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La Fundació Catalana de l’Esplai
Missió i activitats
La nostra missió es concreta
La Fundació Catalana
en la prestació de serveis i
programes educatius intede l’Esplai té per missió:
grals a les escoles, la gestió
“Educar els infants i joves,
d’equipaments i programes
enfortir les entitats de lleure
d’educació ambiental, curi el Tercer Sector,
sos de formació i serveis de
millorar el medi ambient
gestió per al món associatiu i projectes per la inclui promoure la ciutadania i
sió digital. Integra també
la inclusió social,
l’acció d’una Federació i dels
amb voluntat
seus centres d’esplai, així com
transformadora”.
la tasca de la Fundación Esplai,
d’àmbit estatal, i l’impuls de programes de cooperació internacional.

La proposta global de projectes
impulsats per la Fundació
es caracteritza per:
VOLUNTAT EDUCATIVA
OPCIÓ PER LA INCLUSIÓ
I LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
COMPROMÍS
MEDIAMBIENTAL I
DE SOSTENIBILITAT
APOSTA PER LA
QUALITAT DEL SERVEI
COMPROMÍS PER LA
CORESPONSABILITAT
IMPULS AL TERCER SECTOR
treball en xarxa

La nostra visió

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

Valors humans que orienten els nostres objectius
◗Utopia Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la
fraternitat.
◗Solidaritat Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de les
persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans.

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

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

Valors de l’organització
◗Independència Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni submissió a cap altre interès
que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.

◗Transparència Treballem amb claredat en els objectius i amb transparència en la gestió dels recursos. Una
transparència basada en la coherència i en la informació, de portes endins i respecte a la societat.
◗Pluralisme Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant en la vida interna de l’organització
com en el treball en xarxa amb altres agents i en les relacions amb el nostre entorn.

◗Sostenibilitat Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris d’eficiència en la gestió que ens permetin que la nostra
acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb el mínim impacte ambiental.
◗Coherència Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels valors que proclamem.
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Montserrat Ginés i Josep Gassó a la darrera reunió del Consell Assessor
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Les bones notícies
Josep
Gassó i Espina
President
de la Fundació
Catalana
de l’Esplai

En el moment de presentar aquest informe
anual em plau comunicar-vos, en nom de la
Fundació, algunes bones notícies.
La primera és que revalidem la rendició de
comptes amb la publicació de la memòria
anual complementada amb les auditories externes i la política i les forquilles salarials de
la Fundació publicades a la nostra nova web.
Donem així un pas més, des del Tercer Sector,
en la concreció del valor de la transparència.
En segon lloc, esmentar que CENTRE ESPLAI i
l’Alberg, que ara fa cinc anys vàrem inaugurar
al Prat, cada dia té més vida i és escollit per
més persones, entitats i institucions diverses,
per realitzar les seves estades, jornades i congressos. Ho agraïm a tots aquells que ens han
fet confiança. D’altra banda, estem innovant
en l’àmbit educatiu i social. Les propostes de
millora dels menjadors escolars i el temps del
migdia i el programa Tresca Jove, de formació
i inserció laboral dels joves, en són dues mostres ben evidents de donar noves respostes
en temps de crisi. Aquesta és la tercera bona
notícia. Sabem que, més que mai, hem de ser
capaços de ser útils i aportar solucions.
L’establiment de nous mecanismes de suport
als centres d’esplai de la Federació per tal que
tots els projectes siguin viables i tirin endavant en un context de reducció dels pressupostos públics, ha centrat moltes energies i
capacitats de la Fundació i les entitats de serveis que en formen part. Hem escollit treballar

units, solidàriament, amb criteris d’equitat,
rigor i transparència i aquesta és també una
gran notícia.
Cinquena. Hem assolit un resultat econòmic
equilibrat en l’any 2011 malgrat les ajustos i la
reducció pressupostària que hem tingut. Això
ha estat possible mercès a una gestió rigorosa
i l’ esforç remarcable que hem fet en ajustar
objectius i recursos i guanyar amb eficiència.
Finalment, i ho he volgut deixar pel final per
a posar-ho especialment en valor, tot això
ha estat possible, pel compromís i la professionalitat de les persones que, laboralment o
de forma voluntària, permeten que us pugui
transmetre aquestes bones notícies. No és una
frase feta. Heu de saber que disposem d’un
equip extraordinari que, cal dir-ho, està fent
un esforç excepcional per remar en una mateixa direcció, amb tota l’energia i la capacitat,
en aigües mogudes i en temps de turbulències.
Més enllà dels lideratges personals, sempre he
pensat que convé que existeixin lideratges institucionals, entitats i organitzacions líders que
desenvolupin idees, que generin nous relats,
donin respostes innovadores a les noves demandes socials i que, sobretot, siguin útils a
les persones i a la societat a la qual pertanyen.
Amb tota modèstia i humilitat crec que podem
estar satisfets del gra de sorra que està aportant la Fundació i les seves entitats. Amb la
voluntat de presentar-vos un tast, hem elaborat aquest informe.

