
La crisi està provocant
profundes transformacions socials, que estan
afectant especialment les
entitats que conformen
el Tercer Sector. Per tal
d’oferir orientacions a
aquesta situació d’incerteses, la Fundació va presentar el 2013 Ciutadania
i ONG. El nou paper del
Tercer Sector davant el
canvi d’època, un llibre
que inclou un decàleg

de propostes perquè les
ONG afrontin el canvi.
L’obra, cinquè volum de
la col·lecció “Documents
per al Debat”, es va presentar a Barcelona (16
d’abril), i també a Bilbao,
Madrid i València.
A més, a finals del 2013,
la Fundació també va
posar en marxa un nou
procés de reflexió sobre
la ciutadania i la qualitat democràtica. Les

intervencions dels periodistes Josep Ramoneda
i Iñaki Gabilondo en el
Consell Assessor de la
Fundación Esplai, d’àmbit estatal, van donar el
tret de sortida a un procés de reflexió a través
d’un fòrum virtual entre
els mesos de novembre i
desembre. A primers del
2014, es van iniciar els
debats territorials. El primer va ser el celebrat a

Barcelona el 4 de febrer,
que va reunir 60 dirigents
polítics, sindicals, associatius i experts que van
aportar idees sobre com
millorar la democràcia
al nostre país. Els debats,
que han continuat a València, Madrid, Bilbao i
Sevilla, culminaran amb
l’edició del sisè volum de
la col·lecció, que es titularà Ciutadania i Qualitat
Democràtica.
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25 anys al costat de les entitats
El 12 de desembre
del 2013, Suport Associatiu va fer l’acte
de celebració del seu
25è aniversari. L’esdeveniment va servir per
repassar la història de
l’entitat, que va néixer
el 1988 amb l’objectiu d’ajudar a la gestió
dels esplais i que, en
l’actualitat, assessora
més de 1.100 associacions i fundacions i
ofereix un ampli ventall de recursos per
al Tercer Sector. La
tasca desenvolupada
aquests 25 anys s’ha
vist reflectida també
aquest 2013 amb el
projecte “25 plans
de millora per a 25
entitats catalanes”, a
través del qual s’ha

pogut optimitzar aspectes com la gestió,
el finançament, l’organització o la diversificació de serveis de
25 entitats no lucratives. En aquesta línia,
també s’ha continuat treballant
amb el

Departament de Política Lingüística per
millorar el català en
els temes de gestió
del Tercer Sector.

El Club
de Suport
Associatiu
compta amb
1.098 entitats
sòcies
Durant
el 2013,
es van atendre
1.501 entitats
i es van
resoldre
3.015
consultes
associatives
en l’àmbit
jurídic,
laboral,
econòmic
i d’assegurances

S’aconsegueix l’exempció de l’IVA
dels menjadors escolars
Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2014 ja recullen que
les entitats de caràcter social que prestin
serveis de monitoratge
en el menjador escolar per a les persones
menors de 25 anys
d’edat podran facturar
sense IVA. D’aquesta
manera, s’assumeixen
als preceptes del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea, tal
com va demanar el

impacte
social

6 de maig de 2013 el
comissari de fiscalitat
de la Comissió Europea, Algirdas Semeta,
en resposta a les preguntes efectuades per
diferents eurodiputats,
impulsades pel Tercer
Sector. També es dóna
resposta al Parlament
de Catalunya, que el
18 d’abril de 2013 va
aprovar per majoria
absoluta una resolució
a favor de l’exempció.
Fundesplai i les enti-

tats socials sempre han
defensat que la llei
contempla l’exempció de l’IVA en els
menjadors escolars
per la seva importància educativa i social,
sobretot, en aquests
moments de crisi, ja
que l’aplicació del
21% de l’IVA en els
menjadors repercutiria directament en les
famílies i representaria
un nou factor d’exclusió social.

