Informe anual 2015-2016

Informe anual 2015-2016 ■ Fundesplai

2

Índex

Presentació del president

3

Òrgans de govern

4

Qui som
Missió i valors
L’acció de Fundesplai
i les seves entitats

6
7

Fundesplai a Catalunya

8

Fundesplai a Espanya i el món

9

Dimensió educativa, social i ambiental
Fundesplai amb els infants
10
Fundesplai amb els joves
16
Fundesplai amb les famílies
18
Fundesplai amb la societat
i el Tercer Sector
20
Dimensió econòmica i de gestió

22

Instal·lacions de Fundesplai

24

Entitats de la Federació
Catalana de l’Esplai

25

Participació en xarxes i col·laboració
amb administracions i empreses
26
ABRIL 2016

Direcció Núria Valls
Coordinació Josep Maria Valls
Redacció i documentació
Alfonso Valle
Fotografia Fundesplai
Concepció gràfica i disseny El Vallenc
Impressió Gráficas de Prensa Diaria
Tiratge 9.000 exemplars
Edició no venal
© Fundació Catalana de l’Esplai

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 474 74 74 Fax 93 474 74 75

Està rigorosament prohibida, sense autorització escrita dels titulars del “copyright”, sota les sancions establertes en la llei, la
reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i
la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Amb la col·laboració de

Acte central de la campanya #DRETALLLEURE de Fundesplai, celebrat el 20
de novembre de 2015, Dia Universal dels Drets dels Infants, a Barcelona.

3

Més
oportunitats
per als joves
Us presentem l’Informe anual de Fundesplai, una publicació amb què volem rendir
comptes de les principals actuacions que aquest darrer any
hem dut a terme a favor dels
infants, els joves, les famílies
i el Tercer Sector.
Voldria destacar

Des de
les 215.023 perFundesplai
sones que des
hem atès els darrers
de Fundesplai
dotze mesos
hem atès i que

215.023
persones

representen un
augment del
6% respecte de
l’any anterior.

La immensa majoria són
infants, als quals dediquem
bona part dels nostres programes socioeducatius. També
són l’objecte de les campanyes de sensibilització i captació de fons, com “Prenem partit per la infància”, a través de
les quals hem atorgat
16.259 beques i
ajuts.

Només
el darrer any, des
nostres actude
Fundesplai hem
acions dirigiatorgat
prop de
des als joves.
16.259 beques
A Fundesplai
i ajuts
promovem el
creixement i l’autonomia dels nois i les noies
amb la voluntat d’afavorir la
relació, la formació, la motivació, la implicació i l’esforç.
Treballem perquè els joves
puguin ser protagonistes actius del present i del futur i
perquè esdevinguin ciutadans
compromesos, amb capacitat
de prendre les regnes de la
seva vida.
Al nostre país prop de la meitat dels menors de 30 anys
no tenen feina, la qual cosa
condiciona dramàticament les
seves possibilitats d’emancipació i de plena participació
en la societat com a ciutadans compromesos. Davant
d’aquesta situació cal que
tothom es mobilitzi, i
així ho entenem des
de Fundesplai.

1.752

Pe r ò e n guany, voldria posar
l’accent en
el fort increment que hi
ha hagut en les

treballadors
i treballadores
contractats per
Fundesplai el 2015
tenen menys
de 30 anys

Tot el bagatge propi de la metodologia dels centres
d’esplai ens ha resultat de gran vàlua
quan, a causa de la

crisi, ens hem proposat, com a objectiu
específic, formar joves amb especials dificultats per potenciar la
seva empleabilitat.

Ho hem fet amb programes innovadors com el Tresca Jove,
el Fit4jobs, l’AMA (Acompanyament de Mares Adolescents) i, més recentment,
amb els diferents programes
vinculats a la Garantia Juvenil.
Us n’informem abastament en
el document que teniu a les
mans. En aquestes iniciatives
enguany hi han participat, en
total, 460 joves. No és menys
important l’esforç fet per ocupar directament els i les joves:
1.752 treballadors i treballadores contractats per Fundesplai el 2015 tenen menys de
30 anys.
Amb aquestes actuacions volem posar el nostre gra de sorra
a favor de l’ocupació juvenil,
però sobretot volem sensibilitzar i mobilitzar les administracions, les empreses i tota la
ciutadania per tal d’aconseguir
que els joves d’avui tinguin
més oportunitats i puguin encarar el present i el futur amb
la suficient preparació, motivació i empoderament.
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Adjunta a la Presidència per a
Relacions Institucionals. GP d’ERC
Sociòloga

Directora CREA

Joan Subirats

Mestra experta en Inclusió
Social i Participació Ciutadana
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Treballadora Social

Catedràtic Ciència Política i
Investigador IGOP-UAB

Ramon Agenjo

Carme Gómez

Eva Òdena
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Robert González

Ismael Peña

Maria Truñó

President Fundació DAMM
Director general
Cercle d’Economia

Experta en Famílies i Educació
President ONG Amics d’Anzaldo
(Bolívia)

Presidenta Eurest Catalunya
Professor Estudis Dret i Ciència
Política UOC

Alcalde del Prat de Llobregat
Politòloga.
Directora de l’Institut Infància
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CENTRE ESPLAI
al barri de Sant
Cosme del Prat de
Llobregat

i la Federació Catalana de l’Esplai
Jordi Turull

President GP Junts pel Sí

Eduard Vaquero

Professor Lector Universitat
de Lleida

Laura Vilchez

Diputada GP de Ciutadans

Pau Vidal

Fundador-Director Observatori
del Tercer Sector

Frederic Ximeno

Soci-Director ERF-Estudi Ramon
Folch i Associats, SL

Rafael Zarza

Direcció general
Avant Grup-Bardet

Pilar Calaf

Jordi Román*

Eloi Camacho

José A. Ruiz*

Cap del Departament
de Secretaria
Cap del Departament d’Atenció
tecnològica als usuaris

Anna Castells

Cap del Departament
d’Informàtica

Sergi Cerezo

Cap de programes
a les Cases de Colònies

Inés Cosmen

Directora de l’Alberg
de CENTRE ESPLAI

Mireia Crespo

Administració Cases de Colònies
i Programes

Júlia García

Comitè Permanent
de l’Executiva

Cap del Departament
Educació Ambiental

Víctor García

Subdirectora General Fundesplai
Directora general Fundación Esplai

Gerent Serveis de Consultoria
i Gestió Suport Associatiu
- Centre d’Estudis

Cristina Rodríguez

Cap del Departament d’Esplais.