Impulsant projectes des de la participació
Montserrat
Ginés Rufí
Directora
General
de la Fundació
Catalana
de l’Esplai

En aquest context de canvi i d’incertesa,
us voldria convidar a refermar-vos en una
idea: la participació, entesa com la necessitat individual de formar part de manera activa d’un projecte col.lectiu compromès amb
un futur millor. Perquè, en aquests temps
d’individualismes, formar part de la Fundació Catalana de l’Esplai, ajuntar el treball,
l’energia, l’optimisme, la iniciativa, les capacitats i les opinions de tots i totes, és a dir, participar, és la nostra aposta per canviar el món.
Això és el que estem fent a la Fundació Catalana de l’Esplai. Impulsar un munt de projectes. I  fer-ho d’una manera determinada:
posant l’accent en el treball transversal i en
l’aportació de tothom, en la suma per sobre
de les individualitats.
Així ho hem fet enguany en l’organització de la

Setmana pels Drets de la Joventut, en el programa de formació i inserció Tresca Jove, en la
campanya de beques “Un estiu per a tothom!”,
donant suport i impulsant els centres d’esplai i
el sector associatiu, defensant i promovent els
drets de la infància amb els voluntaris i voluntàries dels diferents esplais, projectes i òrgans
directius i assessors, els treballadors i treballadores, les entitats, les administracions , les
empreses i fent que siguin els propis infants
i joves els protagonistes dels seus projectes.
Amb aquesta memòria us presentem un resum
de tot el que hem aconseguit junts el darrer
any. Però, el més important és agrair la vostra
participació i dir-vos que, per seguir avançant,
us necessitem. Que, per defensar el futur dels
infants, els joves i la ciutadania, hem de fer
pinya.
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Patronat i Consells Assessor i Directiu de
la Fundació Catalana de l’Esplai
Patronat
Josep Gassó
President

Carles Barba
Vicepresident

Anna Romeu
Vicepresidenta

Ricard Aymerich

Mestre i psicòleg. President de la
Confederació estatal de MRP

Albert Batalla

Degà de la Facultat de Formació
del professorat de la UB

Raimon Bergós

Montserrat Picas

Advocat. Especialista en
associacions i fundacions

Marc Alcaraz

Diputada al Parlament per ICV

Secretària

Dolors Camats

Vicepresident de la Federació
Catalana de l’Esplai

Carles Campuzano

Ester Batet

Joan Colom

Vocal de la Junta Directiva de la
Federació Catalana de l’Esplai

Salvador Carrasco

Catedràtic de Sociologia de la UB

Carles Castells
Economista

Sheila Fernández

Membre de la Junta Directiva
del Grup de Polinyà

Carme Figueras

Consellera del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya

Ramon Garcia
Professor d’Esade

Diputat al Congrés per CIU
Subdirector General
Drogodependències.
Dep. Salut Generalitat

Marta Corachán

Vicepresidenta Centre
Coordinació Mediterrànea
Creu Roja i Mitja Lluna

Carles Feixa
UdL

Carlos Ferrater
Arquitecte

Ramon Folch

Amparo Porcel

Imma Fuyà

Rosa Valls

Professora de la Facultat
de Pedagogia a la UB

Consell Assessor
Lola Abelló

FAPAC. Presidenta CEAPA
(2004-08)

Ramon Agenjo
Fundació DAMM

Jordi Alberich

Director General Cercle
d’Economia

Josep Maria Àlvarez
Secretari General UGT
Catalunya

Maria Arús

Professora de secundària.
Secretària IES Joan Brossa

Núria Ayala
Arquitecte

Elisenda Malaret

Catedràtica Dret Administratiu
UB. Consellera del Consell
Audiovisual de Catalunya

Raül Manzano

Ecòleg

Joan Subirats

Catedràtic de Ciència Política i
Investigador del IGOP (UAB)

Rosa Suñol

Directora Fundació
Avedis Donabedian

Francisca Martínez

Rafael Torrubia

Membre de la Comissió
Veïnal Sant Cosme

Xavier Masllorens

Director General d’Educació
Sense Fronteres

Francesc Mateu

President de la FCONGD
i Director d’Intermón Oxfam
a Catalunya i Andorra

Jordi Menéndez

Pedagog. Cap de l’oficina
del president Montilla
Director de la Fundació Joan XXIII
Experta en Acció Social i
Tercer Sector

Enric Morist

Coordinador
Creu Roja a Catalunya

Antoni Mustera

Joan Carles Gallego
Carme Garriga

Director de Serveis Socials.
Govern d’Andorra

Secretari general
CC OO Catalunya

Ramon Nicolau

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

Imma Noguera

Diplomada en Treball Social

Núria Gispert

Ismael Peña

Carme Gómez

Milagros Pérez Oliva

Robert González

Mestra. Experta en inclusió social
i participació ciutadana

Tutora de Filologia Catalana i del
Postgrau en Gestió de la diversitat
lingüística. UOC

Lluís Tejedor

Soci de l’Àrea Tributària
d’AddVANTE

Presidenta de FAPAC

Mercè Solé

President de l’FMRP

Isabel Montraveta

Miquel Inglés

Diplomada en Treball Social

Professor de Dep.
Ciències Socials d’Esade

Mercè Fluvià

Professor Sociologia UB

Tècnic d’educació

Rosa Romeu

Josep Ma Lozano

Josep Menéndez

Raimon Guilera

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

Gerent Fundació Utopia

Ramon Flecha

Presidenta de la Federació de
Cooperatives de Consumidors i
Usuaris de Catalunya

Tècnic en l’administració educativa.

