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• Fundesplai amb els joves
• Fundesplai amb les famílies
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De dalt a baix i d’esquerra
a dreta: Salvador Carrasco,
membre del Patronat; Anna
Romeu, vicepresidenta;
Carles Xifra, direcció
d’Innovació i Continguts;
Cristina Rodríguez, directora general; Carles Castells,
vicepresident; Josep Gassó,
president; Maria José Navarrete, direcció Financera, i
Núria Valls, directora general de Fundación Esplai.

Projectats cap al demà
Teniu a les vostres mans l’informe
anual 2019-2020 de Fundesplai,
un document que hem elaborat en un moment molt singular:
els mesos de confinament per la
pandèmia de la Covid-19. Aquest
coronavirus ha provocat una crisi
sanitària i social que ha posat en
relleu la necessitat de repensar les
maneres de com viure al món i
com viure amb els altres. Ara, més
que mai, cal impulsar maneres de
pensar i actuar que permetin entendre i anticipar un món i uns
reptes canviants, on l’educació
ha de tenir un paper central: una
educació crítica, sistèmica (que
tingui en compte la globalitat de
les solucions) i col·laborativa, on
el paradigma de la cura a les persones i al planeta substitueixi el
del domini.
Aquestes línies mestres són les que
basteixen la nostra manera de fer i
són els pilars fonamentals de “Somiem el futur”, el nou marc estra-

tègic que hem aprovat enguany.
Aprofundint en conceptes i àmbits com l’educació en el lleure
al llarg de la vida, la ciutadania
compromesa, l’enfortiment del
Tercer Sector i amb el compromís
nítid de voler contribuir a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
En aquest sentit, en aquest informe anual hem volgut destacar
l’inici del projecte d’ampliació
de CENTRE ESPLAI, que ens ha
de permetre convertir en realitat
aquest somni de futur i projectar-nos cap al demà. Un demà
que ens permetrà arribar a més
infants, joves i famílies per garantir el dret a l’educació al llarg de
la vida; oferir més formació, especialment per als joves; reforçar les
accions d’educació per a la sostenibilitat, i crear nous espais per
construir xarxes de col·laboració
amb altres actors per tal de contribuir a l’assoliment dels ODS.

En aquest informe anual podreu
veure com ens imaginem el demà
i com treballem avui. Els programes
educatius que desenvolupem a les
escoles i esplais, les 20.448 beques
i ajuts que atorguem per a la igualtat d’oportunitats en la infància, la
proposta educativa “NuSOS” per
a la ciutadania global, les iniciatives d’inclusió sociolaboral per a
joves o el Curs MAIA per formar
líders en els ODS són només alguns exemples del ventall de programes que impulsa Fundesplai.
Un conjunt d’iniciatives que han
acollit 286.810 participants.
En definitiva, actuacions, xifres
d’impacte i horitzons d’actuació
que impulsen l’organització cap al
futur, però que no serien possible
sense el compromís dels equips
que ho fan possible ni de totes les
persones, administracions i organitzacions que ens donen suport i
confien en nosaltres. A totes elles
i ells: moltes gràcies!
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Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes,
campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les
famílies, la gent gran, les entitats i el planeta.

Descobreix
Centre
Esplai!

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, des de fa prop de 50 anys, 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
2019 ha arribat a 286.810 participants.

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.

visió

Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combini 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

Valors de
l’organització

Utopia

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

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

Solidaritat

Transparència

Independència

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.

Treballem amb claredat en els objectius i amb transparència en la gestió
dels recursos basada en la coherència i en la informació.

Iniciativa

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.

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.

Pluralisme

infants
•Centres d’esplai.
•Centres oberts.
•Colònies, casals,
campaments.
•Programes
integrals per al
món escolar:
menjadors i temps
educatiu al migdia, extraescolars,
programes i
projectes
d’educació
ambiental.
•Suport
a la integració.
•Programes
d’educació
per a la salut
i prevenció de
drogodependències.
•Atenció
a la petita infància (0-6 anys).
•Plans educatius
d’entorn.

joves
•Centres d’esplai.
•Colònies, casals,
campaments.
•Casals de joves.
•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 i
educació ambiental.
•Educació per a la
salut i prevenció
de drogodependències.

famílies gent gran tercer sector planeta
•Foment de la
participació de
les famílies en
els esplais i les
activitats
d’educació.
•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.

•Programes
d’activitats per a
l’envelliment actiu
i saludable.
•Programes
assistencials
d’alimentació i
foment dels espais
relacionals.
•Foment de
la dinamització
comunitària i
participació
ciutadana.
•Programes de
foment de les
relaciones
intergeneracionals.
•Alfabetització
digital i noves
habilitats
comunicatives
i socials.

•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

•Desenvolupament i foment
dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS).
•Incidència
en polítiques
públiques de
sostenibilitat.
•Programes
d’educació
ambiental.
•Programes
de formació
en estratègies
innovadores de
sostenibilitat.
•Enfortiment de
xarxes per a la
sostenibilitat.
•Estratègies
innovadores en
sostenibilitat.

complementaris
de restauració.

Sostenibilitat

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

Coherència

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

entitats vinculades
Fundación Esplai és una entitat independent vinculada a Fundesplai. Promou la ciutadania compromesa amb la inclusió social,
l’acció socioeducativa i l’ús responsable de les tecnologies de
la informació i la comunicació, amb una especial dedicació a
la infància i la joventut, i apostant per l’impuls del Tercer Sector.

La Federació Catalana de l’Esplai impulsa el reconeixement
social i educatiu, dona suport, reforça la identitat i la vinculació territorial dels centres d’esplai i n’articula diferents dinàmiques territorials a través del treball en xarxa. En l’actualitat
agrupa 114 esplais i projectes de lleure per tot Catalunya.
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Fundesplai a Espanya i al món

Fundesplai a Catalunya
Val d’Aran

13 64

1

Alt Empordà

Pallars Sobirà

5

3

Alta Ribagorça

11

8

2

Cerdanya

Ripollès

5

3

11

4

15

Pla de l’Estany

Garrotxa

Alt Urgell
Berguedà

2

1

1 12 39

10

3

1

2

Baix Empordà

10 48

Gironès

6 46

Osona

4

4

2

Pallars Jussà

9

2 12 41

Solsonès

La Selva

2 13
1

1

5

Bages

Noguera

2

1

2

Pla d’Urgell

Urgell

27 25

Conca de
Barberà

Garrigues

5

2
6

Priorat

5

8

2 20 27

El Salvador
Costa Rica

3

3

Aragó
2 1 7

Illes
Balears
14

Comunitat
Valenciana

Castellala Manxa
4

Extremadura
1 2

4 6 15 2
1 1 19

Andalusia
2 2 3 3 2 3 1 11

l

Regió
de Múrcia
2 1 1 3

Illes Canàries

2 5

CONECTA CODE: 16
BECAMOS: 22
“RED CONECTA”: 57
“RED CONECTA MIGRACIÓN”: 21
CONNECTA JOVE: 19
“RED CIUDADANÍA COMPROMETIDA”: 7
“EMPLEO JOVEN” (GRUPS): 21
PROMOCIÓN DE LA SALUD: 7

Hondures
Nicaragua

Colòmbia

Tarragonès

Catalunya
6 4 8 7 8
1 21 2

Comunitat
de Madrid
2 4 13 5
3 1 35

Panamà

Equador

2

1

1

2

1

Castella i Lleó
1 3 1 1 1 1 5

País
Basc
1
Navarra
1 1 1 2 2
La Rioja
1 2 1

Mèxic

Guatemala

Garraf
Baix Penedès

Cantàbria
2

Galícia
1 2 1

Entitats
Club Suport

2 25 13

Baix Camp

2

27 428 343

Astúries
3 3 1 2

Centres
educatius

2 42 138 81

Alt Penedès

Alt Camp

Esplais i projectes
de lleure

Les iniciatives a favor dels infants i els joves, la inclusió social, el Tercer Sector i el medi
ambient de Fundesplai a Espanya 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 també
impulsen diferents projectes
arreu del món. Les dues són
organitzacions amb una història i una trajectòria comunes,
però que són independents i
compten amb patronats i consells assessors propis.

Equipaments
de natura

Barcelonès
Baix
Llobregat

2 15 46
1

3 30 12

1 16 74 231

Anoia

2

1

Maresme

Vallès Occidental

4 14 31

3

Segrià

1 3 39
Vallès Oriental

Segarra

1

Moianès

1 18 46
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Noruega

Ribera d’Ebre

Estònia

Suècia

Terra Alta

Rússia

Letònia

2

4

286.810

Baix Ebre
Montsià

2

5

Brasil

Irlanda

Bolívia

Holanda
Paraguai

Participants als
programes de Fundesplai

Polònia

Regne Unit

Alemanya
Bèlgica

Argentina
Xile

Lituània

França

Uruguai

República Txeca
Hongria
Eslovènia
Romania

Suïssa

Croàcia

114

esplais
i projectes
de lleure

27

equipaments de
natura

1.175
centres
educatius

1.071

entitats del Club
Suport

Bulgària

Portugal
Espanya

Itàlia
Grècia

PAÏSOS IBEROAMERICANS
ON TREBALLEM EN XARXA: 17

Malta

Xipre

ESPLAI SENSE FRONTERES: 4

PAÏSOS EUROPEUS ON TREBALLEM EN XARXA AMB “ALL DIGITAL”: 26

SETMANA PELS DRETS DE LA JOVENTUT: 1

PAÏSOS EUROPEUS ON DESENVOLUPEM PROJECTES: 10
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286.810 participants als quals arriba la nostra acció
20.448
Beques
i ajuts