Núria Valls

Gerent de l’Àrea de Serveis Escolars
i Cases de Colònies

Carles Xifra

Gerent de l’Àrea d’Accions i
Programes Educatius i Socials

María José Navarrete

Cap del Departament de Finances

Pedro Aguilera

Cap de Relacions
i Projectes Europeus

Esther Armengol

Cap Àrea Comercial
i Màrqueting. Serveis Escolars
i Cases de Colònies

Sílvia Bartrina

Patrimoni, Medi Ambient
i Qualitat

Albert Bescós

Cap d’Equipaments

María Bruno

Cap del Departament d’Acció
Social

Responsable de Continguts
i Relacions

Froilán Salgado

Adjunt a Gerència
de l’Àrea de Serveis Escolars
i Cases de Colònies

Gemma Sellerès

Marta Cid
CE Giravolt

Ricard Collado

Club d’Esplai El Tricicle

Montserrat Correa
El Grup de Polinyà

Karina Crespo

Centre d’Esplai Guadalahorce

Sara Díez

Esplai Pingüí

Cap d’Administració
de l’Àrea de Serveis Escolars
i Cases de Colònies

Fàtima Domínguez

Josep Maria Valls

Maria Expósito

Cap del Departament
de Comunicació
* Membres de la Comissió Executiva

Junta Directiva
de la Federació
Catalana de l’Esplai

Associació de Lleure i Cultura
Enlleura’t
Xino-Xano Associació de Lleure

Maria Ferrer

Esplai El Raconet

Minerva Farrés

Esplai La Barretina

Sandra Fernández
Esplai Picaparets

Marc Alcaraz

Nieves Fernández

Asun Gil

Glòria Pedró

Laura Garcia

Jose A. González

Dani Celma

Albert González

Roser Juanola

Marisol Aguado

Responsable de Serveis Escolars
Sant Cugat (Paidos-Fundesplai)
Responsable de Serveis Escolars
Sant Cugat (Paidos-Fundesplai)

Víctor H. Martínez*

Cap de Programació i Planificació

Comitè
de Coordinació

Cap del Departament de
Recursos Humans

Isabel Matas

Cap del Departament
de Salut i Prevenció

Cristina Martín

President GE Espurnes
Secretària CE El Tricicle
Tresorer
Xino-Xano Associació de Lleure
CE Diversitat Lúdica

Nerea Albacete
Esplai Picaparets

Departament d’Informàtica
Màrqueting Digital

Xavier Planas

Esplai GISC

Xiomara Lozano

Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet

Irene Montalban

Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet

Sergio Blanco

Jonathan Pasquier

Rosa M. Jurado

Sheila Beltrán

Oriol Mestre*

Cap de l’Àrea de Patrimoni

CE Can Serra

Sara Luengo

Esplai Endinsa’t

Anael Bergillos

Alexandre Pararols*

Esplai La Barretina

Sílvia Alcaraz

Cap del Departament
de Programes Escolars
Gerent de Centre d’Estudis
i Suport Associatiu

Esplai GISC

Esplai Disprat Lleure

Esplai Endinsa’t
Associació Juvenil Salsa Jove

Albert Racaj

Esplai El Raconet

Narcís Reguero

Associació Juvenil Salsa Jove

Grup d’Esplai Espurnes

Adnan Sabir

Sílvia Blanco

Anaïs Segura

Esplai Disprat Lleure

Mireia Bru
CE Can Serra

Maria Bruno
Fundesplai

Associació Lleure i Esport Comkedem
Club d’Esplai Bellvitge

Francisco Utrera

Esplai INSOC Guadalhorce

Núria Valls
Fundesplai

Subvencions i Contractació AAPP
Departament de Finances

Carlos Camacho

Ivan Vargas

Rubèn Pérez

Xavier Castellano

M. Carme Vázquez

Cap de Compres

Associació Enlleura’t
Club d’Esplai Bellvitge

CE Diversitat Lúdica
El Grup Polinyà
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Què és
Fundesplai
Fundesplai és la marca amb què es presenten
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 2015 ha arribat a 215.023 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 amb la 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 2015-2016
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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

Societat
i Tercer Sector

Foment de la
participació de les
famílies en els esplais
i les activitats
d’educació
en el lleure

Programes 
d’Inclusió Social

Campanyes
per promoure
l’equitat
en les activitats
de lleure

Elaboració d’estudis 
i publicacions
per al Tercer Sector

Colònies 
per a famílies
i grups en 
equipaments
de natura

Serveis de gestió: 
comptable, fiscal, jurídic,
laboral, informàtica,
assegurances

Educació per a la
salut i prevenció
de drogodependències
Formació 
i assessorament
en la funció de 
la parentalitat 
positiva

Foment del voluntariat
Elaboració 
de materials de reflexió

Desenvolupament 
associatiu

Programes informàtics
especialment
desenvolupats per al
món associatiu
Serveis d’assessorament 
i formació
Cooperació
al Desenvolupament

Serveis complementaris
de restauració

Formen part de Fundesplai
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

Impulsa el reconeixement social i educatiu, dóna
suport, reforça la identitat i la vinculació territorial
dels centres d’esplai i n’articula diferents dinàmiques
territorials a través del treball en xarxa

Informe anual 2015-2016 ■ Fundesplai
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Fundesplai a Catalunya
3
Val d’-Aran

13 49

1
Pallars Sobirà

5

4

2
3

Cerdanya

3
Alt Urgell

6

2

5

Pla de l’Estany

2 17 26
9

4

2

Pallars Jussà

8

Garrotxa

5

1

Berguedà

1

1

8

Ripollès

5

Alta Ribagorça

Alt Empordà

1 17

Gironès

1

2

Osona

Solsonès

13 22
Baix Empordà

4

31

La Selva

2 22

1

1

5

2

1
Urgell

3 17 4

6

1

Alt Camp

1

1

Priorat

5

Terra Alta

1

2

Alt Penedès

Conca de Barberà

Garrigues

13
Baix Camp

Garraf

Baix Penedès

1

9

37 114
14

Barcelonès

3 16 35

4

2

Segrià

8 93 198 1

Anoia

25 35

Maresme

4

Vallès Occidental

Segarra

Pla d’Urgell

Vallès Oriental

3 55 124 1

2

Noguera

1

5

Bages

Baix
Llobregat

19 465 201

26 130 63

1 12 42

2

2

Persones a les quals arriba
la nostra acció:

2

215.023

2 24 15
Tarragonès

Ribera d’Ebre

6
Baix Ebre

Esplais i projectes Infants
de lleure
en esplais

Monitors/es

81

13.157 1.517

Escoles

992

Participants en
programes escolars

Entitats
Club Suport

63.021 1.189

Equipaments
de
natura

Estades
en activitats
d’estiu

Participants
en programes
d’educació ambiental

Montsià

2 11

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

28

280.600 35.549
Voluntaris/ies
Treballadors/es 3.974
1.712
Equivalents a 871
jornades completes d’un any
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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 una trajectòria comunes, però
que són independents i compten amb patronats i consells
assessors propis.

Avilés
Avilés
(2)

A Coruña

Gijón
Oviedo

1

6
1

Bilbao

11

Pamplona

Pontevedra
Vigo

Burgos
Palencia

5

Logroño
Calahorra
Peralta

Cadreita

Ayerbe

28 992 81

4

Valladolid

1.063

Zaragoza

Salamanca

(15)

BARCELONA
El Prat de Llobregat

Teruel

33
MADRID (16)
Albelda

1
3

Cáceres

Toledo (2)

Paterna
Quart de Poblet
Picanya

Almendralejo (2)

Burjassot (2) 27
(2) València
Silla (2)
Alzira (2)

Alcúdia

Gandia

Gavarda

1
Sevilla

11

Córdoba

19
Palma

Villena

Murcia

Málaga (2)

Cádiz

Fuerteventura

Mèxic

3 Canarias
Guatemala
Honduras
El Salvador

Nicaragua
Panamà

Veneçuela

Colòmbia

Equador

1

Perú

Brasil

Lituània
Bèlgica

Bolívia

Brussel·les
Paraguay

França

Suïssa
Hongria
Romania

Xipre

Argentina
Uruguai

Portugal

Itàlia

Espanya
Xile

1

Seus: 9

Centres Red Conecta i projectes Conecta Joven: 79

Equipaments de natura: 28

Esplais i projectes de lleure: 81

Escoles: 992

Entitats Club Suport: 1.189

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

Setmana pels drets de la joventut: 4

Països on treballem en xarxa a través de 26 organitzacions de La Liga: 18

Països europeus on treballem en xarxa: 10
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Dimensió Educativa,
Social i Mediambiental