Jordi Izquierdo

Professor dels estudis de Dret i
Ciència Política de la UOC

Alcalde del Prat de Llobregat
Professor Departament
Psiquiatria i Medicina Legal UAB

Jordi Turull

Diputat al Parlament
i portaveu de CiU

Pau Vidal

Coordinador de l’Observatori del
Tercer Sector

Isabel Vilaseca

Presidenta Fundació
Jaume Bofill

Rafael Zarza

Director General Bardet

Consell Directiu
Montserrat Ginés
Directora General

Sergi Valentín

Subdirector General de Gestió,
Operacions i Finances

Núria Valls

Responsable de l’Àrea Educativa
i Social
Gerent de Suport Associatiu

Víctor H. Martínez

Responsable de Planificació

José M. Pérez

Responsable de Projectes
Europeus i Dir. de Sistemes
d’Informació

Ester García

Directora CIIMU

Periodista

Gerent de la Fundación Esplai
Gerent de Centre d’Estudis

Expert en polítiques
esportives

Ramon Plandiura

Advocat i professor UPF

José Antonio Ruiz

Eva Granados

Grup Parlamentari Partit dels
Socialistes de Catalunya

Carles Grau

Director General a Catalunya de
Microsoft

Teresa Roca

Presidenta Fundadora
Fundació Bofill

Salvador Rueda

Director Agència Ecologia
Urbana de Barcelona

Montserrat Guri

Carme Sanmiguel

Carolina Homar

Anna Simó

Mestra i psicopedagoga
Directora de la Fundació
Innovació per a l’Acció Social

Els llistats de persones dels diferents òrgans estan actualitzats a abril de 2012.

Regidora Ajuntament Sitges
Diputada al Parlament,
portaveu ERC

Gerent de Programes Educatius i
de Prevenció. Serveis d’Esplai

Cristina Rodríguez

Gerent de Programes Escolars.
Serveis d’Esplai

Inés Cosmen

Directora de l’Alberg
de Centre Esplai

Carles Xifra

Responsable de l’Àrea Esplais

Ferran Ros

Responsable d’Informàtica
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Incidència territorial i equip humà

A Coruña
Santiago
10
Vigo (2)
Verín

1.188

(*) Durant el 2011 han treballat 3.435 persones
diferents amb contractes de durades variables,
que equivaldrien a 956 llocs de treball a
jornada completa.

3.435

treballadores
i treballadores*

voluntaris
i voluntàries

3
3
Val d’Aran

12 8
Alt Empordà

1
1
Pallars Sobirà
6
2
Cerdanya

3 1
Alta Ribagorça

3

Hu

18
Ripollès

6 18
Garrotxa

5 4
Alt Urgell
4 4
Berguedà

1 3
Pallars Jussà

2 8
Segarra

1

2

6 6
Alt Camp

3
Priorat
12 4
Baix Camp

11 7
Alt Penedès
1
11

4 32 52
Maresme

80 79
Vallès Occidental

17 5
Anoia

4
4
Conca de Barberà
2 5
Garrigues

4

49 10
Vallès Oriental
5

2

27 131
Segrià

12 38
Baix Empordà

7
4
Selva

18 22
Bages

10 14
Urgell

14 6
Gironès

2

1
83 12
Noguera

4
2
Pla de l’Estany

15 1
Osona

5
5
Solsonès

2 42
Pla d’Urgell

22

BARCELONA
El Prat de Llobregat
12 436 239

Centres d’esp

9 2 2
Garraf
2
Baix Penedès

2 23 44
Tarragonès

14

Països europ
on treball
en xarxa

5 6
Baix Ebre

6

60

118 210
Baix Llobregat

1
2 2
Ribera d’Ebre

1 4
Terra Alta

Ribadav
O Ba

2 5
Montsià

Seus: 7
Esplais: 60
Escoles: 954
Països europeus on treballem en xarxa: 14

Equipaments de natura: 26
Entitats membres Club Socis Suport: 1.085
Setmanes pels drets de la joventut: 7

Red Conecta/Conecta Jove

Informe anual 2011-2012

1

Avilés
Gijón

Sietes

3

1

Bilbao (2)
Vitòria
Burgos

León

avia
arco

Pamplona (2)
Regne Unit

Logronyo

3

Polònia

Alemanya
Bèlgica

Osca

4

Palencia

26

Saragossa (3)