7.839

ajuts per a
colònies
escolars

EDUCACIÓ AMBIENTAL, ALBERG I CASES DE COLÒNIES

esplais

114
40.096 1.696
participants en esplais i
projectes de lleure

672

ajuts per a
colònies en
família

63.450 35.760

projectes d’educació
en el lleure

49%

noies

51%

nois

Usuaris/es a
les cases de colònies

monitors
i monitores

70%
monitores

30%
monitors

TERCER SECTOR

FORMACIÓ

1.783
3.741

6.995

serveis d’assessorament

per a
6.557 ajuts
activitats de
vacances i
excursions

per
4.844 beques
a colònies
i casals
d’estiu

536

beques
d’un mes
en menjadors
escolars

escoles

99.950

participants
als programes
escolars

78.652
curs escolar

21.298

estiu

Usuaris/es a
l’ Alberg de Centre Esplai

participants
als cursos
de formació

treballadors/es
d’entitats que gestionem

126

projectes i formacions

38.716

Participants a projectes
d’educació ambiental

EQUIP HUMÀ

1.128
6.689
voluntaris/ies

23.800
hores de formació
impartides

Treballadors/es
equivalents a

1.489

jornades completes
d’un any
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Compromesos en la lluita contra la crisi de la Covid-19
L’entitat posa en marxa allotjament residencial i serveis educatius d’emergència, i multiplica la seva acció online

E

l divendres 13 de març de
2020, Fundesplai va aturar
temporalment les activitats
en escoles i esplais i la formació
presencial atenint-se a les directrius establertes per les autoritats
sanitàries. Aquell dia l’entitat, com
la resta de la societat, entrava en
una situació excepcional.
Fundesplai ja havia estat pionera
en la implementació de sistemes
de treball al núvol (escriptoris
virtuals, telefonia a través d’Internet...), la qual cosa va permetre
posar en marxa amb agilitat una
estructura externa de treball telemàtic de la qual es va poder beneficiar tota la plantilla. Solament
han estat treballat en primera línia
aquells equips on ha estat realment necessari i d’utilitat social.
Tota l’organització es va posar a
treballar per apaivagar els efectes
de la pandèmia de la Covid-19,
especialment sobre la població
més vulnerable.
Així, des dels primers dies l’Alberg
de CENTRE ESPLAI ha estat acollint
famílies i persones sense llar derivades per diferents ajuntaments
del Baix Llobregat. La cuina central de l’Alberg ha estat preparant
i servint àpats per a gent gran en
menjadors socials de l’Ajuntament de Barcelona. Tres cases de
colònies han continuat amb la
seva tasca d’acollir menors immigrants no acompanyats i monitores i monitors de Fundesplai
han tingut cura d’infants de famílies en què ambdós progenitors
estan ingressats per la Covid-19.
El departament de Suport Tercer

Portal Joemquedoacasa,
prop de 300.000 visites
També es van impulsar
d’una manera molt important totes les iniciatives
web. Es va posar en marxa
el portal JoEmQuedoACasa,
que ha agrupat totes les propostes dedicades a educar,
entretenir i formar infants,
joves i famílies durant el
període de confinament.
Fundesplai ha desenvolupat una intensa activitat online durant els dies
de confinament que ha inclòs diferents reunions amb el president de la Generalitat
i altres representants institucionals, videoactivitats, un escape room virtual, etc.

Sector també ha desenvolupat una
intensa tasca de suport i assessorament a les entitats en l’àmbit
laboral, jurídic, econòmic o per
poder implementar sistemes que
possibilitin el teletreball. Des que
va declarar-se la crisi s’han atès
més de 1.000 consultes. A més,
Fundación Esplai ha col·laborat
en la iniciativa “Telecomunica’t”
per posar en contacte malalts de

Covid-19 amb els seus familiars a
través de la tecnologia.
Laboralment, l’excepcionalitat de
la situació va obligar l’organització
a iniciar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
que va afectar part de la plantilla.
Immediatament, però, es van assegurar mesures per complementar
els salaris fins al 100% durant els
mesos d’abril, maig i juny.

Una comunicació constant

Durant tota la crisi de la Covid-19, l’equip
directiu de Fundesplai, encapçalat per
Josep Gassó i Cristina Rodríguez, president i directora general, ha mantingut
constants comunicacions institucionals
amb tota la comunitat informant de
totes les mesures que ha pres l’entitat
cada moment.

En aquest portal, es va
incloure una biblioteca de
recursos educatius i lúdics
per a infants molt útil els
dies de confinament total,
un escape room virtual
relacionat amb la proposta educativa “NuSOS”,
informació i assessorament
d’utilitat per a les entitats
del Tercer Sector, així com
diferents webinars (seminaris online) de diferents
àmbits o l’apartat “Amb veu

pròpia”, amb opinions de diferents persones de l’entitat
que estaven liderant accions
contra la Covid-19 i d’infants
i joves.
També des d’aquest portal
es va difondre l’enquesta
“Com vols el teu estiu?” per
conèixer l’opinió d’infants i
joves sobre com volen que
siguin casals, colònies i
campaments aquest estiu
2020 tan particular. En total
s’han recollit prop de 1.000
respostes.
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Una ampliació per respondre als reptes de la societat
FUNDESPLAI HA COMENÇAT A CONSTRUIR TRES NOUS EQUIPAMENTS I UN PARC A CENTRE ESPLAI PER MULTIPLICAR LA SEVA ACCIÓ

E

l mes de març de 2020 Fundesplai va iniciar el procés
d’ampliació de les seves
instal·lacions de CENTRE ESPLAI,
al Prat de Llobregat, amb l’acte
institucional de col·locació de la
primera pedra. Les obres permetran construir un nou espai multifuncional per a esdeveniments
culturals, esportius, etc. de gran
format, un nou centre de formació,
l’ampliació de l’Alberg i un gran
parc tematitzat d’accés públic.

edifici
Fundesplai
actual
13.500 m2

Nou
espai
multifuncional
4.300 m2

Amb l’ampliació, Fundesplai vol
multiplicar l’impacte de les seves
accions educatives, socials, de
sostenibilitat i de foment del Tercer
Sector, tant en l’àmbit local com
internacional, i ser coherent amb
l’aposta que el 2007 va fer pel barri
de Sant Cosme i la ciutat del Prat
de Llobregat quan va inaugurar la
seva seu de CENTRE ESPLAI. Una
decisió també coherent amb la missió de l’entitat.
A més d’arribar a més infants, joves, famílies i entitats, les noves
instal·lacions reforçaran la tasca
de Fundesplai a favor de l’educació ambiental i permetran encarar
el repte d’assolir els objectius de
desenvolupament sostenible.
El projecte compta amb el suport
institucional de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, l’Institut Català
del Sòl i la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i té un pressupost global de 17,2
milions d’euros que es finançarà en
un 75% amb un crèdit de l’Institut
Català de Finances i Triodos Bank,
que Fundesplai retornarà durant els
propers 12 anys.

nou
centrE
de
formació
1.400 m2

NOU
parc

17.000 m2

El projecte

Primera pedra de l’ampliació

de Centre Esplai, seu de Fundesplai
Diumenge 1 de març es va celebrar
l’acte de col·locació de la primera
pedra de l’ampliació de CENTRE
ESPLAI, la seu de Fundesplai al
Prat de Llobregat. En l’acte hi van
participar Lluís Mijoler, alcalde del

Prat de Llobregat; Eva Martínez,
presidenta del Consell Comarcal del
Baix Llobregat; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya; Josep
Gassó, president de Fundesplai,

així com diferents representants
d’administracions, entitats, empreses i membres d’esplais, escoles,
famílies, veïnes i veïns i entitats del
barri de Sant Cosme. En total, més
de 500 persones.

El projecte d’ampliació preveu la construcció de
tres nous equipaments i una nova zona verda.
Serà un nou espai multifuncional que permetrà la
celebració d’esdeveniments esportius, culturals,
etc. amb gran nombre de persones. Un nou centre
de formació, que inclourà 14 noves aules, oficines i
sales de professors. La prolongació de l’alberg amb
50 noves habitacions distribuïdes en dues plantes i,
finalment, la construcció d’un gran parc que simularà els diferents ecosistemes que es poden trobar
al llarg del riu Llobregat.
El projecte és obra de l’estudi d’arquitectura OAB,
amb els arquitectes Carlos Ferrater i Núria Ayala,
el mateix que el 2007 ja va projectar l’actual edifici
CENTRE ESPLAI, així com altres equipaments de
natura de Fundesplai. La sostenibilitat serà un
altre dels eixos fonamentals: l’estudi Ramon Folch
i Associats assessorà en la implementació de totes
les mesures d’eficiència energètica.

NOVA
Ampliació
de l’Alberg
5.300 m2

50

noves
habitacions
a l’alberg

14

noves
aules de
formació

100

persones
de capacitat
a l’Àgora del
Centre de
Formació
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Un nou Marc Estratègic que integra els ODS
“Somiem el futur” orientarà l’acció de l’entitat i integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible

F

undesplai va posar en
marxa el 2017 el procés
per a l’elaboració d’un
marc estratègic que porta per títol “Somiem el futur”, que va finalitzar a finals del 2019. Aquest
document vol anar més enllà de
les rigideses d’un pla d’actuació
i estableix cinc línies estratègiques que orienten l’actuació de
l’entitat en una temps de reptes
en constant transformació: preparar l’organització per a nous
temps i reptes; desenvolupar
el dret al lleure al llarg de tota
la vida; impulsar la pedagogia
de la ciutadania compromesa;
acompanyar les organitzacions
del Tercer Sector que liderin la
transformació social, i enfortir
les competències dels ciutadans/
es del futur.
El nou marc estratègic ha incorporat els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030 de Nacions
Unides, que fixen una nova estratègia mundial per erradicar la
pobresa, la desigualtat i defensar
el planeta basada en la cooperació i la globalitat i indivisibilitat
dels ODS.
Així, Fundesplai incorpora els
ODS com una línia de treball
transversal en tots els programes que impulsa l’entitat. Aquest
fet parteix de la concepció del
paper imprescindible que ha
de jugar el Tercer Sector en el
desenvolupament dels ODS, ja
que són agents transformadors
a través dels programes que de-

1
2

3
senvolupen, catalitzadors de la
participació i motor d’iniciatives
innovadores.
Bons exemples del compromís
de Fundesplai amb els ODS són
l’organització del Curs MAIA
per formar joves líders que es
converteixen en agents de canvi
local en els seus territoris; l’adhesió a l’Acord Nacional per a
l’Agenda 2030, que és punt de
partida de l’Aliança 2030, una
gran coalició d’entitats, administracions públiques, empreses, sindicats... per tal d’assolir

els 17 objectius de desenvolupament sostenible fixats per les
Nacions Unides; o la formació
dels equips de treballadors/es i
voluntaris/ies en els ODS.