Fundesplai

amb

els infants
Al nostre país gairebé un de cada tres
infants viu per sota del llindar de la pobresa, segons l’Enquesta de Condicions
de Vida 2014 (INE-IDESCAT). Això significa que tenen dificultats per accedir al
menjador escolar, moltes vegades garantia d’una nutrició adequada; a l’esplai o
les colònies, espais fonamentals pel seu
desenvolupament personal i educatiu;
a activitats extraescolars... Aconseguir
que cadascun d’aquests nens i nenes
amb més dificultats tinguin les mateixes
oportunitats que la resta, a través d’una
acció social i educativa que garanteixi
també la màxima qualitat: aquest és el
nostre objectiu. Per això “Prenem partit
per la infància”.
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

IMPACTE
SOCIAL

Pels drets i la igualtat
d’oportunitats
en la infància

“Prenem partit per
la infància” per tal
que tots els infants
tinguin els mateixos
drets i oportunitats,
en un context en què
un de cada tres nens
i nenes a Catalunya
viu sota el llindar de
la pobresa, tal com
indica l’Enquesta de
Condicions de Vida
(INE-IDESCAT).
El 2015 Fundesplai va
posar en marxa una
campanya amb el citat
lema que agrupa tots
els esforços socials i
educatius per contribuir a revertir aquesta
situació a les escoles,
als esplais, als barris...
La primera iniciativa
emmarcada en aquest
esforç global va ser
#Botaxlainfancia,
una mobilització a
les xarxes socials que
va aconseguir més de
12.000 interaccions

que es van convertir en una quantitat
equivalent d’euros
per a beques menjador, reforç educatiu i
colònies d’infants amb
necessitats socials.
L’estiu va ser un altre
dels moments fonamentals de la campanya, on Fundesplai
impulsa “Un estiu per
a tothom!”, que busca recollir fons per
a beques de casals
i colònies d’estiu.
Aquesta iniciativa va
tenir com a moment
culminant un concert
de membres del Cor
i de l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu
al Zoo de Barcelona,
el 19 de juny de 2015,
que va reunir més de
300 persones.
L’actuació es va emmarcar a la tercera
edició de la Gimcana
Solidària, que també
va incloure altres accions com un cicle de
concerts amb actuacions de cantants i
bandes de primer
ordre com Quique González,
Joana Serrat,
Esto es La
Moda o Carlos Cross, i
la venda de
productes,
l’organització

16.259
Ajuts atorgats
el darrer any

d’esdeveniments, etc.
El 2016 aquesta iniciativa s’ha vinculat a
l’excursionisme amb
el lema “Cims per la
infància” i busca que
per cada cim que coroni cada equip es
destinin 100 euros a
beques.
També durant el curs
escolar es va intensificar la col·laboració
amb les escoles, que
va permetre oferir prop
de 5.000 ajuts per a
colònies escolars i 630
beques menjador.
La mobilització en
favor de la infància
va comptar amb el
suport de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona, el ministeri
de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, diferents ajuntaments,
entitats com l’Obra
Social de “la Caixa”
i Fundació Probitas i
empreses com Avantgrup – Bardet.
Gràcies a tots aquests
esforços, Fundesplai va poder atorgar
16.259 ajuts a infants
en risc d’exclusió social el 2015.

4.787

Ajuts per a
colònies escolars

630

Beques d’un mes
en menjadors
escolars

4.774

Beques per a
colònies i casals
d’estiu

790

Ajuts per a
colònies en família

5.278

Ajuts per a activitats,
vacances i
excursions
dels esplais

Informe anual 2015-2016 ■ Fundesplai
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ EDUCATIVA

Al costat de les escoles
i de les famílies
Els programes adreçats al món escolar de
Fundesplai van arribar
a 63.021 alumnes el
curs 2015-16, una xifra que representa un
increment de prop del
14% respecte al curs
2014-15. L’augment
en els temps educatiu
del temps del migdia
(menjador i monitoratge), en les ocupacions
dels casals d’estiu i,
especialment, en els
programes de promoció de la salut han
estat les activitats que
més han contribuït a
la major presència de

11.240

infants atesos cada
dia als menjadors
escolars

Fundesplai en el món
escolar.
Un creixement que
sempre s’ha guiat
per criteris d’equitat i per la voluntat
que cap infant quedi
exclòs d’aquests espais educatius. Bons
exemples són la tasca
de suport als 2.091 infants amb necessitats
educatives especials o
les 630 beques menjador a les famílies
d’infants que ho van
necessitar.

Nou web
+ ESCOLA

L’any 2015 també ha
estat el de la posada
en marxa la nova web,
escoles.fundesplai.
org, per a una comunicació més propera i
àgil amb les famílies,
les escoles, les asso-

ciacions
de mares
i pares, l’administració pública.
La nova web incorpora tots els programes educatius, posa
a l’abast de cada escola un espai digital
personalitzat, facilita
la gestió on line a les
activitats i ofereix recursos i informacions
constantment actualitzades.

Teresa Llobet

Directora Escola Gornal (L’Hospitalet)

“Fundesplai sempre
ens ajuda amb les
beques menjador”

Treballant en
i amb el territori
A principis de 2016
es va fer efectiva la
unió entre Fundesplai i la Fundació
Paidos, una entitat
sense afany de lucre,
amb més de 17 anys
d’experiència, que

té per objectiu desenvolupar projectes educatius a Sant
Cugat del Vallès. La
Fundació Paidos està
present en 10 escoles
i gestiona menjadors
escolars, extraesco-

lars i casals. Precisament, aquest procés
de confluència entre
Fundesplai i la Fundació Paidos respon
al fet que comparteixen uns mateixos
objectius, valors i

manera d’entendre
l’educació com a
motor de canvi social, i la passió i la implicació emocional
com a premisses per
intervenir i interactuar amb la infància.
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

Prop de 60.000 participants
a la campanya d’estiu
Casals de noves tecnologies, artístics
o musicals; colònies també d’anglés,
d’aventura, de ball
o d’hoquei amb el
jugador Gaby Cairo;
camps de treball o
casals al mes d’agost
han estat algunes de
les activitats destacades de la campanya
“Encerta l’Estiu – Un
estiu per a tothom!”
de Fundesplai del
2015. Des de Fundesplai, cada any es
mobilitzen molts recursos per què totes
les nenes i nens puguin gaudir d’aquestes experiències sota
el lema “Encerta l’Estiu – Un estiu per a
tothom!”. En total, el
2015, els casals, les

colònies, els camps
de treball i les vacances en família van sumar 1.042 activitats
i 280.600 ocupacions, que van acollir
59.711 participants.
Fer que totes les nenes i nens en puguin
gaudir és un pilar de
la campanya i, per
això, es van oferir
4.774 beques per
a casals i colònies.
Aquest important
esforç solament
va ser possible
amb la col·
laboració de
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona,
el ministeri
de Sanitat, Ser-

veis Socials i Igualtat, l’Ajuntament de
Barcelona, algunes
empreses com Avant
Grup-Bardet, entitats com la Fundació
Probitas i aportacions de
particulars que
han fet
donatius.

participants
en les activitats
d’estiu

280.600
ocupacions
a la campanya
d’estiu

escoles
on vam
fer activitats
d’educació
ambiental

1.028
activitats
d’educació
ambiental

Més de 100 Escoles Verdes
gestió dels serveis
d’educació ambiental que s’han dut a
terme als municipis
de Sant Boi i El Prat
de Llobregat i Castelldefels o la iniciativa Entorn Natural
a l’Escola a Girona.
Totes aquestes activitats han permès

59.711

330

ACTUACIÓ
MEDIAMBIENTAL
El treball d’educació
ambiental al territori, amb el suport
dels ajuntaments i
la Generalitat, va
permetre al 2015 arribar a 106 escoles
a través del programa Escoles Verdes.
A més, cal destacar
en aquest període la

IMPACTE
SOCIAL

arribar a 22.382
alumnes amb activitats d’educació
ambiental.