Valladolid

954

59

971
(9)

Salamanca

Letònia

Dinamarca

BARCELONA
El Prat de Llobregat

Austria
França

31
MADRID
(26)

Sèrbia

Romania

Itàlia
1

18

Toledo

Cáceres
Don Benito
Zafra

1

València
(4)

3
Sonseca
Ciudad Real (2)

Bulgària
Palma (2)
Espanya

25

Malta
1

Córdoba

Murcia

Sevilla (3)

uelva
11

Granada (2)
1

Cadis

splai

peus
lem
a

en: 81

Mèxic

2
Canarias
Guatemala
Honduras
El Salvador
Costa Rica Panamà

Veneçuela

Colòmbia

26

Equipaments
de natura

954
Escoles on fem
serveis educatius

Equador

Brasil

2
Bolívia
2

81
Centres
Red Conecta

17

Paraguai
1

Països Iberoamericans
on treballem
en xarxa amb 27
organitzacions

Argentina
Uruguai

Xile

Països on fem accions de L’Esplai Sense Fronteras: 6

Països on treballem en xarxa a través d’organitzacions de La Liga: 17
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La Fundació Catalana
de l’Esplai i entitats
Aplega, dona suport,
reforça la identitat i la
vinculació territorial dels
centres d’esplai
i impulsa accions
col·lectives.

Activitat
w Centres d’esplai
w Colònies, casals,
campaments i camps
de treball
w Activitats extraescolars
w Centres Oberts

w

Du a terme programes
d’àmbit estatal i
internacional en
col·laboració amb altres
iniciatives, persones i
xarxes

Activitat
w Educació digital:
alfabetització, participació i 		
usos útils de les TIC
w Accions d’Aprenentatge
i Servei: Conecta Joven
w Educació per a la salut i
prevenció de
drogodependències

w

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

Activitat
w Cases de colònies i albergs
w Equipaments d’educació 		
ambiental
w Colònies, casals i
campaments
w Activitats extraescolars

w

Activitat
w Temps educatiu al migdia
w Activitats extraescolars
w Colònies i casals
w Gestió de centres d’esplai
w Programes educatius

w

Gestiona serveis
integrals de qualitat per
al món escolar

w
w
w

w
w
w
w

w
w
w

w
w

w

Activitat
Genera recursos,
formació i assessorament w Formació: lleure educatiu, 		
intervenció social, educació 		
per al món associatiu i
ambiental, associacions,
de l’educació en el lleure
mestres i famílies

w

Activitat
Genera recursos i
w Serveis de gestió:
assessorament per al
món associatiu i promou comptable, fiscal, jurídic,
laboral, informàtica,
l’enfortiment del Tercer
assegurances
Sector

w

w

w

Programes d’educació
en el lleure
Alfabetització digital
Aprenentatge i Servei
Cooperació al
Desenvolupament

Cooperació al
desenvolupament
Elaboració de materials de 		
reflexió per al Tercer Sector
Desenvolupament associatiu
Inclusió social
Promoció del lleure educatiu 		
i l’educació en valors a través
dels centres d’esplai, 		
a Espanya i al món

Programes i projectes
d’educació ambiental
Aprenentatge-Servei i
camps de treball
Serveis d’assessorament
Serveis complementaris
de restauració

Suport a la integració
Atenció a la petita infància
Educació per a la salut i
prevenció de
drogodependències
Plans Educatius d’Entorn

Programes formatius en 		
l’àmbit educatiu i social
Elaboració d’estudis i
publicacions

Programes informàtics
especialment desenvolupats
per al món associatiu
Estudis, assessorament i 		
formació

Informe anual 2011-2012

Dimensió
Educativa i Social
lluitar contra la pobresa infantil, promoure
la inclusió dels joves i el suport als esplais
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Promoure la inclusió social des
del lleure en l’àmbit local
“Esplai per a tothom” és el títol de les propostes per a les polítiques municipals 2011-2015 que va elaborar la Fundació, on es
fixava com a una de les prioritats ineludibles la inversió en infància i joventut per tal d’afrontar la sortida de la crisi a mig termini.
Aquesta crida neix de la constatació que infants i joves, especialment aquells que pertanyen a famílies amb més dificultats,
estan patint de manera més accentuada els efectes negatius de
la crisi: pobresa infantil, fracàs escolar, atur...
Des de la Fundació s’ha continuat impulsant els centres d’esplai
com a dispositius d’acció social i educativa, a través dels programes d’intervenció adreçats a la infància i la joventut en risc
d’exclusió que es duen a terme als centres oberts i als esplais de
diari, reconeguts per la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de la Generalitat. També s’han reforçat els mecanismes de detecció de les bosses de pobresa infantil que tenen
els centres d’esplai, amb l’objectiu de poder donar major visibilitat a aquestes situacions i trobar els recursos per solucionar-ho.
Complementàriament a tots aquests esforços, la Fundació,
amb el suport d’administracions com la Diputació de Barcelona
i empreses, va tornar a impulsar la campanya “Un estiu per a
tothom”, adreçada a evitar que el temps de lleure educatiu de les
vacances es converteixi en un temps d’exclusió social per motius
econòmics. Aquesta campanya va atorgar més de mil beques
perquè infants i joves, les famílies dels quals pateixen dificultats
econòmiques i/o socials, poguessin gaudir de colònies, casals o
campaments de qualitat durant les seves vacances d’estiu.