280

Participants

4
26

tallers
participatius

5

línies
estratègiques

5

Les 5 línies estratègiques
de “Somiem el futur”
Preparar l’organització per a nous temps i nous reptes
Cal fugir de la rigidesa dels plans d’actuació, especialment en un
moment en què Fundesplai s’expandeix arrelant-se al territori i també
internacionalment. Cal passar cap a models més horitzontals, amb
nous processos participatius i de foment del compromís de les persones i la cerca de nous lideratges. La Xarxarquia emergeix com a nou
ordre organitzatiu.

Desenvolupar el dret al lleure “al llarg de tota la vida”
El lleure és una experiència educativa, participativa i de creixement
personal i col·lectiu de molta rellevància, especialment en la construcció de valors i la seva mobilització, en la seva funció de cohesió social
i en la construcció d’una ciutadania activa. Fundesplai se sent cridada
a construir, col·lectivament amb altres, propostes en àmbits que vagin
més enllà dels que tradicionalment s’hi ha relacionat: des de la petita
infància a les famílies, les persones adultes i en la vellesa.

Impulsar “la pedagogia de la ciutadania compromesa”
El lleure és una escola de ciutadania, de corresponsabilització dels
afers col·lectius, protagonisme, implicació i compromís. Fundesplai se
sent cridada a donar suport al lideratge dels joves i la seva capacitat
d’acció sorgida d’experiències formatives, vivencials i de metodologies
que els mobilitzen amb voluntat d’ajudar els altres i millorar el seu
entorn.

Acompanyar i facilitar una societat organitzada
que lideri transformacions
Fundesplai ha contribuït a l’enfortiment del Tercer Sector, amb voluntat transformadora, a escala local i internacional. Ens sentim cridats
a formar part d’aquest nou acompanyament que enforteixi la sostenibilitat de les organitzacions i la seva capacitat transformadora, en els
territoris i amb altres.

Treballar per enfortir les competències
dels ciutadans/es del futur
Treballem des de la globalitat dels projectes de l’organització per a
una educació capaç d’apoderar les persones per fer un món més just,
equitatiu i sostenible.
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Fundesplai implementa el model del Valor Social Integrat
Un innovador sistema de comptabilitat social i transparència que identifica, quantifica i monetitza l’impacte social positiu d’una entitat

C

ada cop són més les organitzacions que estan
fent esforços per traslladar una imatge real, més enllà
dels estats financers habituals,
de l’impacte de la seva activitat
en la societat. Una imatge que
combina aspectes econòmics,
socials i ambientals. En aquesta
línia, Fundesplai ha implementat durant el 2019, de la mà de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i amb l’assessorament
de Lavola, membre de GEAccounting, el Model d’Anàlisi
del Valor Social Integrat (VSI),
una ambiciosa iniciativa de
transparència impulsada per un
grup de recerca de la Universitat del País Basc encapçalat
per José Luís Retolaza, doctor
en Economia i Administració
d’Empreses.
La metodologia combina una
anàlisi qualitativa i quantitativa.
Així mateix, la descripció del
procés per obtenir el resultat
proporciona un marc per contextualitzar i interpretar correctament les dades. Aspectes
clau en aquest procés són una
aproximació polièdrica (identificació dels grups d’interès clau)
i l’establiment d’indicadors, tant
els purament econòmics com la
quantificació del valor subjacent
de les accions en els destinataris, que permetin la monetització
global dels resultats.1 Una metodologia que apunta cap a una
comptabilitat social.
(1).
Per aprofundir en aquests temes metodològics,
vegeu: San-Jose, L. y Retolaza, J.L. (2016). Contabilidad
Social orientada a los stakeholders. Perspectiva de la
Administración Pública. Madrid: Ed. Pirámide.

aapp

**

**

**

mitjans
de
comunicació
**

xarxes
**

1

Educació
en valors i
en el lleure*

6

Capacitació
i formació
a la societat*

5

Potenciació
del teixit
associatiu i
del Tercer
Sector*

proveïdors

93.503.108 €

clients

partits
poLítics

Valor
social
integrat
4
Sensibilitat

valor social
integrat brut

2

**

Inserció
sociolaboral
i formació per
als col·lectius
vulnerables*

valor social
específic

valor social
de l’activitat
econòmica

retorn
econòmic aapp

esplais

**

resultat

3

1.700.090 €

Suport a les
famílies i
promoció de
la salut*

troalimenta i que ajuda a definir noves
fites de futur.

L’equip de treball de Fundesplai que ha desenvolupat aquesta iniciativa del
Valor Social Integrat va
definir 11 grups d’interès
relacionats amb l’activitat
de Fundesplai, va realitzar
un total de 68 entrevistes
presencials a diferents
persones de cada grup
d’interès relacionat amb
l’organització i va concretar, arran de les entrevistes,
un total de 27 variables de
valors que es van agrupar
en diferents categories de
valor.

El Valor Social Integrat ajuda a mesurar
l’impacte de les nostres actuacions, ens
mostra l’abast de la nostra acció, allò amb
què contribuïm a millorar la situació dels
col·lectius als quals ens adrecem, l’efecte
multiplicador del que aportem al món. El
veritable valor social de la nostra activitat.

L’aplicació d’aquest model d’anàlisi mostra que
el 2018 Fundesplai va
generar un valor socioemocional integrat brut de
93.503.108 €.

patronat

social per la cura
de la natura i la
sostenibilitat*

**

treballadors /es
voluntaris
/es **

**

* Categories de valor
** Grups d’interès

Per cada euro que rebem de subvencions,
en retornem 22,26 a la societat
• El VSI és més de 22 vegades el nostre nivell de finançament públic: per

35.793.230 €
15.926.985 €

**

El càlcul del Valor Social Integrat (VSI)
de Fundesplai al 2018 mostra, entre
d’altres, les següents ràtios de retorn a la
societat, on es veu l’efecte multiplicador
de l’impacte de les nostres actuacions:
• El VSI és més del doble (2,23) del
volum d’operacions econòmiques.

85.517.891 €
50.241.983 €

usuaris /es

valor socioemocional

cada euro que rebem de subvencions,
en retornem 22,26 a la societat.

I més enllà dels resultats i les dades, el
procés d’elaboració esdevé un procés
molt enriquidor per a l’organització:
permet conèixer moltes realitats de
l’entitat i s’han rebut aportacions
molt valuoses dels entrevistats. És un
procés de millora contínua, que es re-

Una iniciativa
amb valor local
L’aplicació del Valor Social Integrat permet mesurar l’impacte
de les organitzacions a escala
local, gràcies a la combinació
d’indicadors directes en alguns
casos i de la proporcionalitat en
un altres. El calcul del vsi ha
estat especialment interessant
per a una entitat com Fundesplai amb la seva seu CENTRE
ESPLAI al barri de Sant Cosme
(el Prat de Llobregat). L’arribada a la ciutat el 2007 ha desencadenat activitats de dinamització i sinergies amb altres
actors (ajuntament, entitats,
escoles, veïnes i veïns...) de
gran importància. El resultat:
els 7.250.221 € de valor socioemocional integrat que va generar Fundesplai el 2018 al Prat.
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20 anys de
l’Aventura de la Vida!
L’Aventura de la Vida, el programa de promoció dels
hàbits saludables entre els escolars impulsat per la subdirecció general de Drogodependències del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, ha fet 20 anys aquest curs
2019-2020. Fundesplai amb el suport d’ajuntaments, diputacions i consells comarcals han desenvolupat aquesta iniciativa des de 1999-2000, que ha permès arribar a 171.292
nenes i nens en aquests 20 anys, 41.301 en el darrer curs.

NuSOS, proposta educativa
per a la ciutadania global
Aquest curs 2019-2020, i el proper 2020-2021, Fundesplai
està impulsant “NuSOS”, una proposta educativa entorn la
ciutadania global, les migracions i el refugi a escoles, esplais
i cases de colònies per tal que infants i joves reconeguin els
Drets Humans com a essencials per a la convivència i la
sostenibilitat. Milers d’infants i joves van participar en l’acció col·lectiva #30nusospelsdrets (20 de novembre) i s’han
articulat diferents formacions amb monitores i monitors.

Nou model de
participació pels esplais
La Federació Catalana de l’Esplai ha impulsat un
nou model de participació territorial durant aquest
2019-2020 que posa l’accent en l’autonomia dels centres
d’esplais que en formen part i reforça el vincle amb el projecte comú. També cal destacar al 2019 la celebració del
50 aniversari del Club d’Esplai Bellvitge (l’Hospitalet de
Llobregat) i El Castanyot (Sant Joan Despí), que reflecteixen la llarga tradició de treball per l’educació en el lleure.

Al costat de les famílies
i els centres educatius
Al llarg del curs 2019-2020 hem treballat per
reforçar el vincle amb famílies, els centres i l’equip d’educadores i educadors. Hem estrenat una nova APP amb
un accés específic per centre escolar, en la que mostrar
i explicar les accions i projectes educatius en els que
participen els infants, així com facilitar les comunicacions
directes amb la persona responsable de l’activitat i les
gestions relacionades amb la inscripció a les activitats.