22.382
alumnes
en activitats
d’educació
ambiental
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ACCIÓ EDUCATIVA

La Federació Catalana
de l’Esplai fa 20 anys!
Potenciar els centres
d’esplai arreu del territori i reclamar un
major reconeixement
de l’educació en el
lleure. Aquestes van
ser les premisses que
van dur el 10 de novembre de 1996 a la
constitució de la Federació Catalana de
l’Esplai i que continuen plenament vigents
el 2016. Bon exemple
d’això és la tasca d’enfortiment del projecte
comú mitjançant les
activitats col·lectives
que es va fer el 2015,
com les Jornades de la
Federació o el Movidic, trobades que reu-

neixen responsables i
monitors/es de diversos esplais de Catalunya.
Per tal de celebrar
aquest 20è aniversari, la Federació va
impulsar la iniciativa
#20anys20cims, que
va consistir en el fet
que diversos esplais
pugessin alguns dels
cims més emblemàtics de Catalunya per
commemorar aquests
20 anys de projecte
comú. #20anys20cims
es va emmarcar en
“Camins”, la proposta
educativa del període
2015-17 que vol donar un nou impuls a

l’excursionisme
des del
lleure.
També el
20 de novembre es
va celebrar la
segona campanya #DretalLleure,
amb motiu del Dia
Internacional dels
Drets dels Infants, per
donar a conèixer el
valor educatiu i social de l’esplai i reivindicar-ne més suport.
Hi van participar més
de 10.500 infants de
diferents esplais i escoles i va tenir un acte
central que es va cele-

brar a Barcelona, amb
la presència de la consellera Neus Munté,
entre altres personalitats.

81
esplais i projectes
de lleure a
18 comarques

ACCIÓ SOCIAL

Consolidem la presència a les comarques de Girona
Els darrers anys Fundesplai ha reforçat
la seva presència a
la província de Girona amb la voluntat
de treballar amb més
proximitat al territori
amb centres educatius, administracions i
entitats. Així, el 2015
i gràcies al programa
“Sigues tu” de promo-

ció dels hàbits saludables, en col·laboració
amb la Diputació de
Girona, es va arribar
a la xifra de prop de
20.000 alumnes de
154 escoles de primària i secundària. A
més, Fundesplai també
ha dinamitzat el Punt
Jove, un dels serveis
de l’Estació Jove de

l’Ajuntament de Salt
i va organitzar casals
d’estiu a Roses. També, en col·laboració
amb la Diputació de
Girona, es va dur a
terme “Entorn”, una
iniciativa que acosta
els paratges naturals
a les escoles i en què
van participar 2.500
alumnes de 45 centres.

26.655
infants en projectes
de Fundesplai
a Girona
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental

2.091
alumnes de

ACCIÓ SOCIAL

Atenció a la diversitat
Que tots els infants i
els joves puguin participar i gaudir de les
activitats a les escoles, als esplais i a les
cases de colònies és
l’eix de les actuacions de Fundesplai.
Així, el 2015 Fundesplai va atendre
2.091 alumnes amb
necessitats educati-

ves especials a través
del programa Suport,
que els ajuda a fomentar la seva autonomia i a sentir-se
plenament integrats
a classe. La majoria
de cases de colònies
i albergs de Fundesplai són accessibles
per a persones amb
mobilitat reduïda, la
qual cosa va permetre acollir 4.800 estades de grups de
persones amb
diversitat funcional en aquest
període, que
van poder
gaudir de la
natura sense
barreres. Cal
destacar la
tasca de foment
del lleure inclusiu

557 escoles en el

que
programa Suport
es fa
Escolar
a través dels
esplais: la Federació Catalana
de l’Esplai inclou
moltes entitats d’infants i joves amb
discapacitat i una
comissió específica
que promou diverses
accions col·lectives.
En aquest període
cal destacar la celebració del Dia
Internacional de les
Persones amb Discapacitat o la posada en marxa d’un
circuit de natura i
esport inclusiu a
Barcelona amb la
Fundació Itinerarium, el 5 de març de
2016.

ACTUACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Reactivar
l’excursionisme a l’esplai
Aquest és el nom de
la proposta educativa de la Federació
Catalana de l’Esplai
que busca reactivar
l’excursionisme entre els infants i els
joves dels esplais i
que es treballarà en
el període 201517. “Camins” in-

clou diferents reptes col·lectius, com
la ressenya de 100
excursions amb
l’ajut del GPS o
#20anys20cims, en
què els esplais han
coronat diferents
cims emblemàtics de
Catalunya per celebrar els 20 anys de la

2015-17
període de
la proposta
“Camins”

Federació.
A més, “Camins” posa l’accent
a arribar a tothom, i
per això ha comptat
amb la col·laboració
de la Fundació Itinerarium, amb la qual
s’han dissenyat itineraris adaptats i d’Araceli Segarra.

IMPACTE
SOCIAL

32.167

alumnes en els
programesde
promoció de la
salut a Catalunya

13.157
infants i joves
als centres
d’esplai

4.800

ocupacions en
cases de colònies
Sense Barreres

8

entitats de
la Federació
especialitzades
en lleure
i atenció a
la diversitat
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Fundesplai,

amb

els joves
ACCIÓ SOCIAL

250

participants
Fundesplai forma i acompanya joves
en programes
per a la seva inclusió sociolaboral
de Garantia
Juvenil
L’atur juvenil a Espa- en aquest període diverses projecte Tresca Jove amb relació de
nya se situava a finals
del 2015 en el 46%.
Aquest percentatge fa
que emancipar-se, trobar una feina o, fins i
tot, accedir a una formació s’hagi convertit
per a moltes persones
joves en un objectiu
inabastable que els impedeix desenvolupar un
projecte vital propi. Des
de Fundesplai s’han
impulsat

iniciatives de formació per
a l’ocupabilitat i orientació dirigides als joves. Tots
aquests projectes tenen el
denominador comú de
formar i acompanyar els i
les joves en el seu procés
d’inserció laboral, a la vegada que els ofereix noves
perspectives per continuar
estudiant o de voluntariat
social. Entre les primeres,
destaquen 182 cursos, que
van formar 3.041 persones, moltes d’elles joves,
en àmbits com el lleure,
la cuina, la restauració o
el medi ambient.

Garantia Juvenil

La Unió Europea, a través
dels governs dels estats, ha
impulsat la iniciativa Garantia Juvenil, que també
potencia la formació i la
inserció laboral dels joves. Fundesplai desenvolupa des de l’any 2010 el

els mateixos objectius, un
programa que el 2015 va
aconseguir que 250 joves
en situació de risc d’exclusió social es formessin o trobessin feina. Aquest 2016,
la iniciativa de la Garantia
Juvenil Fundesplai ha rebut el suport de la Cambra
de Comerç de Barcelona i
del Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social
Europeu en el marc de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil, la qual cosa ha permès
ampliar aquestes accions
dirigides a joves de municipis com l’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, el Prat
de Llobregat, Castelldefels,
Gavà, Mataró o Badalona,
i del qual s’han beneficiat
més de 250 participants.
A més, vinculada a aquestes accions, l’entitat també
suma la Mentoria Social,
una eina d’intervenció
social que promou una

confiança i
de respecte mutu
entre persones adultes
amb experiència, que
s’ofereixen voluntàriament per proporcionar
un suport a una persona jove. Aquest 2015,
15 persones mentores
hi han participat.