Incidència en el lleure educatiu

13.810

60

infants i joves
als centres
d’esplai

Centres d’esplai

1.217

1.029

infants ATESOS
en situació o risc
d’exclusió social
atesos

beques
per a activitats
de vacances

1.403

monitors/es
als centres
d’esplai

154.539
Estades en
activitats d’estiu
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La millora dels menjadors escolars
com a espai educatiu
La Fundació Catalana de l’Esplai està present a prop de 1.000
escoles de tot Catalunya, gràcies als diferents programes que
gestiona en col·laboració amb la comunitat educativa, les famílies i l’administració pública. Justament per ressaltar la importància d’un d’aquests espais, va organitzar la jornada “La millora
dels menjadors escolars i el temps del migdia” el 23 de març de
2012 que va aplegar prop de 200 persones. A l’acte es va destacar que el temps del migdia, com la resta d’activitats que es fan
més enllà de l’horari lectiu, han de regir-se per criteris de qualitat, equitat i coresponsabilitat entre tots els agents educatius.

La Setmana pels Drets i el Tresca
Jove, més oportunitats pels joves
Entre els programes adreçats a joves, la Fundació va organitzar la primera edició del Tresca Jove durant 2011, que promou
l’acompanyament, formació i seguiment de joves en situació de
risc social promovent la seva inclusió social a través d’una primera experiència laboral en el món del lleure. En la primera edició
van participar 59 joves d’entre 16 i 21 anys.
La Setmana pels Drets de la Joventut, que va celebrar la seva
segona edició al novembre, és una altra de les iniciatives impulsades per la Fundació per donar més protagonisme als joves. Hi van
participar prop de 200 joves de diferents organitzacions socials.

Incidència en el marc escolar

36.002

alumnes
en activitats en el
marc escolar

730

alumnes beneficiaris
de “suport escolar”
en 385 escoles

954

130

escoles
on desenvolupem
programes

plans educatius
entorn
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19.838

programes de
petita infància
gestionats

alumnes en
programes d’hàbits
saludables
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Enfortir els centres d’esplai
i la Federació
La Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai han desenvolupat durant aquest curs 2011-12 una important tasca de suport als centres
d’esplai, especialment rellevant en aquests temps de crisi.
Aquesta feina s’ha desplegat en diferents línies de treball: l’educativa,
la formativa i la de gestió. Així, pel que fa a l’àmbit educatiu, aquest
2011-12 els centres d’esplai de la Federació han treballat “Àgora”, la
proposta educativa per a la participació, que es va presentar al Movidic; respecte a la formació, amb el Centre d’Estudis de l’Esplai s’han
organitzat accions, com la jornada de tècniques i els seminaris, amb
l’objectiu de dotar de recursos de gestió i pedagògics als monitors i
monitores. Una acció que cal destacar va ser la celebració del seminari sobre els models de centres d’esplai del qual se’n derivarà la
creació d’eines de gestió i formació pels directors/es i responsables
de les entitats.
Un altre esdeveniment a remarcable va ser la 15a Jornada de la Federació celebrada el gener del 2012 en format de cap de setmana a
Sau. Centenars de monitors/es i desenes d’entitats varen intercanviar experiències, conviure i participar a l’assemblea on es va debatre
i validar un pla d’actuació on la dinamització territorial i les activitats
col.lectives de les comissions pedagògiques (Petits, Mitjans i Joves)
han ocupat un espai important.
Finalment, en l’àmbit de la gestió i la sostenibilitat dels esplais i en un
escenari de crisi i de reducció dels pressupostos públics, s’ha debatut
i concretat un nou sistema de suport als centres d’esplai basat en
garantir que tots els esplais puguin tirar endavant el seu projecte, en
funció de les seves necessitats, sobre la base de disposar de serveis i
les activitats impulsats des de la Fundació i les seves entitats, de forma solidària, i amb un criteri d’equitat, rigor i transparència.

Incidència en programes d’inclusió

59

participants al
programa tresca
jove

75.172

participants en
programes
d’e-inclusió

179

223

participants a la
setmana pels drets
de la joventut

CENTRES
D’ALFABETITZACIÓ
DIGITAL VINCULATS

81

4.300

CENTRES
“RED CONECTA”

PARTICIPANTS
AL “CONECTA jOVEN”
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Formació de qualitat adaptada
a les necessitats de les entitats
El Centre d’Estudis de l’Esplai, l’entitat de la Fundació que genera
formació, recursos i assessorament per a les entitats, ha incorporat al seu catàleg de cursos un de l’àmbit d’Esport durant aquest
2011-12 i ha reforçat les vessants formatives relacionades amb la
web 2.0 i l’ús social de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquests àmbits formatius completen els ja existents al
catàleg del Centre d’Estudis (Tercer Sector, Lleure Educatiu, Educació Ambiental, Intervenció Social, Escola i Família i E-inclusió),
amb els quals s’ofereix a les entitats un ampli ventall de possibilitats formatives adaptades a les seves necessitats específiques.