Petita infància
La petita infància ha estat un dels eixos de
treball de Fundesplai durant els darrers anys.
Les actuacions s’han emmarcat en un projecte
integral que inclou els espais familiars, les escoles
bressol, l’acompanyament a la criança, les bressols
d’estiu o programa AMA (acompanyament a mares joves
i adolescents). En total, el 2019-2020 es va arribar a
3.659 nenes i nens en la franja dels 0 a 6 anys.

Disseny d’itineraris integrals
de formació en el lleure
Els darrers anys s’han diversificat els espais d’educació en
el lleure per a infants i joves: esplais, temps educatiu del
migdia, equipaments de natura, espais familiars... El Centre
de Formació de Fundesplai ha fet un important esforç per
tal de dissenyar un itinerari formatiu coherent i que s’adapti
a aquesta nova realitat diversa. Les formacions inclouen
una etapa inicial (curs de premonitor/a), una bàsica (curs de
monitor/a) però que ja permet l’especialització per àmbits
(temps del migdia, lleure, esportiu, tecnològic, ambiental...)
i una avançada (curs de director/a) que a la vegada també es
pot focalitzar en la coordinació d’esplais, de centres comunitaris, de menjador escolar... Finalment, l’itinerari inclou
una etapa de postgrau amb el Curs Edulleure.

Voluntariat ambiental
En el programa de Servei Comunitari, que ja
s’està realitzant als centres de secundària de tot
el país, hem pogut acompanyar en projectes ambientals
més d’un centenar de joves de diversos centres educatius
de Castelldefels, Gavà i el Prat de Llobregat. Aquests
joves han col·laborat fent un servei a la comunitat de
10 hores de voluntariat, en activitats com la recuperació
de les dunes del litoral metropolità, que incloïa revegetació amb plantes autòctones, censos de vegetació
dunar, anàlisi dels microplàstics que es troben a la sorra i
retirada de vegetació invasora. En altres projectes al delta
del Llobregat, han col·laborat en la realització de censos
de fauna i com a informadors ambientals als usuaris de
l’espai natural.

Enfortir
les competències digitals
La tecnologia és fonamental en la vida social
de les persones joves però també en la seva
capacitat d’inclusió sociolaboral. Des de Fundesplai i
Fundación Esplai connectem tot el potencial en l’ús de
les habilitats digitals que ja tenen els i les joves amb
formacions en noves competències enfocades al camp
laboral: robòtica educativa, disseny 3D, programació...
A més, desenvolupem programes que van més enllà de la
capacitació ocupacional per tal de fer un ús crític de la
tecnologia com el #ChicasInTech, que fomenta vocacions
científiques i tecnològiques entre les noies joves.

Objectiu:
inserció sociolaboral
Des de Fundesplai creiem que el projecte vital
de les persones joves implica el seu desenvolupament personal cap a la transformació social. La millora
de les competències, la formació i la incorporació al mercat
laboral són claus. Per això, impulsem diferents programes
(Tresca Jove, Oportunitat Jove, AMA, Mentoria, etc.) per a
joves que estan fora del sistema educatiu i del mercat laboral, ja que l’orientació personalitzada i l’acompanyament en
l’inici del seu projecte vital són pilars bàsics per aconseguir
la inclusió. Aquest 2019-2020 han participat 822 joves en
aquestes iniciatives, que han assolit un 57% d’inserció.
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CAMPANYA D’ESTIU
Casals, colònies, campaments, camps de treball i
vacances en família conformen el gruix d’activitats
de la campanya d’estiu de Fundesplai, un dels moments de
màxima intensitat de l’entitat, que va des de finals de juny
a mitjans de setembre i mobilitza la pràctica totalitat dels
equips. L’any 2019 vam organitzar 1.385 tandes d’activitats
amb 68.728 participants. A més, com cada any, Fundesplai
vetlla per garantir l’equitat en l’accés al lleure a través de la
campanya de beques i ajuts al finançament de les activitats.
L’any 2019 es van atorgar 4.844 beques per a activitats
d’estiu.

Nous continguts digitals
Les usuàries i usuaris web són cada vegada més exigents
amb els continguts i funcionalitats de les plataformes digitals, una tendència reforçada pel fet que la tecnologia cada
cop permet oferir millor solucions. La posada en marxa de
les noves web d’escoles, cases de colònies i de l’Alberg de
CENTRE ESPLAI, adaptades per a tots els dispositius i amb
noves funcionalitats, així com el desenvolupament d’apps
específiques ens han permès oferir nous continguts digitals,
que han tingut molt bona rebuda entre els famílies.

Acompanyem
la diversitat al menjador
El menjador escolar és un dels pilars del temps educatiu
del migdia. Les dietes han de respondre a les necessitats
nutritives i de salut dels infants i han de tenir en compte la diversitat. A Fundesplai comptem amb un ampli
equip de nutricionistes que dissenyen menús equilibrats
i adaptats a les necessitats de cada nena i nen, com els
que tenen alguna al·lèrgia o intolerància: al 2019 es van
elaborar 963 menús amb dietes especials.

Àpats en companyia
Àpats en companyia és un servei diürn
d’assistència a les activitats de la vida diària de
persones grans en situació de fragilitat de l’Ajuntament
de Barcelona. Està orientat a potenciar un envelliment
actiu i saludable i vol cobrir dues necessitats bàsiques: facilitar una alimentació adequada i facilitar un espai relacional de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat.
Fundesplai gestiona 6 menjadors dels districtes de Ciutat
Vella i Sants-Montjuïc (Barcelona) que ha permès atendre
quasi 300 persones durant el 2019. Va ser un programa
clau durant la crisi del Covid-19 i ha incorporat un servei
d’acompanyament a distància.

Lleure per a la gent gran
Sostenibilitat
als parcs metropolitans
13.020 persones han passat per les 16 jugateques
ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que
dinamitza Fundesplai durant el 2019. Són espais que
compten amb educadors/es ambientals i on es programen
activitats de ciència ciutadana (observació d’ocells, coneixement de plantes i arbres, accions al medi natural...)
adreçades a famílies i que permeten acostar la sostenibilitat d’una manera lúdica.

Lleure en família
a les cases de colònies
Les cases de colònies i albergs de natura de Fundesplai són un destí de vacances per a moltes
famílies que gaudeixen d’aquests equipaments, del seu
entorn i de les activitats d’educació ambiental durant tot
l’any (caps de setmana, ponts, estiu...). Els darrers anys
hem incorporat innovadors programes d’estades adreçats
a famílies (espais 0-6 anys, vacances per a singles amb
filles i fills, instal·lacions que permeten mascotes...) i grups
(festivals musicals, trobades d’associacions, etc.) que han
permès arribar als 63.450 usuaris/ies l’any 2019.

El Club d’Esplai Bellvitge (l’Hospitalet de
Llobregat) va posar en marxa a finals de 2018
una iniciativa que combina formació, dinamització
comunitària i participació ciutadana per donar resposta a
les necessitats de lleure actiu de la gent gran del barri, un
percentatge de població creixent en els darrers anys. Un
total de 160 persones grans han participat durant el 2019
en aquest programa que inclou cursos d’alfabetització
digital, tallers de diferents temàtiques, activitats del barri
(Sant Jordi, Castanyada...), excursions... L’Esplai Tricicle
(Sant Joan Despí) també està estudiant iniciar una
iniciativa similar properament.

Horts urbans
Els espais familiars són espais de joc i relació
per a famílies amb nenes i nens de 0 a 6 anys i amb
acompanyament professional. En un d’aquests espais
que dinamitza Fundesplai a Cornellà de Llobregat disposen d’un petit hort i jardí per a plantes aromàtiques
que s’ha convertit en espai d’activitat compartida entre
infants i àvies i avis. Les persones grans tenen cura de
l’hort i el jardí amb l’ajuda dels més petits i de les educadores de l’espai i aprofiten l’espai per ensenyar-los
sobre els cicles de les plantes, com es rega, com es
conrea... sempre amb instruments i explicacions adaptades a les edats. Aquests horts i jardins urbans esdevenen un espai educatiu que permet acostar la natura als
més petits d’una manera molt didàctica i directa a la
vegada que un moment de gaudi i relació entre infants,
famílies i educadores. Al 2019 van comptar amb 55
participants regulars.
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Consolidació dels
serveis d’assessorament
Aquest 2019, Fundesplai ha ofert 1.783 serveis
d’assessorament a fundacions, associacions i
administracions públiques en diferents àmbits: jurídic,
comptable, econòmic, laboral i informàtic a través
del seu departament Suport Tercer Sector. La xifra suposa
una consolidació d’aquesta línia de treball que busca
consolidar el Tercer Sector.

Nova marca, web i imatge
Al 2019, el departament de Fundesplai Suport
Associatiu va canviar de nom i imatge per passar a
Suport Tercer Sector. Aquesta nova marca reflecteix millor la
diversitat de la feina i entitats a les quals es dirigeix Fundesplai a través d’aquest departament. A més, es va complementar amb la posada en marxa d’una nova web que inclou
molts més serveis online.

“Gestión Tercer Sector”
Des de principis de 2020 s’ha desenvolupat la marca
“Gestión Tercer Sector” per acompanyar en la gestió,
assessorar i formar entitats del sector no lucratiu de
diferents comunitats autònomes de la mà de Fundación
Esplai. A més, per primera vegada, es va celebrar a Madrid
una jornada anual del Club de Suport, que agrupa les
entitats sòcies, que va abordar la “Protecció de dades i
Tercer Sector” al mes de novembre de 2019.