Formació i suport per a mares adolescents
Tots aquests esforços
es complementen amb
altres accions com el
Projecte AMA, Acompa-

nyament a Mares Adolescents, que el 2016
està fent la seva segona
edició amb 20 partici-

pants. L’AMA ofereix a
mares joves, amb fills o
filles de 0 a 3 anys, noves
oportunitats formatives i

laborals, a la vegada que
els dóna suport en el procés de criança dels seus
fills o filles.
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

IMPACTE
SOCIAL

Inclusió laboral
del joves a través
de les TIC
Aprendre a programar en llenguatge
Java, desenvolupar
aplicacions per a
dispositius mòbils o
gestionar bases de
dades són algunes
de les competències
més buscades en el
mercat laboral. Per
adequar-se a aquesta demanda, des de
Fundación Esplai
s’han impulsat les
iniciatives adreçades a formar els i
les joves en aquests
camps, com Fit4Jobs,
ReiniciaT i Enfoca’t.
A la primera, que va

46%

acabar el juliol de 2015,
han participat
53 joves de Catalunya i Andalusia, 31 dels quals
han trobat feina. Enfoca’t, emmarcada
en els programes de
foment del treball
juvenil finançats
pel Fons Social
Europeu dins
la Garantia Juvenil, que es
desenvolupa
durant el 2016,
té la previsió de
formar prop de 100
joves.

d’atur juvenil
a Espanya

1.752

treballadors/es
contractats
el 2015 menors
de 30 anys a
Fundesplai
(44% de
la plantilla)

3.401
alumnes
en activitats
de formació

ACTUACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Joves que tenen cura
de l’entorn natural
Un total de 135 joves d’entre 12 i 18
anys de diversos
esplais han participat durant dos caps
de setmana d’octubre de 2015 en el
programa educatiu
Gestió Forestal de la
finca de la Rectoria
de la Selva (Navès).
Aquesta iniciativa de
custòdia del territori està emmarcada
en la metodologia

educativa d’Aprenentatge i Servei,
mitjançant la qual
els i les joves fan una
sèrie d’accions de
conservació de
l’entorn natural
a la vegada
que aprenen
els valors
patrimonials
d’un territori,
en aquest cas
els boscos de
la Vall d’Hora.

135
joves

participants

41

mares joves
participants
en el programa
AMA

18
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Fundesplai,

amb les

famílies

ACCIÓ EDUCATIVA

Treballar amb les famílies
per reforçar la cohesió social als barris
El treball amb les famílies ha estat en els
darrers anys un dels
eixos impulsat des de
Fundesplai amb l’objectiu de situar-les com
a element central d’actuació i suport per prevenir situacions de risc.
A la vegada, també
es busca propor-

455

infants atesos
en petita
infància

cionar a les famílies espais
que contribueixin al seu
benestar i qualitat de vida.
Fundesplai desenvolupa
diverses accions destinades a grups de famílies
amb l´objectiu d´oferir
recursos i eines que les
capacitin per millorar la
convivència familiar i la
relació entre els diversos

Petita infància
Cal destacar en
aquest àmbit la
tasca amb la petita
infància (0-3 anys),

membres. Entre aquestes
accions que s´han dut a
terme es troben els espais
formatius sobre la criança
de filles i fills, educació
emocional, etc. (xerrades
i tallers en família), espais familiars, ludoteques
en família, lleure familiar
(colònies i excursions familiars) i família i comu-

fonamental pel desenvolupament de
nenes i nens, que
al 2015 va arribar

a 455 infants en
13 espais diferents,
que inclouen el
temps del migdia

ACCIÓ SOCIAL

Festa Esplai reuneix prop de
10.000 persones per la infància
Festa Esplai és la gran celebració anual de Fundesplai, que serveix per compartir la tasca d’educació
en el lleure que desenvolupa l’entitat amb els esplais que en formen part
i donar el tret de sortida
a la campanya d’activi-

tats d’estiu. L’edició 2015,
que es va fer el diumenge
10 de maig al Parc Nou del
Prat, també va ser el punt
culminant de la campanya
#Botaxlainfancia. Els assistents a Festa Esplai van fer
un gran bot col·lectiu i es
van sumar així a la campanya, on cada bot penjat
a les xarxes socials era un
clam per la infància que es
convertia en un euro per

nitat (participació en
festes del barri i grups
de tradicions populars,
etc.).

de les escoles bressol i els espais familiars i ludoteques
en família.

30a
Festa Esplai,
diumenge
8 de maig
de 2016

a beques menjador, reforç educatiu i colònies
per part de les empreses
col·laboradores. En total
més de 12.000 persones
van participar a #botaxlainfancia.
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Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ SOCIAL

IMPACTE
SOCIAL

Un estiu per a totes
les famílies a les cases
de colònies
L’estiu de 2015 moltes famílies encara
van tenir moltes dificultats per gaudir
d’uns dies de vacances a causa de la
situació de crisi econòmica. Fer possible
que poguessin gaudir
d’uns dies de descans
a la natura és l’objectiu del programa de
colònies en família.
Per això Fundesplai
va posar en marxa
per quart any consecutiu les estades a
preus socials, que garanteixen uns preus
molt assequibles, a
les seves cases de colònies i albergs situats

en entorns naturals com
els Pirineus, el pantà de
Sau, la serra del Montsec o Montserrat. Gràcies a aquesta iniciativa,
l’estiu de 2015 es van
fer 9.220 ocupacions a
les cases de colònies i
albergs de Fundesplai,
un 7% més que el 2014.
Per garantir la màxima
qualitat dels equipaments, durant el 2015

9.220
ocupacions

de colònies en
família al mes
d’agost

73.400
es van reformar quatre cases de colònies: es van adequar i
ampliar amb 40 places noves la Rectoria
de la Selva (Navès) i
amb 20 places Les
Codines (Montesquiu), i es van arranjar La Traüna (Sant
Feliu de Buixalleu)
i Can Grau (Olivella). Aquesta tasca
ha permès renovar i
incorporar a moltes
de les cases els distintius EMAS i DQA,
de sostenibilitat, i el
SICTED, de qualitat
turística.

ACTUACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Les jugateques promouen
la sostenibilitat als parcs
L’educació ambiental és un eix transversal en l’actuació
de Fundesplai, que
ha reforçat especialment la incidència en
les famílies. Un bon
exemple d’això són
les persones que van
fer estades el 2015 a
les cases de colònies
i albergs de l’entitat,

on a més de gaudir
d’uns dies de descans
van participar en activitats de promoció de
la sostenibilitat.
També es van impulsar
en aquest període les
jugateques ambientals,
que promouen l’AMB
i els ajuntaments als
parcs. Són espais lú-

4.000

Participants a
les jugateques
ambientals

dics i educatius, dels
quals Fundesplai en
va gestionar 8. També amb l’AMB, l’entitat va col·laborar
en l’organització del
I Fòrum Metropolità
d’Educació per a la
Sostenibilitat.

estades a
les cases
de colònies
el 2015

7%

d’increment
a les ocupacions
a les cases
de colònies
respecte
al 2014

83

xerrades
realitzades
de formació
per a famílies

8

jugateques
ambientals
amb
8 ajuntaments
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Fundesplai amb la

societat i el
Tercer Sector
ACCIÓ SOCIAL

Un any d’importants canvis normatius per a les entitats
El 2015 ha estat un any
d’importants canvis de
regulació per al Tercer
Sector amb l’aprovació
de les lleis d’Impost de
Societats, de Transparència (totes dues a finals
de 2014), i, sobretot, la
del Voluntariat i Foment
de l’Associacionisme.