Aposta pel Tercer Sector:
3Creix.cat i participació en xarxes
Enfortir el Tercer Sector, especialment en temps de crisi, és un dels
principals eixos de treball de la Fundació, que s’ha vist reflectida
en la seva participació en organitzacions com la Taula d’Entitats;
l’impuls, junt amb d’altres organitzacions de la Plataforma
d’Infància de Catalunya, presentada al novembre; o l’organització
de la I Trobada de Membres del Club de Suport Associatiu, celebrada el 5 d’octubre de 2011. A més, Suport Associatiu, l’entitat
de la Fundació que ofereix serveis de gestió i assessorament per a
les entitats, va presentar una eina d’autodiagnòstic per a entitats,
en el marc del programa 3Creix.cat .

Suport associatiu i formació per al lleure

1.085

Socis del
Club Suport

4.283

alumnes
en activitats
de formació

8,86

grau de satisfacció de les entitats
usuàries
(sobre 10)

8,92

grau de satisfacció
dels i les alumnes
(sobre 10)

650

nombre d’entitats
assessorades

139

cursos a mida
dissenyats
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Reforç dels projectes d’inclusió a
Amèrica Llatina i Europa
Durant 2011, la Fundació ha desenvolupat una important tasca a
Amèrica Llatina: ha donat suport a l’adaptació del model d’esplai
a Bolívia, Argentina, Equador, Mèxic i Paraguai; ha organitzat la
II Jornada de l’Esplai Sense Fronteres i ha participat al IV Foro
Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”, celebrat a Uruguai,
entre d’altres iniciatives. D’altra banda, en l’àmbit europeu s’ha
avançat en el desenvolupament del projecte E-Scouts, basat en el
model del “Conecta Joven”, i s’han finalitzat amb èxit els programes Grundvitg i Leonardo, centrats en millorar la inclusió de les
persones amb risc d’exclusió social a través de les TIC.

La inclusió digital com a eina
d’inserció sociolaboral
La Fundació ha enfortit el treball per la inclusió digital de les persones que desenvolupa amb programes com el “Red Conecta” i “Conecta Joven” o l’Òmnia, que va dinamitzar durant 2011. Un exemple
és la formació específica amb orientació laboral per a les persones
immigrants que s’ha ofert als centres “Conecta” i de la qual s’han
beneficiat prop de 3.000 persones al llarg de 2011. A més, amb la
voluntat de fer arribar les TIC a més persones amb risc d’exclusió,
durant 2011 també es va ampliar Accedo 2.0, una xarxa social per a
persones amb discapacitat impulsada per la Fundació, la UNED i la
Fundació FASAD, on ja hi col·laboren 13 entitats.

Reconèixer la tasca de
les persones voluntàries
Més de mil persones col·laboren de manera altruista en la Fundació en diferents nivells i àmbits: alguns en el Patronat i Consell Assessor, altres en àmbits de gestió, altres com monitors/es d’esplai
i en diferents projectes, com a vigilants del medi ambient, fent
voluntariat corporatiu d’empreses o anant a altres països com a
voluntariat internacional. A més, la Fundació atorga els Premis al
Voluntariat, que el 2011 han estat per a José María León Francia,
de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER),
en la categoria de trajectòria, i a Umair Dar, de la Fundació Esquerdes, en la categoria de jove.
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Dimensió
Ambiental
cinc anys de centre esplai, reforç del tercer
sector ambiental i els projectes educatius
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CENTRE ESPLAI, 5è aniversari
com a equipament de referència
CENTRE ESPAI, l’edifici que acull un dels albergs juvenils més
grans de Catalunya, així com sales de treball, aules ambientals, un
restaurant i la seu de la Fundació Catalana de l’Esplai, ha celebrat
al 2012 els seus primers cinc anys de vida.
CENTRE ESPLAI ha acollit en aquest temps un nombre creixent de
persones que trien les seves modernes instal·lacions per a les seves estades. També és l’escenari en què moltes associacions, fundacions, empreses, etc. celebren els seus congressos i jornades, ja
que han trobat tots els serveis que necessiten al seu abast: auditori
amb capacitat de 350 places, 8 sales de treball, 1 sala informàtica,
3 aules ambientals, restaurant...
Respecte al medi ambient, CENTRE ESPLAI va ser concebut com
un edifici totalment sostenible, que incorpora diferents mesures
que permeten estalviar aigua i energia.
Pel que fa al compromís social, la Fundació Catalana de l’Esplai va
decidir sumar-se amb aquesta instal·lació als esforós que venien
desenvolupant i desenvolupen les administracions públiques i les
entitats locals per tal de convertir Sant Cosme, al Prat de Llobregat, en un barri cada dia millor.
A més, durant 2011 s’ha treballat la nova web de l’Alberg, que facilita la visibilitat a la xarxa d’aquest equipament, permet que els
usuaris i les usuàries puguin gestionar ràpida i totalment on line
les seves reserves, incorpora diferents espais de diàleg (connectors a les xarxes socials, espai de comentaris...) i fa difusió de totes
aquelles mesures innovadores que incopora aquest edifici que s’ha
convertit en una referència per les seves mesures de sostenibilitat.