Mirades estratègiques
Projectes que aborden àmbits transversals entre
les entitats del Tercer Sector com la igualtat de gènere
o la participació ha estat un dels eixos d’actuació de
Suport Tercer Sector aquest 2019. Cal destacar les iniciatives
“Lideratge des de la igualtat: com incorporar la perspectiva
de gènere a l’entorn laboral de les entitats no lucratives” amb
l’Institut Català de les Dones i el projecte “A les entitats de
lleure, zero assetjament” o la consolidació amb la Diputació
de Barcelona del “Projecte de suport municipal a la gestió de
les entitats esportives” en tres municipis i el “Pla de formació
de l’àrea de participació” que s’ha desenvolupat en gairebé
una cinquantena de municipis de Barcelona.

20 anys de Fundación Esplai
i La Liga Iberoamericana
Fundesplai sempre s’ha caracteritzat per construir aliances i treballar en xarxa per multiplicar
l’impacte de la seva actuació. Aquest 2019 dues de les
organitzacions amb les quals ha compartit camí des
del seu inici han fet 20 anys: Fundación Esplai, d’àmbit
estatal, i La Liga Iberoamericana, que aplega 29 organitzacions de 17 països de la regió iberoamericana.

Curs MAIA
Al novembre de 2019 Fundesplai va posar
en marxa la primera edició del Curs MAIA
(Movement, Awareness, Inspiration, Action) per formar
persones que esdevindran promotors dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible arreu del món. En el curs hi
participen 24 joves d’entre 25 i 35 anys, provinents d’Espanya, els Països Baixos, Alemanya, Indonèsia, l’Argentina,
l’Uruguai, Colòmbia, Mèxic i el Brasil. La formació ha
ofert a l’alumnat una connexió i intercanvi d’experiències
amb joves i organitzacions de tot el món, estratègies i eines per a la mobilització juvenil i transformació de comunitats, coneixement profund dels ODS i desenvolupament
de capacitats de lideratge i comunicació estratègica.

Actor rellevant
a l’Agenda 2030
Fundesplai es va adherir a l’Acord Nacional
per a l’Agenda 2030, aprovat pel Govern de la
Generalitat, que és el tret de sortida de l’Aliança Catalunya
2030, una gran coalició d’entitats, administracions públiques, empreses, sindicats... per tal d’assolir els 17 objectius
de desenvolupament sostenible fixats per a les Nacions
Unides. L’Aliança 2030 posa en relleu el paper fonamental
que ha de jugar el Tercer Sector en el desenvolupament dels
ODS, ja que són agents transformadors a través dels programes que desenvolupen, catalitzadors de la participació
i motor d’iniciatives innovadores.

Nous programes
basats en la biomimètica
La biomimètica és una disciplina que busca a la
natura solucions per a problemes humans complexos, des
de l’arquitectura a la medicina passant per la cultura. La
biomimètica imita la natura d’una manera respectuosa i
pot esdevenir una eina innovadora en l’assoliment dels
objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que
Fundesplai ha integrat de manera transversal en els seus
programes al 2019. Aquest curs hem començat a treballar
amb l’Institut de Biomimètica en el Curs MAIA de formació de joves líders pels ODS així com en formacions dels
equips d’educació ambiental que treballen a les escoles.

Gestió sostenible
La constant evolució dels equips i dels espais
interns de Fundesplai permet aplicar de manera
permanent millores en els espais i en els sistemes de
gestió enfocats sempre a una reducció de les emissions
de CO2. En l’apartat material, tots aquests esforços han
permès arribar a un 89% de recollida selectiva i a un
55% d’estalvi energètic, complementat amb una tasca
important de formació interna dels equips de sensibilització i noves estratègies de sostenibilitat.

24 • Informe anual 2019-2020 •

dimensió econòmica i de gestió

dimensió econòmica i de gestió

• Informe anual 2019-2020 • 25

Explotació, inversions i crèdit agregat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai
despeses

2016

2017

2018

2019

PRESSUPOST 2020

Compres

5.582.219,64

6.189.022,71

6.792.197,61

7.317.551,76

7.463.785,40

Personal

26.289.913,45

32.016.542,02

34.632.692,17

35.963.803,99

36.434.363,79

6.371.431,53

6.573.074,90

6.666.504,01

6.913.595,84

7.262.265,27

Financeres

467.976,39

453.876,86

359.229,04

298.109,09

332.543,23

Excepcionals i provisions

284.977,65

26.721,56

0,00

716,39

28.686,50

Altres despeses

(A) Amortització

1.705.814,95

1.938.117,20

2.045.659,62

2.299.233,53

2.193.249,97

(b) Total Despeses

40.702.333,61

47.197.355,25

50.496.282,45

52.793.010,60

53.714.894,17

2016

2017

2018

2019

PRESSUPOST 2020

2.797.060,15

2.912.197,82

2.839.923,67

3.207.185,00

3.022.064,09

31.788.603,75

36.945.035,54

40.955.617,22

41.799.623,38

42.598.806,73

6.634.356,07

8.263.390,66

7.181.904,00

7.446.551,65

8.692.130,45

440.342,81

193.196,48

132.281,11

173.479,38

159.548,98

2.699,69

1.086,98

90.786,13

ingressos
Socis

Dimensió econòmica i de gestió

Prestació de serveis
Subvencions
Altres ingressos
Excepcionals

D) Total Ingressos

U

tilla feminitzada (80% dones,
20% homes) i on hi ha paritat
salarial entre homes i dones, i
un seguit de mesures que van
des de l’avaluació anual de
l’equitat salarial als protocols
contra l’assetjament o un manual de llenguatge inclusiu, entre
d’altres.
També al 2019 es va elaborar
un Pla d’Acollida que ha estat

Despeses 2019

un element clau per assentar les
bases de com s’havia de procedir
a la incorporació de persones,
per al personal d’estructura, a la
nostra entitat. Tot plegat conforma una política moderna i ordenada de com Fundesplai aborda
la gestió de persones, i mostra el
seu desig d’informar, incorporar,
involucrar i il·lusionar les persones treballadores que en formen
part.

Subvencions

13,8%

Socis, quotes i
donacions

6,4%

77,7%

Àrea social i educació
en el lleure

50,2%
19,3%

Actiu

Educació ambiental,
cases de colònies,
albergs
Suport
al Tercer Sector
i formació
Administració,
interessos

2.087.329,02

1.736.429,01

1.099.346,70

1.957.900,07

3.055.669,43

2.749.889,30

2.133.062,34

2.950.906,05

-547.158,00

-1.071.434,55

-1.375.840,38

-982.750,84

-1.850.000,00

-1.356.227,49

-1.425.158,10

-1.246.309,59

-1.148.994,91

-1.100.012,00

763.158,32

559.076,78

127.739,33

1.316,59

894,05

2018

2019

Diferència

ACTIU NO CORRENT

27.244.362,95

31.401.017,13

4.156.654,18

ACTIU CORRENT

14.022.551,16

13.682.903,06

-339.648,10

172.556,67

220.433,34

47.876,67

EXISTÈNCIES

passiu
PATRIMONI NET
(FP+Subv CAP)

2018

2019

Diferència

18.870.629,26 18.929.709,17

59.079,91

PASSIU NO
8.516.464,38 12.700.947,44
CORRENT (deutes llarg)

4.184.483,06

DEUTORS PER SUBV.

6.032.407,72

4.457.994,37 -1.574.413,35

PASSIU
CORRENT

13.879.820,47 13.453.263,58

-426.556,89

ALTRES DEUTORS

5.762.807,71

6.379.610,75

616.803,04

Amb bancs

6.217.021,76

6.899.608,95

682.587,19

667.729,95

1.312.661,55

644.931,60

Amb app

1.110.216,64

1.122.076,81

11.860,17

1.237.612,10

1.158.566,77

-79.045,33

Altres

3.563.870,32

3.896.116,75

332.246,43

149.437,01

153.636,28

4.199,27

Ajustos

2.988.711,75

1.535.461,07 -1.453.250,68

41.266.914,11

45.083.920,19

3.817.006,08

Total Passiu

41.266.914,11 45.083.920,19

Total Actiu
Projectes educatius
al món escolar

1.767.004,85
2.666.543,81

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

AJUSTOS

15,1%

1.200.243,99
55.672.794,24

Resultat Financer (F+G+H)

TRESORERIES

Prestació de serveis

1.265.517,89
53.892.357,30

G) Inversions sense finançament directe
H) Retorn CrÈdit Llarg

DIP. I VINCULADES

9%

8,5%

1.032.199,33
52.232.711,46

F) Ingressos - Despeses + Amortitzacions (E+A-C)

Balanç econòmic Recursos humans, econòmics i patrimonials
Ingressos 2019

969.776,79
49.284.684,27

E) Ingressos - Despeses (D-B)

Compromís d’igualtat i acollida amb els equips
n dels aspectes destacats en l’àmbit de la
gestió d’equips ha estat
l’aprovació del II Pla d’Igualtat
de Fundesplai, elaborat per la
Comissió d’Igualtat de l’entitat
i que sistematitza i aprofundeix
en les polítiques d’igualtat que
aplica l’organització des dels
seus inicis. El Pla inclou una
diagnosi, on destaca el fet que
Fundesplai disposa d’una plan-

806.275,99
42.469.338,46

(C) Amortització subvencions

3.817.006,08

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 2018
i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2019 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: Anàlisi del compliment dels principis de transparència i bones pràctiques.
IGC: Auditoria del sistema integrat de gestió de la qualitat: normes ISO 9001.
APPLUS: Auditoria del sistema de gestió mediambiental EMAS i norma 14001.
Certificat EMAS del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

26 • Informe anual 2019-2020 •

treball en xarxa

treball en xarxa

Participació en xarxes del Tercer Sector
Fundesplai ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat, constituïda el 2003 i que aplega 33 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 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 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.