El 53%
de les entitats
del Club
de Suport
atenen
els àmbits
d’infància,
gent gran,
discapacitat,
4t món,
dones i salut
El conjunt
d’entitats del
Club de Suport
aplega
60.000
voluntaris/àries
i 10.000
treballadors/es.
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Dimensió Econòmica
i de Gestió

Un
patrimoni

al servei de la
nostra missió
Fundesplai compta amb recursos humans,
professionals i voluntaris; recursos econòmics i diferents equipaments i terrenys
en el medi natural. Tot plegat configura un
important patrimoni que Fundesplai gestiona amb la màxima eficiència i transparència
per tal d’assolir la seva missió a favor dels
infants, els joves, les famílies i les entitats
del Tercer Sector.
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Recursos humans
El recurs més valuós de
Fundesplai són les persones. Des de sempre
la Fundació Catalana de
l’Esplai i les entitats que
la componen han apostat per uns equips de
professionals molt formats i, cadascú des del
seu àmbit, motivats en la
consecució de la missió
de l’entitat.
Durant el 2013, han treballat en el conjunt de

Fundesplai un total de
3.161 persones diferents
amb contractes de jornada variable. Aquests contractes equivaldrien a 748
treballadors/es a jornada
completa. L’aposta en
l’estabilitat de la plantilla
s’ha traduït en el fet que
el número total de treballadors/es s’ha mantingut
molt estable respecte del
període anterior. Pel que
fa a l’edat, destaca que

més del 60% de les persones contractades tenen
menys de 35 anys i un total de 1.437 tenen menys
de 30 anys. En aquest
sentit, es confirma que
el sector de l’educació
en el lleure no lucratiu
és una veritable porta
d’entrada al món laboral
per als nois i les noies, en
uns moments que l’índex
d’atur juvenil se situa per
damunt del 55%.

3.161

treballadors/es
durant el 2013

La importància
del voluntariat a Fundesplai
Fundesplai ha incorporat
des de sempre la promoció del voluntariat com
una de les seves principals àrees d’actuació. Ja
en el Pla Estratègic 20112015, aquesta era una de
les línies estratègiques,
que s’ha concretat en la
constitució del Comitè
de Voluntariat de l’organització, l’òrgan que
vetlla per la bona gestió
del voluntariat. A finals

del 2012, es va presentar el Pla del Voluntariat
de la Fundació Catalana
de l’Esplai, un document
que inclou les línies d’actuació per difondre el voluntariat en tots els àmbits
de l’organització i les entitats que en formen part,
definir i detectar els diferents espais de voluntariat
en els serveis i departaments i posar en valor
les persones voluntàries

que ja estan col·laborant
i agrair la seva dedicació
amb les accions i activitats adients. D’aquesta
manera, es vol sistematitzar la bona gestió i el
reconeixement a la tasca
que fan les persones que
hi col·laboren ja sigui des
dels esplais, el Patronat i
el Consell Assessor o els
diferents programes de
lleure educatiu o de caràcter social i ambiental.

En l’actualitat, hi ha

1.301

voluntaris/àries
col·laborant en
aquests projectes

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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Recursos econòmics
Balanç econòmic

Recursos humans, econòmics i patrimonials
Ingressos 2013

despeses 2013

20%

15%

2%
3%

Educació en el lleure

20%

Serveis educatius per
al món escolar
Educació ambiental
Suport a la gestió associativa

15%
65%

7%
16%

Prestació de serveis
Subvencions

Formació de monitors/es
i d’associacions
Gestió de patrimoni i programes

35%

Socis, quotes i
donacions

Administració
Interessos bancaris

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

2010

2011

2012

2013

PRESSUPOST 2014

Compres

4.287.995,76

3.289.295,68

2.591.756,86

2.875.592,99

2.838.685,08

Personal

25.948.599,77

19.910.737,20

17.515.976,28

18.563.347,46

20.030.247,32

Altres despeses

10.927.027,53

9.306.967,19

7.735.553,92

8.318.289,71

8.334.206,32

706.762,06

707.440,57

639.844,10

620.905,54

663.371,59

Financeres

-

-

644,52

191,72

4.894.93

Amortització (A)

Excepcionals

1.285.243,09

1.332.039,27

1 .232.467,10

1.217.927,74

1.202.062,20

Total Despeses (B)