Suport Associatiu va fer
durant 2015 més de
100 jornades per tot
Catalunya, en què van
participar més de 6.000
representants d’entitats
per explicar tots aquests
canvis. Especialment important va ser la jornada
sobre la Llei del Volun-

tariat celebrada a l’octubre de 2015 a Barcelona
i que va aplegar més de
200 participants, entre
representants d’associacions, fundacions, etc. i
d’administracions públiques, on es va destacar
que aquesta normativa
reforça el model català

del voluntariat amb mesures com l’establiment del
rang de llei
als drets i
deures
de les
persones
voluntàries.

ACCIÓ SOCIAL

Làbora: una iniciativa que
suma per a la inclusió laboral
Afavorir la inclusió sociolaboral de les persones amb dificultats va
ser l’objectiu de l’Espai
Làbora, que va tenir
lloc el passat 8 de juny
de 2015 al Mercat del
Born de Barcelona. En
aquesta jornada van
participar-hi unes 120
empreses i entitats, 40

de les quals van poder
disposar d’un espai personalitzat per contactar
amb més de tres-centes
persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral, candidates a
cobrir possibles llocs
de treball o formar part
de les seves borses de
treball. L’Espai Làbora

va estar organitzat per
Fundesplai, i s’emmarca dins del programa
del mateix nom, liderat
per l’Institut Municipal de Serveis Socials
de l’Ajuntament de
Barcelona amb la col·
laboració de les entitats
socials ECAS, FEiCAT i
Creu Roja.

300

persones amb
dificultat d’accés
al mercat laboral
participants

Fundesplai ■ Informe anual 2015-2016

21

Dimensió Educativa, Social i Mediambiental
ACCIÓ EDUCATIVA

IMPACTE
SOCIAL

‘Cultura, valors i ètica’
El llibre Cultura, valors
i ètica, coordinat per
Salvador Carrasco, catedràtic de Sociologia
i membre del Patronat
de Fundesplai, és una
reflexió entorn de la
cultura, els valors i els
criteris ètics que han
d’emmarcar l’acció de
les persones que formen part de Fundesplai.
Una aportació d’importància fonamental
quan parlem d’una
entitat educativa i social en què bona part
de les persones que la
integren actuen com a
transmissors de valors
a infants i joves en la

seva tasca quotidiana: monitores i
monitors d’esplais i
menjadors, educadores i educadors socials
que treballen amb joves, etc.
El document, que es
va presentar el maig de
2015, és fruit d’un treball col·lectiu i vol ser
una reflexió que parteix
de Fundesplai sobre
com les organitzacions socials han hagut
de compaginar canvis
organitzatius amb fidelitat als principis fundacionals arran de la crisi
econòmica i social.

1.189
Cultura, valors i ètica
proposa i assoleix tres
fites: posa a debat els
fonaments ètics de l’entitat per refermar-los,
ho fa de manera participativa com a condició indispensable per a
l’avenç en les organitzacions i revifa el discurs pedagògic sobre la
necessitat d’incidir més
i millor en l’educació
del lleure.

ACCIÓ SOCIAL

El nou tram de la Línia 9 acosta
CENTRE ESPLAI a tothom
El divendres 12 de
febrer de 2016 es va
posar en marxa el
tram sud de la Línia 9
de metro, una infraestructura llargament esperada i que connecta
l’equipament CENTRE ESPLAI, al barri
de Sant Cosme, amb
el centre del Prat, de
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i
l’aeroport. La línia
inclou la parada de
Parc Nou, a tan sols

cinc minuts de la seu
de Fundesplai.
Aquesta millora en
el transport permet
acostar més CENTRE
ESPLAI a les entitats, i
el converteix en ideal

43.377

per a la
pernoctacions
celebraa CENTRE
ció de
ESPLAI
jornades
de treball i
congressos gràcies a les prop de 350
places de l’alberg i les
prop de 300 places
de l’auditori, les
aules adaptables
per a grups petits i grans, el
restaurant-cafeteria o el servei
de Wi-Fi.

Entitats sòcies
del Club
de Suport
Associatiu

102

Jornades
sobre els canvis
en la llei
d’impostos

116

Jornades,
cursos i projectes
organitzats per
Suport durant
el 2015 per a
la millora del
Tercer Sector

8,4

Satisfacció
del servei de
Suport per part
de les entitats
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Dimensió Econòmica
i de Gestió
Reforçar l’equip humà

Més incentius
per a donatius

i simplificar l’estructura
Fundesplai ha fet front als múltiples
reptes de 2015 reforçant l’equip
humà i simplificant l’estructura
organitzativa.
Així, s’han posat en marxa diferents espais de participació interna com el Comitè de Coordinació,
el Comitè Executiu i la Permanent

Executiva, que permeten abordar
els projectes d’una manera transversal i més participativa. El 2016,
també s’ha ampliat i renovat el
Consell Assessor. Ara el conformen
67 persones, la meitat de les quals
s’incorporen per primera vegada.
A més, recull una major pluralitat.

L’ACCC s’integra a Fundesplai
Pel que fa a l’estructura organitzativa, s’ha continuat amb el
procés de simplificació organitzativa. L’1 de gener de 2016
l’Associació Catalana Cases de

100 €

La reforma fiscal que
va entrar en vigor el
2015 aportava node donatiu
vetats destacades
a Fundesplai
pel que fa als dodesgraven
natius a les ONG.
90 €
Així, establia un increment de la desgravació a la declaració de la renda
del 25 al 50% per a donatius fins als
150 euros. El 2016 aquesta desgravació ha augmentat fins al 75% per
a la quantitat citada. Els donatius a
Fundesplai tenen un 15% de desgravació addicional perquè l’entitat
forma part dels Cens d’Entitats de
Foment de la Llengua Catalana.

Colònies, constituïda el 1984
per a la gestió de cases de colònies, albergs i terrenys d’acampada arreu de Catalunya, es va
integrar a Fundesplai.