Incidència en l’educació ambiental

91.874

Estades a les
cases de colònies
i albergs

856.171
emissions

de co2
de centre esplai

8.500

Estades en
programes
“sense barreres”

11.900

persones participants
en jornades, estades
i congressos a centre
esplai

26

Equipaments
de natura

5,10

consum de paper
en tones a centre
esplai
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L’Alberg de Cal Pons, una porta
oberta a la natura i a la historia
La Fundació Catalana de l’Esplai va incorporar a la seva xarxa
d’equipaments ambientals l’Alberg de Cal Pons a finals de 2011.
Amb aquest, la Fundació ja disposa de 26 equipaments d’educació
ambiental de primera qualitat. Aquest alberg està situat al municipi de Puig-reig (Berguedà) i forma part del conjunt arquitectònic
d’una antiga colònia textil. L’Alberg de Cal Pons està situat en un
immillorable entorn natural, molt proper al Parc Fluvial del Llobregat, la qual cosa permet desenvolupar un ampli ventall d’activitats
ambientals i esportives. Excursions a peu i en bicicleta, descoberta de la flora i fauna dels entorns fluvials... Aquestes activitats es
complementaran amb les d’interès històric i cultural.

Projectes educatius per a joves que
promouen la custòdia del territori
Al llarg del 2011 hem promogut projectes educatius ambientals
adreçats a joves, amb metodologia Aprenentatge-Servei, i que promocionen la custòdia del territori als nostres equipaments. Hem
desenvolupat un projecte educatiu de custòdia adreçat als i les joves
dels centres d’esplai que, a la vegada, es va incorporar a “Àgora”.
D’altra banda, la Fundació treballa amb diversos ajuntaments per
desenvolupar casals que afavoreixin la implicació dels joves en la
conservació o recuperació d’elements patrimonials naturals. També
es reforça l’oferta de camps de treball per a joves a nivell català, estatal i internacional que consoliden línies de reconeixement i conservació de projectes ambientals als entorns on es desenvolupen: Parc
Natural del Cap de Creus, Espais Naturals del Delta el Llobregat, etc.

Incidència en l’educació ambiental

101.666
participants en
programes
d’educació
ambiental

6.300
participants

al programa
natura
en família

8,40

satisfacció dels participants als programes
d’educació ambiental
(sobre 10)

8,86

satisfacció de les
persones que fan estades a les instal·lacions
de natura (sobre 10)

200

joves participants
en camps
de treball

1.176
hores de
formació
ambiental
impartides
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Educació Ambiental a Castelldefels
Castelldefels promou un Programa d’Educació Ambiental Integral,
gestionat per la Fundació, que desenvolupa, d’una banda, activitats
adreçades a la població local que promouen la descoberta del territori
i el foment d’hàbits sostenibles i saludables al Centre d’Activitats Ambientals i casa de colònies de Cal Ganxo. D’altra banda, es fa un Programa d’Educació Ambiental Municipal adreçat a les escoles, amb
la participació de més de 5.000 alumnes anuals. Paral.lelament, els
conjunt de les escoles del municipi estan fent una formació per poder
adherir-se a la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya. A
l’estiu i amb seu a Cal Ganxo, es desenvolupa el Casal d’Estiu Municipal, fonamentat en activitats ambientals, on participen durant 5 setmanes 70 infants del municipi. L’ajuntament també té previst incorporar noves activitats estivals d’empoderament del territori adreçades
als i les joves.

Energies renovables i gestió EMAS
La sostenibilitat és una de les línies transversals del treball de la
Fundació Catalana de l’Esplai, tant en els seus programes educatius com en la gestió dels seus equipaments. En aquest sentit, al
llarg del 2011 s’ha implementat la instal.lació Geotèrmica de Viladoms, amb la construcció de dos pous geotèrmics de 130 metres
de fondària que permeten escalfar o refrigerar aquest equipament.
Aquest sistema de climatització és altament ecològic ja que no
hi ha cap combustió i no es genera CO2. A més, s’ha consolidat
la gestió ambiental EMAS a CENTRE ESPLAI, inscrita al registre
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’EMAS és un sistema
voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació al públic i a d’altres parts interessades.