43.155.628,21

34.546.479,91

29.716.242,78

31.596.255,16

33.073.467,44
PRESSUPOST 2014

ingressos

2010

2011

2012

2013

Socis i donacions

5.684.239,78

4.624.434,51

3.414.967,81

3.740.052,77

3.698.533,86

Prestació de serveis

28.706.665,57

21.983.833,59

18.258.564,59

20.556.084,30

22.279.299,95

7.430.744,86

7.115.502,80

6.430.002,89

6.468.167,54

6.479.333,68

541.836,38

458.450,27

476.336,51

515.151,95

483.865,37

31.113,17

343.223,01

106.480,55

40.327,11

1.150,00

439.139,19

491.780,33

506.258,39

512.001,38

513.814,51

42.833.738,95

35.017.224,51

29.192.610,74

31.831.785,05

33.455.997,37

-321.889,26

470.744,60

-523.632,04

235.529,89

382.529,93

524.214,64

1.311.003,54

202.576,67

941.456,25

1.070.777,62

2.200.114,19

1.471.867,87

344.562,62

1.357.756,34

600.000,00

Subvencions
Altres ingressos
Excepcionals
Amortització de subvencions (C)
Total IngresSos (D)
Resultat comptable d’explotació (E)=(D)-(B)
Cash Flow (E)+(A)-(C)
Inversions
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Balanç agregat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai
Actiu

2012

2013

DiferÈncia

ACTIU NO CORRENT

27.160.222,09

27.300.050,69

139.828,60

ACTIU CORRENT

11.203.732,28

9.300.728,78

-1.903.003,50

75.650,42

84.370,09

8.719,67

Deutors per subv.

4.431.247,78

2.507.778,63

-1.923.469,15

Altres deutors

3.601.564,24

3.900.534,36

298.970,12

Dipòsits
i vinculades

2.224.294,00

1.859.723,40

-364.570,60

Tresoreries

820.762,604

888.001,97

67.239,93

50.213,80

60.320,33

10.106,53

38.363.954,37

36.600.779,47

-1.763.174,90

Existències

Ajustos
Total ActiU

passiu

2012

2013

DiferÈncia

PATRIMONI NET

11.816.095,16

12.616.621,17

800.526,01

PASSIU
NO CORRENT

14.114.741,75

14.399.693,13

284.951,38

PaSSIU
CORRENT

12.433.117,46

9.584.465,17

-2.848.652,29

5.330.594,12

3.671.245,84

-1.659.348,28

596.317,08

540.290,36

-56.026,72

altres

4.571.989,29

3.552.809,25

-1.019.180,04

ajustos

1.934.216,97

1.820.119,72

-114.097,25

38.248.468,92

36.600.779,47

-1.763.174,90

amb bancs
amb aapp

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 2012 i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2013 es troben en procés d’auditoria en
el moment de publicar la present memòria.

Centre Esplai

La gestió patrimonial de
la Fundació té el seu inici l’any 1982, quan es va
construir l’edifici del Club
d’Esplai Bellvitge amb
2.486 m2 edificats. Posteriorment, el patrimoni s’ha
anat incrementant amb la
finalitat de consolidar el
projecte global amb la
construcció i adquisició
d’altres edificis com a cases de colònies-escoles de
natura, l’alberg de Centre
Esplai, locals per a oficines
i per a aules de formació.

En l’actualitat, la Fundació és propietària de 71
hectàrees de terreny
on té construïts 25.460
m2 en equipaments i 53
hectàrees en concessions a llarg termini amb
3.118 m2 construïts en
equipaments.

CENTRE ESPLAI,
espai de trobada al
barri de Sant Cosme
Dins el patrimoni de
Fundesplai destaca

CENTRE ESPLAI. És
tracta d’un gran equipament de més de
10.000 m2, que a més,
de les oficines de la
Fundació i les seves
entitats, aplega un alberg de joventut amb
344 places, una cuina
per a col·lectivitats,
una escola de natura,
un auditori i espais de
formació i trobada per
a les persones compromeses en projectes
associatius i socials.

CENTRE ESPLAI es va
construir en el barri de
Sant Cosme del Prat
de Llobregat, seguint
estrictes criteris d’accessibilitat i sostenibilitat ambiental, i de
forma coherent amb la
missió de la Fundació,
que destaca la voluntat de “promoure el
medi ambient i promoure la ciutadania
i la inclusió social,
amb voluntat transformadora”.
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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

21

22

23

24

18	Les Codines (48)
		 osona. montesquiu
19 Els Prats (45)*
		 guilleries. vilanova de sau
20	Les Feixes (56)*
		 guilleries. vilanova de sau

25

26

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.