Balanç econòmic

Recursos humans, econòmics i patrimonials
INGRESSOS 2015

DESPESES 2015

9,6% 8,6%

12%
18%

Serveis educatius i món escolar

17,7%
39%
70%

Prestació de serveis
Subvencions
Socis, quotes i
donacions

25%

Area social i educació
en el lleure
Educació ambiental,
cases de colònies, albergs
Suport al Tercer Sector
i formació
Administració, interessos
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Dimensió Econòmica i de Gestió

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

2012

2013

2014

2015

PRESSUPOST 2016

COMPRES

2.591.756,86

2.915.272,27

3.041.052,72

3.654.862,19

4.667.038,62

PERSONAL

17.515.976,28

18.588.127,28

19.415.527,53

20.866.659,30

23.578.897,89

7.735.553,92

7.940.496,91

5.983.257,42

6.327.746,38

6.980.059,50

639.844,10

617.668,48

610.837,82

568.978,05

563.306,97

644,52

0,00

194.324,87

0,00

7.684,37

(A) AMORTITZACIÓ

1.232.467,10

1.220.430,47

1.415.070,72

1.512.387,35

1.594.240,55

(B) TOTAL DESPESES

29.716.242,78

31.281.995,41

30.660.071,08

32.930.633,27

37.391.227,90

2012

2013

2014

2015

PRESSUPOST 2016

SOCIS I DONACIONS

3.414.967,81

3.546.058,06

2.300.320,55

2.663.381,23

2.685.919,74

PRESTACIÓ DE SERVEIS

18.258.564,59

20.504.747,43

21.230.712,50

23.720.061,36

28.653.113,86

ALTRES DESPESES
FINANCERES
EXCEPCIONALS

INGRESSOS

6.430.002,89

6.344.914,59

6.152.438,43

6.124.992,36

6.031.358,30

ALTRES INGRESSOS

476.336,51

505.714,45

513.713,71

468.924,27

310.205,92

EXCEPCIONALS

106.480,55

33.261,29

1.636,77

26.020,50

0,00

SUBVENCIONS

(C) AMORTITZACIÓ DE SUBVENCIONS
(D) TOTAL INGRESSOS

506.258,39

510.041,36

664.668,25

702.067,82

701.276,69

29.192.610,74

31.444.737,18

30.863.490,21

33.705.447,54

38.381.874,51

(E) RESULTAT COMPTABLE D’EXPLOTACIÓ (D-B)

-523.632,04

162.741,77

203.419,13

774.814,27

990.646,61

(F) CASH FLOW ECONÒMIC (E+A-C)

202.576,67

873.130,88

953.821,60

1.585.133,80

1.883.610,47

(G) INVERSIONS SENSE FINANÇAMENT DIRECTE

-232.982,67

-168.047,88

-636.811,60

-815.641,80

-500.000,00

(H) SALDO RETORN/AMPLIACIÓ PRÉSTECS A LLARG

-1.067.059,00

284.951,00

-1.097.761,00

-1.242.016,22

-1.355.461,00

CASH FLOW FINANCER (F+G+H)

-1.097.465,00

990.034,00

-780.751,00

472.524,22

28.149,47

Balanç agregat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai
ACTIU

2014

2015

DIFERÈNCIA

PASSIU

2014

2015

DIFERÈNCIA

PATRIMONI NET

12.473.849,44

13.092.371,15

618.521,71

PASSIU NO
CORRENT (Deutes Llarg)

13.305.018,15

11.942.874,98

-1.362.143,17

PASSIU
CORRENT

11.906.939,18

10.671.269,57

-1.235.669,61

4.671.086,54

4.528.759,61

-142.326,93

815.825,38

798.009,50

-17.815,88

Altres

4.928.068,42

3.505.368,74

-1.422.699,68

ACTIU NO CORRENT

26.798.968,92

26.641.317,68

-157.651,24

ACTIU CORRENT

10.886.837,85

9.065.198,02

-1.821.639,83

67.465,59

103.057,93

35.592,34

DEUTORS PER SUBV.

4.710.425,39

3.020.400,32

-1.690.025,07

ALTRES DEUTORS

3.840.192,90

4.044.070,89

203.877,99

Amb bancs

DIP. I VINCULADES

1.461.745,61

984.700,37

-477.045,24

Amb aapp

767.770,81

871.279,04

103.508,23

39.237,55

41.689,47

2.451,92

Ajustos period.

1.491.958,84

1.839.131,72

347.172,88

37.685.806,77

35.706.515,70

-1.979.291,07

TOTAL PASSIU

37.685.806,77

35.706.515,70

-1.979.291,07

EXISTÈNCIES

TRESORERIES
AJUSTOS
TOTAL ACTIU

(FP+Subv CAP)

Nota: La informació econòmica presentada es refereix a la suma de dades de les entitats de la FCE (els centres d’esplai i la Fundación Esplai). Les dades de 2014
i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2015 es troben en procés d’auditoria en el moment de publicar la present memòria.

Auditories, transparència i certificacions mediambientals
Auditores • Consultores • Asesores Jurídico-Tributarios

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 14001.
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

4

3

3 Rectoria de la Selva (130)
		 serra de busa. navés
4 La Pinassa (38)
		 serra de busa. navés
5 Alberg Cal Pons (62)
		 berguedà. puig-reig

5

6

7

8

6 Les Codines i Masoveria (64)
		 osona. montesquiu
7 Can Mateu (46)*
		 guilleries. vilanova de sau
8 Els Porxos (66)*
		 guilleries. vilanova de sau
9 La Cinglera (86)*
		 guilleries. vilanova de sau

9

10

11

12

10 El Company (62)*
		 guilleries. vilanova de sau
11 Viladoms de Baix (90)
		 montserrat-serra de l’obac
		 castellbell i el vilar

13

14

15

16

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

17

18

19

20

16 Alberg CAA Cal Ganxo (44)
		 massís del garraf. castelldefels
17 Can Grau (52)
		 massís del garraf. olivella
18 Els Vagons (44)
		 montsec. àger

21

22

23

24

19 Els Roures (45)
		 pirineu. ogassa
20 L’Aiguadora (85)
		 serra de busa. navés
21		 La Devesa (60)
		 osona. montesquiu

25

26

27

28

22 Les Feixes (56)*
		 guilleries. vilanova de sau
23 Els Prats (45)*
		 guilleries. vilanova de sau

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: Terrenys d’acampada de Camarasa i Àger.

(00) Places. La capacitat màxima de les 28
instal·lacions és de 1.965 places en total.
Cases totalment adaptades
Amb Piscina

24 Els Oms (45)*
		 montseny. sant feliu de buixalleu
25 Refugi del Montsec (56)
		 montsec. camarasa
26 La Pineda (45)
		 montsec. camarasa

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

27 Les Feixes (56)
		 montsec. camarasa
28 Les Lloses (30)
		 montsec. camarasa
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Entitats de la Federació Catalana de l’Esplai
ALT PENEDÈS

Gelida
Grup Esplai Mainada,
Circumval·lació 41 (edifici CAP);
esplai.mainada@yahoo.es. 937 792 520

Esplugues de Llob. - L’Hospitalet
Centre d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet,
Plaça de la Bòbila, 1. 93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org

Sant Llorenç d’Hortons
Ass. Esplai La Caseta Hortonenca,
Major, 29;
slrh.caljove@diba.cat.