Formem part d’aquesta coordinadora, que és l’única entitat de
segon nivell del món fundacional català i representa els interessos
de les fundacions davant els poders públics i la societat. La Coordinadora, fundada l’any 1978, compta amb més de 600 fundacions
associades en l’àmbit educatiu, de salut, d’acció social, cultural,
de recerca i de cooperació.
Fundesplai forma part de Fedaia, plataforma que agrupa les entitats d’infància, adolescència i famílies en risc d’exclusió social
o desemparament.
El Departament de Joves de Fundesplai es va incorporar el passat mes
d’octubre de 2018 a Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) per tal
de contribuir a millorar l’acompanyament i la inserció de joves i les
seves famílies.
Fundesplai forma part de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030,
aprovat pel Govern de la Generalitat, que és el tret de sortida de
l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició d’entitats, administracions
públiques, empreses, sindicats... per tal d’assolir els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides.

També formem part de:

Fundesplai també forma part,

a través de la Fundación Esplai,
d’àmbit estatal, de les següents
xarxes espanyoles i internacionals:
Ostentem la presidència
d’aquesta entitat, que impulsa programes per a la
inclusió en l’àmbit iberoamericà amb organitzacions
de 17 països.
Formem part de la Junta
Directiva d’aquesta organització, que agrupa les
33 principals ONG estatals
amb prop de 4 milions de
persones associades.
Formem part 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 l’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 en l’àmbit estatal.
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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. Així mateix, Fundesplai rep recursos
de l’assignació dels fons del 0,7% de l’IRPF destinats a finalitats
socials, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la realització de programes per a la infància, joventut,
voluntariat, famílies, igualtat dones-homes i persones migrants.

Fundesplai ha rebut un ajut 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 i
mediambientals. Així mateix, col·laboren en un programa per
a la millora de l’ocupabilitat, especialment entre els joves i les
persones en situació de vulnerabilitat i en el projecte col·lectiu
de les entitats del Prat per al càlcul del Valor Social Integrat.

Altres col·laboracions
Conveni amb la Diputació de Barcelona per a un programa de
promoció, suport i difusió de les activitats de lleure educatiu, i
per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i joves en
situació de vulnerabilitat.

La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Ajuntaments i consells comarcals
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.

•AddVANTE+
•Aigües de Barcelona
•Aigües del Prat
•Ferrer i Ojeda
•Ferrocarril Metropolità
de Barcelona SA
•Fundació AGBAR
•Giramón
•HLB, Bové,
Montero y Asociados
•Industria Titan, SAU
•Lade
•Penedès Distribución
Alimentaria, SA
•Promoció Social, Urbana
i Econòmica de Cornellà,
SA (PROCORNELLÀ)
•Seat Componentes

•SONO Tecnologia
•Tour
•Tradisa Logicpetrol, SL
•Tradisa Servicios
Corporativos, SL
•Transport de
Barcelona, SA
•Tryp Barcelona
Aeropuerto
•Caves Vallformosa
•Universitat de Barcelona
•Universitat
Oberta de Catalunya
•Universitat de Vic
•Urbaser, SA
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òrgans de govern de la Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai
Patronat

Consell Assessor

Josep Gassó

Ramon Agenjo

President. Pedagog

Carles Castells

President Fundació DAMM

Jordi Alberich

Vicepresident. Llicenciat
en Ciències Econòmiques
i Empresarials. Economista

Director general
Cercle d’Economia 1998-2018

Anna Romeu

Diputat del GP ERC

Vicepresidenta. Llicenciada en
Ciències Biològiques

Amparo Porcel

Jordi Albert

Belén Albizu

Suport tècnic Àrea Infància,
Família i Dona. INTRESS

Miguel Inglés

Expert en Formació Professional

Jordi Izquierdo
Fundació Utopia

Candela López

1a tinenta d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Castelldefels.
Alcaldessa de Castelldefels
2015-2017

Josep M. Lozano
Professor d’Esade

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

Josep Maria Álvarez

Sílvia Llinas

Enrique Arnanz

Ignasi Aragay

Director adjunt diari Ara

Elisenda Malaret

Vocal. Sociòleg.
President Fundación Esplai

Sheila Beltrán

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

Salvador Carrasco

Vocal. Catedràtic de Sociologia de
la Universitat de Barcelona

Sheila Fernández

Vocal. Membre de la junta
directiva del Grup de Polinyà

Maria Ferrer

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

Carles Grau

Vocal. Enginyer industrial.
CEO Mobile World Capital

Montserrat Guri

Secretari general UGT

Jordi Armadans
Director FundiPau

Núria Ayala
Arquitecta

Raimon Bergós

Advocat. Especialista
en associacions i fundacions

Agustí Boixeda
Professor INEFC

Quim Brugué

Catedràtic Ciència Política,
Universitat Girona

Carles Campuzano

Director Dincat.
Diputat al Congrés 1996-2019

Gal·la Cortadellas
Directora Pla Actuació
Sant Cosme

Vocal. Mestre i psicopedagoga.
Dir. Institut escola Oriol Martorell
(Barcelona) Martorell

Teresa Crespo

Rosa Romeu

Doctor arquitecte
i soci fundador d’OAB

Vocal. Diplomada
en Treball Social

Carme San Miguel
Vocal. Llicenciada
en Ciències Físiques

Jordi Simó

Professor d’ESADE

Joan M. Girona

Rosa Valls

Núria Gispert

Mestre i psicopedagog
Mestra. Experta en Inclusió Social
i Participació Ciutadana

Carme Gómez

Experta en Famílies i Educació

Eva Granados

Diputada/Portaveu
Grup Parlamentari Socialista

Raimon Guilera
Tècnic d’Educació

Fina Rubio

Presidenta Fundació SURT

Joan Rueda

Director adjunt El Punt Avui

Salvador Rueda

Director Agència Ecologia Urbana
de Barcelona

Dolors Sabater
Neus Sanmartí

Mestre-FMRP-director GUIX

Maria Marquès

Pedagoga i directora
Escola Vila Olímpica

Xavier Masllorens

President de l’Institut Català
Internacional de la Pau (ICIP)

Francesc Mateu

Metge. Director d’Oxfam
Intermón a Catalunya (2004-2019)

Jordi Menéndez

Pedagog. Cap oficina
president Montilla

Isabel Montraveta

Llicenciada en Dret i Diplomada
en Treball Social

Toni Mora

Enric Morist

Ramon García

Regidor Esports i Joventut
Ajuntament Sant Cugat

Raül Manzano

Carlos Ferrater

Directora Escola
Enoturisme de Catalunya

Eloi Rovira

Catedràtica Dret Administratiu UB

Experta en Acció Social

Ester Garcia

President Fundació
Periodisme Plural

Pedagoga. Alcaldessa
de Badalona 2015-2018

Secretari Política Territorial,
Acció Social i Migracions. CCOO

Vocal. Fundador de Plan
Marketing y Comunicación
Vocal. Professora de la Facultat
de Pedagogia a la Universitat de
Barcelona

Restauradora

Josep Carles Rius

Coordinador Creu Roja
a Catalunya

Professora emèrita Facultat Ciències
de l’Educació de la UAB

Joan Segarra

President Confederació empresarial
Tercer Sector de Catalunya.
Director Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya.

Elena Sintes

Ismael Peña

Director general de Participació
Ciutadana i Processos Electorals

Ramon Plandiura
Advocat

Enric Prats

Professor Pedagogia UB

Marta Ribas

Diputada i portaveu adjunta
GP Catalunya en Comú Podem

Àlex Collante

Montserrat Moltó
Cap de Departament
de cases i albergs*

Presidenta. Esplai
Pubilla Cases – Can Vidalet
(Hospitalet de Llobregat)

Inés Cosmen

Cristòfol Ortolà

Maria Ferrer

Mireia Crespo

Catalina Parpal

Núria Valls

Directora General
Fundación Esplai*

Carles Xifra

Direcció d’Innovació i Continguts*

María José Navarrete
Direcció financera*

Froilan Salgado

Adjunt a Direcció
de Programes i Gestió*

José Antonio Ruiz

Adjunt a Direcció de Relacions
Institucionals i Continguts*

Comitè de
Coordinació
de Fundesplai
Montse Agudo

Responsable de Comptabilitat
Responsable d’Accions
i Programes de Lleure
Directora de Centre Esplai Hostel.
Alberg de Centre Esplai*
Responsable Administració Joves,
Lleure i Cases de Colònies*

Cristina Cuenca

Responsable del
Departament Jurídic*

Susagna Escardíbul

Pedagoga de l’Àrea
d’Innovació i Continguts

Joel Ferrer

Àrea de Formació FE

Júlia Garcia

Cap Departament
d’Educació Ambiental*

Marc Alcaraz

Responsable d’Esplais
de la Federació

Cristina Álvarez

Cap del Departament
de Suport Tercer Sector*

Directora CREA

Joan Subirats

Catedràtic Ciència Política
i Investigador IGOP UAB

Lluís Tejedor

Alcalde del Prat de Llobregat
1982-2019

Maria Truñó

Politòloga.
Directora de l’Institut Infància

Jordi Turull

Cap d’estudis del Centre de
Formació
Responsable d’Administració
i Control Pressupostari*

Enric Álvarez

Responsable Inserció
Sociolaboral

Jordi Álvarez

Responsable Programes
Socioeducatius

Mireia Garcia
Víctor Garcia
Núria Gassó

Responsable Continguts Digitals

Asun Gil

Cap del Departament de Lleure*

José González

Responsable Paidos

Núria Homar

Esther Armengol

Responsable de Suport a
les NEE Serveis Escolars

Sílvia Bartrina

Adjunt a Direcció General.
Fundación Esplai*

Laura Vílchez

Albert Bescós

Responsable Servei
Laboral de Suport Tercer Sector

Frederic Ximeno

Marta Bou

Responsable Paidos

Advocat i polític

Pau Vidal

Presidenta Eurest Catalunya

Glòria Català

Directora general*

Marta Soler-Gallart

Imma Noguera
Eva Òdena

Cristina Rodríguez

Cap Departament Formació.
Administrador de Suport Tercer
Sector i de Fundación Esplai*