27

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

21 T.A. Rectoria de la Selva (85)
		 serra de busa. navès
22 Els Oms (45)*
		 montseny. st. feliu de buixalleu
23	Refugi del Montsec (56)
		 montsec. camarasa
24	La Pineda (45)
		 montsec. camarasa
25	Les Feixes (56)
		 montsec. camarasa

* 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”.

26	Les Lloses (30)
		 montsec. camarasa
27 Els Roures (45)
		 pirineu. ogassa
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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

Esplugues de Llob. - L’Hospitalet
CE Pubilla Cases-Can Vidalet,
Parc de les Bòbiles, 1.
93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org

Esplai Catacrac, Diputació, 326;
esplaicatacrac@fundesplai.org

Sant Pau d’Ordal
CE Cargols, Sant Pau, 8.
elscargols@fundesplai.org

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

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

ANOIA

Sant Andreu de la Barca
Esplai Pingüí, Pg. de la
Generalitat, 3. 93 682 20 66;
epingui@fundesplai.org

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

Sant Boi de Llobregat
Esplai Eixida Camps Blancs,
Salvador Seguí, 59 bxs.
654 990 602; eixida@fundesplai.org

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

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

BAGES

Artés
AE El Cep, Crta. Sallent s/n (Casal Artesenc); elcep@fundesplai.org
Sant Salvador de Guardiola
GE Guardiola,
Església de Sant Salvador, C/ Església,
16; 93 835 30 17;
guardiola@fundesplai.org

BAIX LLOBREGAT

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

Esplai La Barretina,
Major, 43-46;
elabarretina@fundesplai.org
Sant Climent de Llobregat
CE El Quirro Blau,
Còdol, 22; quirroblau@fundesplai.org

Sant Esteve Sesrovires
Esplai Trapella, Av. Montserrat
14, semisot. B. 93 771 48 84;
trapella@fundesplai.org

CE Druida, Formentera, s/n;
esplai_druida@yahoo.es.

L’Hospitalet
CE Can Serra, Ctra. d’Esplugues
12-14. 93 438 60 42;
canserra@fundesplai.org
CIJ Bellvitge, Rambla Marina,
161-177. 93 335 40 00;
cijbellvitge@fundesplai.org
Ass. Coordinadora de Col·lectius
de disminuïts de L’Hospitalet, Rda.
de la Via 77; 93 296 98 08.

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

L’Hospitalet-Esplugues
de Llobregat
CE Pubilla Cases-Can Vidalet,
Parc de les Bòbiles, 1.
93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org.

Sant Joan Despí
CE El Nus, Pg. Canal, 2.
934.770.686; c.e.nus@fundesplai.org

GARRAF

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

Cubelles
Esplai Kitsch, 663 97 62 46.
kitsch@fundesplai.org
Vilanova i la Geltrú

GE El Castanyot,
Mossèn Jacint Verdaguer, 24-26.
93 477 03 41; castanyot@fundesplai.org

Associació Suport,
St. Sebastià, 11 dptx, 7;
assosuport@hotmail.com

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

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

GIRONÈS

CEIJ Mowgli,
Pl. Josep Tarradellas, s/n. 93 377 06 95;
cijmowgli@fundesplai.org

BAIX PENEDÈS

Begues
Esplai Uraka, 11 de Setembre, 32.
uraka@fundesplai.org
Cervelló
CE El Raconet, Pl. del Mestres, 3;
elraconet@fundesplai.org

El Prat de Llobregat
CE El Globus, Matagalls 7-9, bxs.
93 370 90 04; esplai@elglobus.org
Grup Infantil Sant Cosme,
Pl. del Barri de Sant Cosme s/n.
93 370 19 17;
giscosme@fundesplai.org
Disprat,
Dolors Ibarruri, 45.
676 69 11 01; disprat@fundesplai.org

Esplugues de Llobregat
GE Espurnes, Bruc 40, bxs.
93 372 06 06;
espurnes@fundesplai.org

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

BARCELONÈS

Barcelona
Aixec, Provença, 194,
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.
Associació Esportiva i Educativa
Dinàmic, Sant Iscle, 35-43 A.
93 357 35 19; info@aeedinamic.org.