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

Sant Pau d’Ordal
Centre d’Esplai Cargols, Sant Pau, 8.
617 21 38 35; elscargols@fundesplai.org

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

ANOIA

Masquefa
Esplai Giravolt, Santa Clara, s/n.
Recinte Rogelio Rojo;
esplai.giravolt@gmail.com
Vilanova del Camí
Esplai Endinsa’t, Verge del Cap, 26;
639 61 66 64; en_din_sa’t@fundesplai.org
Santa Margarida de Montbui
Esplai Montsplai, Santa Anna, 17;
montsplai@fundesplai.org

BAGES

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

BAIX LLOBREGAT

Abrera
Esplai Voltrera d’Abrera, Pl. Escoles
Velles s/n; voltrera@fundesplai.org
Begues
Esplai Uraka, 11 de Setembre, 32.
uraka@fundesplai.org
Cervelló
Centre d’Esplai El Raconet,
Germandat St. Sebastià, 14;
elraconet@fundesplai.org
Cornellà de Llobregat
Esplai Fontsanta-Fatjó,
Gandesa, s/n. 93 480 19 01;
fontsanta-fatjo@fundesplai.org
Centre d’Esplai Mowgli,
Pl. Josep Tarradellas, s/n. 93 377 06 95;
cijmowgli@fundesplai.org
El Prat de Llobregat
Centre d’Esplai El Globus,
Passatge Arús, 12. 93 370 90 04;
esplai@elglobus.org
Esplai GISC, Pl. del Barri de
Riu Ebre, s/n. 93 370 19 17;
giscosme@fundesplai.org
Esplai Disprat Lleure,
Pg. Joan Carles, 1,5, local 3. 676 69 11 01;
disprat.lleure@gmail.com
Esplugues de Llobregat
Grup d’Esplai Espurnes, Bruc, 40, bxs.
93 372 06 06; espurnes@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;
elabarretina@fundesplai.org
Sant Climent de Llobregat
Centre d’Esplai El Quirro Blau,
664 60 78 46; Còdol, 22;
quirroblau@fundesplai.org
Sant Feliu de Llobregat
Centre d’Esplai Diversitat Lúdica,
Riera de la Salut, 7. 93 632 57 88;
diversitatludica@fundesplai.org
Sant Joan Despí
Centre d’Esplai El Nus, Pg. Canal, 2.
934.770.686;
esplaielnus@esplaielnus.org
Club d’Esplai El Tricicle,
J. F. Kennedy, 4; Pl. Estatut, 5; 93 477
01 47; tricicle@fundesplai.org
Grup d’Esplai El Castanyot,
Mossèn Jacint Verdaguer, 24-26.
93 477 03 41;
castanyot@fundesplai.org
Sant Vicenç dels Horts
Casal Infantil i Juvenil El Quijote,
Alacant, s/n. 93 672 31 32;
quijote@fundesplai.org

BAIX PENEDÈS

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

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.
Associació Esportiva i Educativa
Dinàmic, Sant Iscle, 35-43 A. 93 357 35 19;
info@aeedinamic.org.
Centre d’Esplai Druida, Vesuvi, 25;
druida@fundesplai.org.
Fundació Privada Catalana per a la
Paràlisi Cerebral - Esplai Jokin, Llull,
163. 93 313 36 66; info@fcpc.cat
Xino-Xano Associació de Lleure,
Hernán Cortés, 2 B; Indústria, 225 93
231 72 90; associacio@xino-xano.org

Centre d’Esplai Trencalós,
Diputació 326;
esplaitrencalos@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;
cebellvitge@fundesplai.org
Ass. Coordinadora de Col·lectius
de disminuïts de L’Hospitalet,
Rda. de la Via, 77; 93 296 98 08.
associacio-coordinadora@hotmail.com
Un pas m3s,
associació de lleure. Font, 64, 5è 4a;
unpasm3@fundesplai.org
Club d’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet, Plaça de la Bòbila, 1, 1. 93 438
48 96; esplaipubilla@fundesplai.org.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú
Suport a la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat i les seves
famílies. St. Sebastià, 11, despatx 7;
646 06 83 00; assosuport@hotmail.com

GIRONÈS

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

MARESME

Mataró
Esplai Enlleura’t, Teià, 7.
645 01 88 42;
aeenlleurat@hotmail.com.
Palafolls
Esplai El Pas, Pl. Palatiolo, s/n.
Parròquia; esplaielpas@fundesplai.org
Estiu al Pas, Trav. de les Esplanes, 5,
1r 2n, casalestiuelpas@gmail.com
Sant Cebrià de Vallalta
Esplai La Medusa,
Miquel Martí i Pol, 2;
esplaistcebria@gmail.com

MONTSIÀ

Alcanar
Esplai Picaparets, Ronda del Remei,
70. esplai.picaparets@gmail.com
Sant Carles de la Ràpita
Centre d’Esplai Xerinola,
Perot Cantador, s/n;
xerinolaesplai@gmail.com

OSONA

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

PALLARS JUSSÀ

Tremp
Esplai La Casa del Sol Naixent.
Conca de Tremp, 3;
casadelsolnaixent@fundesplai.org

PRIORAT

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

RIBERA D’EBRE

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

TARRAGONÈS

La Riera de Gaià
Esplai Campiquipugui, Alzinar, s/n;
campiquipugui@fundesplai.org
Roda de Berà
Esplai Ca l’Oliverar, Major, 9-11;
688 91 86 75;
eco_roda@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

Polinyà
El Grup de Polinyà, De la Rosa, 2.
93 713 32 06;
grupdepolinya@fundesplai.org.
Ripollet
Grup Recreatiu La Gresca,
Bonavista, 6; 93 691 36 75;
lagresca@fundesplai.org
APADIR Associació
de persones amb
discapacitat de Ripollet;
Ctra. de l’Estació, s/n; 606 79 10 94;
apadir@fundesplai.org.
Rubí
Esplai Riu Roig; Camp Municipal 25
de setembre; riuroig@hotmail.com.
Sant Quirze del Vallès
Esplai La Flama, Vallcorba,
17, baixos. 653 302 292;
laflama@fundesplai.org.
Terrassa
Centre d’Esplai Guadalhorce,
Guadalhorce, 2, baixos;
93 785 70 02; esplai.g@gmail.com.

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda
Esplai Pica Pins, Major, 18, baixos;
esplaipicapins@gmail.com
Caldes de Montbui
Associació L’Olla,
Josep M. Germà, 15; 620 22 44 69;
lolla@esplailolla.cat.
Les Franqueses del Vallès
Associació Educativa Espirall,
Cardedeu, 11, Bellavista;
associacio.espirall@gmail.com.
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Participació en xarxes
del Tercer Sector
Fundesplai forma part d’aquesta entitat, constituïda el 2003
i que aplega 35 organitzacions de segon nivell que representen prop de 3.000 entitats catalanes.
Fundesplai forma part del grup motor d’aquesta plataforma,
que agrupa 21 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 de servei a la innovació i la
qualitat educativa.
Fundesplai és 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
116 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.
Fundesplai 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.
Fundesplai 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:

Fundesplai també forma part, a

través 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.
Com a entitat d’àmbit estatal, som
socis a Espanya de la European Anti
Poverty Network, 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.
Ostentem una vicepresidència
d’aquesta entitat, que impulsa programes per a la inclusió en l’àmbit
iberoamericà amb organitzacions de
18 països.
Som 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 inclouen 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, programes d’inserció laboral de
joves inscrits al Servei de Garantia Juvenil 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
i servei com el Conecta Joven. A més, gràcies als Plans d’Ocupació s’han pogut contractar persones del municipi per treballar en
diferents projectes al 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+

Fruites i Verdures Moya

Bayer

Giramón

Bufet Bergós

HLB, Bové,
Montero y Asociados

Catalunya en Miniatura
Cafès Novell

Iglobalcert, SCP
International House

La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Cooperativa
Falset Marçà

Ajuntaments i consells comarcals

Duet Sports

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.

Ferrer i Ojeda

Solfa Recording

Ferrero

Tour

Floristeria Navarro

VAE

Lade
Penedès Distribución
Alimentaria SA

A Catalunya, un de cada tres infants
viu en situació de pobresa (*)

Ara
cal
prendre-hi
partit!
A Fundesplai
treballem
a favor dels drets
i la igualtat
d’oportunitats
en la infància.
Entre altres accions,
l’any passat vam
atorgar 16.000 ajuts
i beques per
a menjadors,
colònies, activitats
de lleure i reforç
escolar.

Necessitem la teva col·laboració !

Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o al 93 551 17 71