Responsable de Programació

Sociòloga

Eduard Vaquero

Treballadora social

Ana Castells

Responsable Servei Jurídic
de Suport Tercer Sector

Antoni Mustera

Soci Àrea Tributària d’AddVANTE

Grup de Direcció

Professor lector
Universitat de Lleida
Consultor en Tercersector.net
Diputada GP Ciutadans
Comissionat d’Ecologia
de l’Ajuntament de Barcelona

Rafael Zarza

Direcció general
Avant Grup-Bardet

Responsable Comercial
i Màrqueting
Cap del Departament
de Secretaria i Captació de Fons*
Responsable d’Equipaments
Adjunta a Patrimoni*

Maria Bruno

Cap del Departament de Joves*

Victor Hugo Martínez
Eduardo Izquierdo
Roser Juanola

Cristina Martín

Cap del Departament
de Món Escolar*

Eloi Camacho

Dolors Martínez

Anna Caminals

Eric Martínez

Meritxell Cañadas

Marta Martínez

Cap del Departament
de Compres i Alimentació*
Responsable de Manteniment
Centre Esplai*
Cap del Departament
Petita Infància*

Responsable del Servei
Econòmic. Suport Tercer Sector
Responsable de restauració i
esdeveniments Alberg Centre Esplai
Responsables Espais Familiars

Oriol Mestre

Responsable de Selecció
i Desenvolupament Departament
del RRHH
Responsable de Programes Escolars

Meritxell Pascual

Cap del Departament de Formació*

Jonathan Pasquier

Responsable de Màrqueting
Digital i Programació*

Glòria Pedró

Responsable Esplais Propis

Rubén Pérez

Cap del Departament de Qualitat,
Planificació i Processos*

Junta Federació
Catalana de l’Esplai
Sheila Beltran

Vicepresidenta. Associació Centre
d’Esplai el Raconet (Cervelló)

Marc Alcaraz

Secretari. Grup d’Esplai Espurnes
(Esplugues de Llobregat)

Glòria Pedró

Tresorera. Club d’Esplai el Tricicle
(Sant Joan Despí)

Anabel Rodríguez

Centre d’Esplai Can Serra
(Hospitalet de Llobregat)

Guillem Ribera

Club d’Esplai Bellvitge
(Hospitalet de Llobregat)

Anabel Pérez

Núria Canillas

Montserrat Picas

Mari Carme Vázquez

Àrea Socioeducativa i d’e-inclusió FE
Cap del Departament Jurídic*

Xavier Planas

Responsable de Subvencions
i Contractació AAPP

Anna Puig

Responsable de Programes
Educatius Cases de Colònies

Víctor Rodríguez

Responsable de Qualitat,
Dietètica i Nutrició

Xino-Xano Associació de Lleure
(Barcelona)
El Grup de Polinyà (Polinyà)

Sara Díez

Esplai Pingüí
(Sant Andreu de la Barca)

Albert García

Esplai la Barretina
(Sant Boi de Llobregat)

Berta Marques

Jordi Roman

Esplai Fontsanta-Fatjó
(Cornellà de Llobregat)

Pere Rosa

Esplai Marcianet
(Sant Bartomeu del Grau)

Mariona Sala

Centre d’Esplai Guadalhorce
(Terrassa)

Cap del Departament
de Recursos Humans*
Responsable Servei
Informàtic de Suport Tercer Sector
Responsable de Sostenibilitat
Ambiental

Pau Sánchez

Responsable Unitat
d’Atenció a l’Usuari

Isabel Santero

Responsable Projecte Jove Valor

Gemma Sellerès

Cap del Departament
d’Administració
i Control Pressupostari*

Lluïsa Torres

Responsable de Gestió Laboral

Alfons Valle

Departament de Comunicació

Josep Maria Valls

Cap del Departament
de Comunicació*
*Membres del Comitè Exectiu

Gemma Tió

Francisco Utrera
Ivan Vargas

Club d’Esplai Diversitat Lúdica
(Sant Feliu de Llobregat)

Carles Xifra

Fundació Catalana de l’Esplai

Aida Duran

Esplai GISC (El Prat de Llobregat)

Imma Martos

Associació Educativa Espirall
(Les Franqueses del Vallès)

30 • Informe anual 2019-2020 •

english summary

english summary

• Informe anual 2019-2020 • 31

Projected
towards
the future
Josep gassó / President

Fundesplai’s 2019-2020 annual
report has been prepared during
Covid-19 pandemic lockdown.
Now, more than ever, we need
new ways of thinking and acting
that allow us to understand and
anticipate a changing world and
challenges, where education
must play a central role.
These are the main issues of
“Dreaming of the future”, the
new strategic framework we
have approved this year. In
this sense, in this report we
highlight the beginning of the
expansion of CENTER ESPLAI,
which will project us towards
the future. You can also read
about how we work today. The
educational programs we develop in schools and educative
leisure time centres, the 20,448
scholarships and grants, the
educational proposal “NuSOS”
for global citizenship, social
and job inclusion initiatives for
young people or the Sustainable
Development Goals training
for local leaders are just a few
examples. In 2019 our overall
performance reached 286,810
participants.
These actions would have not
be possible without our team
commitment and the support
and confidence of public administrations, organizations
and individuals. To all of them:
thank you very much!

english summary

The global performance of Fundesplai
reached 286.810 participants in 2019
Fundesplai is the brand under
which is presented Fundació
Catalana de l’Esplai and its partner organizations. We are a nonprofit organization dedicated to
children, youth, families and
Third Sector for near 50 years
through educational, social and
environmental programs.
The overall performance of
Fundesplai in 2019 reached
286,810 participants.

Our mission:
“To educate children and youth,
to strengthen leisure time centers and Third Sector associations,
to improve environment and to
promote citizenship and social
inclusion with the will to transform society.”

Our Vision
We want to be a recognized and
sustainable organization, combining local and global logic
in our action with the territorial presence, characterized for
quality and innovation and for
establishing strategic alliances,
especially with local public administrations and communities.

Human Values
inspiring us:
• Utopia
• Solidarity
• Initiative
• Happiness

Organization’s
Values:
• Independence
• Transparency
• Pluralism
• Sustainability
• Coherence

What we do

Fundesplai develops a wide range
of programs, campaigns and activities in our commitment to children,
youth, families and Third Sector organizations.

• Digital literacy programs
• Learning and Service
• Training, counseling
and job inclusion programs
• Health education and drug
abuse prevention programs

Children

Families

• Leisure time centers
• Social and Community Centers
• Camps, urban camps and summer
camps
• Global educational programs
for schools: after school, environmental educational programs and
projects and school meals
• Support to integration
• Health education and drug abuse
prevention programs
• Preschool programs
• Community educational plans

Youth

• Leisure time centers
• Social and Community Centers
• Youth activities
• Training and support for camp and
leisure time center counselors and
promotion of volunteering and
youth leadership

• Family participation in leisure
time and community centers
• Equity promotion campaigns
• Families and groups holidays
• Health education and drug abuse
prevention programs
• Training and counseling
in positive parenting

older adults

• Healthy aging and
activity programs
• Food nutrition programs
and relational spaces
• Community dynamization
and citizen participation
• Intergenerational
relations programs
• Digital, communication
and social skills

Third Sector

• Social Inclusion Programs
• Volunteering promotion
• Research and publications
for the Third Sector
• Non profit management
• Consultancy services: accounting,
fiscal, legal, labor, IT, insurance
• NGO software
• Advisory and training services
• Development Cooperation

Planet

• Boosting engagement with the
Sustainable Development Goals
• Influence on sustainable
public policies
• Programs on education for
sustainability
• Innovation on sustainable
strategies training programs
• Strengthen networks for
sustainability
• Innovative strategies on
sustainability

Discover
Centre
Esplai!
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Instal·lacions en el medi natural
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https://albergueesplaibarcelona.com/

17

18

La capacitat màxima
de les 27 instal·lacions
és de 1.923 places en total.
Cases totalment adaptades
Amb piscina

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, 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.
Endesa: Terrenys d’acampada de Camarasa i Àger.

1	Alberg de CENTRE ESPLAI (319)
		 baix llobregat. el prat del llobregat

10	El Company (68)*
		 guilleries. vilanova de sau

19	L’Aiguadora (85)
		 serra de busa. navès

2	Mas Cabàlies (68)
		 pirineu. ogassa

11 Viladoms de Baix (90)
		 montserrat-serra de l’obac
		 castellbell i el vilar

20	La Devesa (60)
		 osona. montesquiu

3	Rectoria de la Selva (90)
		 serra de busa. navès
4		La Pinassa (33)
		 serra de busa. navès

27
* 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.