Girona
Associació Juvenil Salsa Jove,
Josep Maria Prat, 12-14; 699 00 85 22;
salsajove@hotmail.com

MARESME

Mataró
Esplai Enlleura’t,
Teià, 7. 93 702 37 22;
aeenlleurat@hotmail.com.

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

MONTSIÀ

Alcanar
Esplai Picaparets, Ronda del Remei, 70. picaparets@fundesplai.org

St. Carles de la Ràpita
CE Xerinola, Perot Cantador, s/n.
660 98 29 92;
xerinolaesplai@gmail.com

OSONA

Balenyà
Xiulet de Balenyà, Sol, 5;
xiubalenya@fundesplai.org
Sant Bartomeu del Grau
Esplai Marcianet, Ponent, s/n;
626 732 111, marcianet@fundesplai.org.

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre
Esplai Treu Banya,
Av. Comarques Catalanes, s/n;
treubanya@fundesplai.org

TARRAGONÈS

La Riera de Gaià
Esplai Campiquipugui, Alzinar s/n ;
campiquipugui@fundesplai.org
Roda de Berà
Esplai Ca l’Oliverar, Major, 9-11;
eco_roda@fundesplai.org.

TERRA ALTA

Gandesa
Associació Punt Sud,
Av Catalunya, s/n
(Recinte Escoles Velles);
puntsud@fundesplai.org

VALLÈS OCCIDENTAL

Polinyà
Grup de Polinyà, De la Rosa, 2.
93 713 32 06;
grupdepolinya@fundesplai.org.
Ripollet
CE La Gresca,
Bonavista, 6. 93 691 36 75;
lagresca@fundesplai.org
Associació de persones
amb discapacitat de Ripollet;
Rambla Sant Jordi, 2-4;
apadir@fundesplai.org.
Rubí
Esplai Riu Roig;
riuroig@fundesplai.org.
Sant Quirze del Vallès
Esplai La Flama,
Vallcorba, 17 baixos. 653 302 292,
laflama@fundesplai.org.
Terrassa
CE Guadalhorce,
Guadalhorce, 2 baixos. 93 785 70
02; esplai.g@terra.es.

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda
Esplai Pica Pins, Can Bellit, s/n.
esplaipicapins@gmail.com
Caldes de Montbui
Associació L’Olla,
Josep M. Germà, 15; 620 22 44 69;
espailolla@gmail.com.
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Participació en xarxes
del Tercer Sector
També formem part de:
Fundesplai ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat, constituïda el
2003 i que aplega 32 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.

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.

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.

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
les administracions i empreses
La Fundació Catalana de l’Esplai té convenis amb diferents departaments de la Generalitat que contemplen la col·laboració en
relació amb els programes desenvolupats en barris desafavorits,
en el desenvolupament associatiu i del voluntariat, en activitats de
lleure infantil i juvenil i en l’atenció a la infància amb dificultats
especials. 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, la Fundació 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 del Règim General d’Acció Social i d’INJUVE (per
a un intercanvi europeu en el marc del programa “La Juventud
en acción”).

La Fundació col·labora amb l’Ajuntament del Prat en programes
educatius, socials i mediambientals. A més, gràcies als Plans d’Ocupació s’ha pogut contractar persones del municipi per treballar en
diferents projectes tant el 2013 com el 2014.

Altres col·laboracions
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 i de promoció de la salut amb les Diputacions de Tarragona i Girona.

Fruites i Verdures Moya

DissenyatXtu

Ferrer i Ojeda

Tour

AddVANTE+

Caixa Penedès

International House

Àrea Metropolitana de
Barcelona - Entitat
Metropolitana del Transport

Giramón
Vencafesa
La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Bufet Bergós
Novell
Lade

Ajuntaments i consells comarcals
La Fundació Catalana de l’Esplai 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.

HLB, Bové,
Montero y Asociados

Iberplan
Penedès Distribución
Alimentaria SA
Productos Químicos
del Bages SA

Impressionart

Cooperativa
Falset Marsà

Ferrero Ibérica S.A.

IGC

Abacus

Cexpa

NOU DOMINI WEB, CORREU ELECTRÒNIC I XARXES SOCIALS
www.fundesplai.org
fundacio@fundesplai.org
www.twitter.com/fundesplai
www.facebook.com/fundesplai

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

Amb la col·laboració de