5	Alberg Cal Pons (72)
		 berguedà. puig-reig
6	Les Codines i Masoveria (66)
		 osona. montesquiu
7	Can Mateu (46)*
		 guilleries. vilanova de sau
8	Els Porxos (71)*
		 guilleries. vilanova de sau
9	La Cinglera (110)*
		 guilleries. vilanova de sau

12	Can Massaguer (78)*
		 montseny. sant feliu de buixalleu
13	La Traüna (42)
		 montseny. fogars de montclús
14	Molí de Sant Oleguer (64)
		 vallès occidental. sabadell
15	CEAL Can Santoi (44)
		 collserola. molins de rei
16	Can Grau (48)
		 massís del garraf. olivella
17	Els Vagons (44)
		 montsec. àger
18	Els Roures (45)
		 pirineu. ogassa

21	Les Feixes (56)*
		 guilleries. vilanova de sau
22	Els Prats (45)*
		 guilleries. vilanova de sau
23	Els Oms (45)*
		 montseny. sant feliu de buixalleu
24	Refugi del Montsec (56)
		 montsec. camarasa
25	La Pineda (45)
		 montsec. camarasa
26	Les Feixes (56)
		 montsec. camarasa
27	Les Lloses (30)
		 montsec. camarasa
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directori

Entitats de la Federació Catalana de l’Esplai
ALT PENEDÈS

Sant Llorenç d’Hortons
•Associació La Caseta Hortonenca,
Major, 29; 93 771 67 88
slrh.caljove@diba.cat
Sant Pau d’Ordal
•Centre d’Esplai els Cargols,
Sant Pau, 8; c.e.elcargos@gmail.com

ANOIA

Els Hostalets de Pierola
•Esplai Juvenil Les Pífies,
Mestre J. Lladós, 5, 1r;
93 771 27 66
esplai-pifies@hotmail.com
Masquefa
•Centre d’Esplai Giravolt,
Santa Clara, s/n.
Recinte Rogelio Rojo;
esplai.giravolt@gmail.com
Vilanova del Camí
•Esplai Endinsa’t, Verge del Cap, 26;
en_din_sa’t@fundesplai.org
Santa Margarida de Montbui
•Esplai Montsplai, Santa Anna, 17;
montsplai@fundesplai.org

BAGES

Sant Salvador de Guardiola
•Grup d’Esplai Guardiola,
c/ de Dalt, 19;
esplaideguardiola@gmail.com

BAIX LLOBREGAT

Abrera
•Esplai Voltrera d’Abrera,
Pl. Escoles Velles, s/n
voltrera@fundesplai.org
Begues
•Grup d’esplai Uraka, c/ Ferran Muñoz,
1; uraka@fundesplai.org
Castelldefels
•Centre d’Esplai Els Dimoniets,
c/ Corts de Cadis, 1
elsdimonietsalternatius@gmail.com
Cervelló
•Assoc. 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 infantil
i juvenil Mowgli,
Pl. Josep Tarradellas, s/n.
93 377 06 95
cijmowgli@fundesplai.org

Esplugues de Llob. - L’Hospitalet
•Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet,
plaça de la Bòbila, 1. 93 438 48 96;
esplaipubilla@fundesplai.org
Gavà
•Centre d’Esplai El Mamut d’Ausiàs
March, Sant Pere, 114.
CEIP Jacme March; 93 638 28 22;
mamut@fundesplai.org
Sant Andreu de la Barca
•Esplai Pingüí, pg. de la Generalitat, 3.
93 682 20 66;
epingui@fundesplai.org
Sant Boi de Llobregat
•Centre d’esplai infantil i juvenil
Eixida Camps Blancs,
Salvador Seguí, 59, bxs. 654 990 602;
eixida@fundesplai.org
•Esplai La Barretina, Major, 43-46;
elabarretina@fundesplai.org
Sant Feliu de Llobregat
•Club d’Esplai Diversitat Lúdica,
Riera de la Salut, 7. 93 632 57 88;
diversitatludica@fundesplai.org
CC Les Tovalloles
Sant Joan Despí
•Centre d’Esplai El Nus, pg. Canal, 2.
93 477 06 86;
esplaielnus@esplaielnus.org
•Club d’Esplai El Tricicle
J. F. Kennedy, 4. 93 477 01 47;
tricicle@fundesplai.org
•Club d’Esplai El Tricicle - Antoni
Gaudí. Plaça de l’Estatut, 5.
93 477 31 34; 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;
elquijote.cij@gmail.com
Viladecans
•Associació per la integració
de persones amb discapacitat
de Viladecans (ASDIVI)
Carles Altés, 15 baixos; 93 659 1844;
asdivi15@gmail.com

BAIX PENEDÈS

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

BARCELONÈS

El Prat de Llobregat
•Centre d’Esplai El Globus,
Passatge Arús, 12. 93 370 90 04;
info@elglobus.cat

Barcelona
•Associació de Lleure i Esport
Comkedem, Casal de la Vall
d’Hebron-Can Travi.
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45;
comkedem@gmail.com

•Esplai GISC,
Pl. del Barri de Sant Cosme.
93 370 19 17;
giscosme@fundesplai.org

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

•Ass. De lleure per a nens i joves
amb discapacitat Disprat Lleure,
pg. Joan Carles I, núm. 5 local 3;
disprat.lleure@gmail.com
Esplugues de Llobregat
•Grup d’Esplai Espurnes, Bruc, 40, bxs.
93 372 06 06;
espurnes@fundesplai.org

•Centre d’Esplai Druida, Vesuvi, 25.
663 95 81 36; esplai@druida.cat
•La Tortuga CEIT
Foradada 36. 637 865 713
centresplainfantiltrinitat@gmail.com
•Fundació Privada Catalana per a la
Paràlisi Cerebral - Jokin, Llull, 163. 93
313 36 66; info@fcpc.cat

•Xino-Xano Associació de Lleure,
c/ Bilbao, 220; 93 231 72 90;
associacio@xino-xano.org
•Esplai Trencalós,
Diputació, 326;
esplaitrencalos@fundesplai.org
• Associació Educativa Xera,
Rambla Badal, 121, Barcelona;
info@ongxera.com
L’Hospitalet de Llobregat
•Centre d’Esplai Can Serra,
ctra. d’Esplugues, 12-14. 93 438 60 42;
canserra@fundesplai.org

PRIORAT

Masroig
•Esplai Les Pinyetes, President Lluís
Companys, 1 planta baixa;
977 82 54 81; lespinyetes@fundesplai.org

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre
•Centre d’Esplai infantil
i juvenil Treu Banya. Hotel d’entitats
El Boulevard, c/ Bonaire, 80;
treubanya.esplai@gmail.com

•Club d’Esplai Bellvitge,
Rambla Marina, 161-177. 93 335 40 00;
cebellvitge@fundesplai.org
•Ass. Coordinadora de Col·lectius
de Persones amb Discapacitat de
l’Hospitalet,
rda. de la Via, 77; 93 296 98 08;
associacio-coordinadora@hotmail.com

Roda de Berà
•Les monges associació cultural Roda
de Berà - Esplai Ca l’Oliverar,
Major, 9-11; eco.roda1999@gmail.com

Sant Adrià de Besòs
•Ass. Casal Infantil La Mina, Ponent, 37
93 462 10 40;
casal@casalinfantillamina.com

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;
assosuport@hotmail.com

GIRONÈS

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

MARESME

Mataró
•Associació de Lleure i Cultura
Enlleura’t , Teià, 7;
aeenlleurat@hotmail.com
Sant Cebrià de Vallalta
•Ass. Esplai La Maduixa,
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
•Associació Sociocultural Xerinola,
Casal Cultural El Maset
c/ Perot el Cantador, s/n;
xerinolaesplai@gmail.com

OSONA

15

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

14

Montcada i Reixac
•ADIMIR. Assoc. de Discapacitats de
Montcada i Reixac. Crisantems s/n;
info@adimir.org
Polinyà
•El Grup de Polinyà, De la Rosa, 2.
93 713 32 06;
grupdepolinya@fundesplai.org
Ripollet
•Grup recreatiu educatiu, social,
cultural i alternatiu G.R.E.S.C.A,
Ntra. Sra. dels Àngels, 15;
esplai@lagresca.org
Rubí
•Esplai Riu Roig; Ass. Veïns les Torres
Rubí 2000, Joan Puig, 7;
riuroig@hotmail.com
•Ass. Cultural Mube, Av. Catalunya, 8, 5è;
esplaimube@gmail.com
Terrassa
•Centre d’Esplai Guadalhorce,
Guadalhorce, 2, baixos;
93 785 70 02; esplai.g@gmail.com
•Centre de Lleure Tu Tries,
Bartomeu Amat, 44; 622 31 34 76;
cll.tutries@hotmail.com

VALLÈS ORIENTAL

PALLARS JUSSÀ

Les Franqueses del Vallès
•Associació Educativa Espirall,
Cardedeu, 11, Bellavista; 687 502 030,
associacio.espirall@gmail.com

Aiguafreda
•Esplai Pica Pins, Major, 18, baixos;
esplaipicapins@gmail.com

13
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Fam
zero

3

vida
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Fundesplai

vida
submarina

4

amb els

Batea
•CE Mar de Somnis,
Calvari, 25-32;
esplaimardesomnis@fundesplai.org

VALLÈS OCCIDENTAL

1

Pau, justícia
i institucions
sòlides

TERRA ALTA

Sant Bartomeu del Grau
•Esplai Marcianet,
passeig del Grau, 10;
esplaimarcianet@gmail.com
Tremp
•Assoc. cultural i recreativa
La Casa del Sol Naixent.
Conca de Tremp, 3;
casadelsolnaixent@fundesplai.org

16

TARRAGONÈS

La Riera de Gaià
•Assoc. Juvenil Campiquipugui,
Alzinar, s/n;
campiquipugui@fundesplai.org

•Club d’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet, plaça de la Bòbila, 1.
93 438 48 96; esplaipubilla@fundesplai.org.

17

aliances
per a assolir
els objectius

5

Acció
pel clima

12

educació
de qualitat

6

consum
i producció
responsables

7

11

ciutats
i Comunitats
sostenibles

10

reducció
de les
desigualtats

9

indústria,
innovació i

infraestructures

8

treball
decent i
creixement
econòmic

igualtat
de gènere

aigua neta
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ENERGIA
assequible i
no contaminant

Feu els vostres
donatius a:

fundesplai.org

93 551 17 71

Campanya solidària

Unes colònies
per tornar
a jugar junts!
Ajuda’ns a fer possible que tots els infants
puguin gaudir del seu dret a jugar amb els amics enmig de la natura!