Enfortir el Tercer Sector Ambiental
La Fundació Catalana de l’Esplai ha reforçat durant 2011 la seva
presència a les xarxes que agrupen les entitats ambientals. En aquest
sentit, el juliol de 2011 la Generalitat va presentar el seu Pla de Suport
al Tercer Sector Ambiental 2011-14, un document que recull les aportacions que havien fet les organitzacions, entre les quals la Fundació
Catalana de l’Esplai. Al 2011, la Fundació va assumir la presidència de
la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, una organització que
treballa pel reconeixement social, la recerca i la formació dels voluntaris i voluntàries ambientals i també forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori. La Fundació també s’ha incorporat aquest any a
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental, constituït al novembre de 2011
i que promou l’associacionisme ambiental, i s’ha adherit al Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona, que vol influir
en la política i la gestió del govern vers el desenvolupament sostenible.
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Dimensió
Econòmica i de Gestió
innovació i gestió eficient, claus per assegurar
la resposta a l’augment de demandes socials
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Balanç econòmic
Ingressos 2011

despeses 2011
4% 2%
15%

20%

22%

3%
6%

18%
62%

Prestació de serveis

15%

33%

Subvencions
Socis, quotes i donacions

Educació en el lleure
Serveis educatius per
al món escolar
Educació ambiental
Suport a la gestió associativa
Formació de monitors/es
i d’associacions
Gestió de patrimoni i programes
Administració
Interessos bancaris

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Compres

4.028.435,86

4.997.530,01

5.168.850,95

4.638.781,22

4.287.995,76

3.252.344,95

Personal

17.890.361,59

23.257.117,05

26.193.587,03

27.247.574,70

25.948.599,77

19.878.886,01

Altres despeses

10.520.192,00

11.635.044,85

12.550.161,46

11.545.087,40

10.927.027,53

9.611.966,43

370.744,86

837.944,74

1.208.024,80

954.494,72

706.762,06

737.405,22

Financeres
Excepcionals
Amortització (A)

247.141,20

375.385,14

105.096,07

39.423,53

-

-

1.042.476,85

1.033.985,14

1.063.980,59

1.222.638,59

1.285.243,09

1 .283.347,22

34.099.352,36 42.137.066,93 46.289.700,90 45.648.000,16

Total Despeses (B)
IngresSos

43.155.628,21 34.763.949,73

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.292.183,46

5.237.657,30

6.817.046,96

5.625.620,98

5.684.239,78

5.165.078,53

21.880.484,85

25.805.560,39

29.095.117,57

30.286.394,74

28.706.665,57

21.974.893,78

6.660.921,59

7.544.958,99

7.202.186,10

8.291.258,61

7.430.744,86

7.103.789

581.119,53

2.293.769,52

1.027.969,97

1.022.467,94

541.836,38

512.314,71

Excepcionals

242.484,99

847.692,08

1.291.229,29

-

31.113,17

316.877,70

Amortització de subvencions (C)

694.233,24

542.683,26

361.632,66

380.348,45

439.139,19

423.717,54

34.351.427,66

42.272.321,54

45.795.182,55 45.606.090,72

42.833.738,95

35.496.671,51

Socis i donacions
Prestació de serveis
Subvencions
Altres ingressos

Total IngresSos (D)
Resultat comptable d’explotació (E)=(D)-(B)

252.075,30

135.254,61

-494.518,35

-41.909,44

-321.889,26

732.721,78

Cash Flow (E)+(A)-(C)

600.318,91

626.556,49

207.829,57

800.380,70

524.214,64

1.592.351,36

7.240.555,06

5.479.070,69

490.7321,06

1.424.372,86

2.200.114,19

776.741,73

Inversions

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

2010

2011

ACTIU NO CORRENT

28.599.708,57

28.093.103,18

-506.605,39

ACTIU CORRENT

15.478.602,89

11.984.533,28

-3.494.069,61

77.892,37

54.121,66

-23.770,71

Deutors per subv.

6.182.572,80

5.238.844,78

-943.728,02

Altres deutors

5.325.406,14

3.595.728,84

-1.729.677,30

Dipòsits i vinculades

3.212.253,70

2.461.349,44

-750.904,26

Tresoreries

590.763,94

614.959,85

24.195,91

89.713,94

19.528,71

-70.185,23

44.078.311,46

40.077.636,46

-4.000.675

Existències

Despeses avançades
Total ActiU

DiferÈncia

PasSiu

2010

2011

DiferÈncia

12.131.605,35

12.926.995,67

795.390,32

PASSIU NO CORRENT

16.758.855,72

15.188.236,98

-1.570.618,74

PASSIU CORRENT

15.187.850,39

11.962.403,81

-3.225.446,58

Amb bancs

6.088.286,99

4.135.815,99

-1.952.471,00

Amb AAPP

920.461,16

654.556,24

-265.904,92

Altres

6.478.645,76

5.462.404,30

-1.016.241,46

Periodificacions

1.700.456,48

1.709.627,28

9.170,80

44.078.311,46

40.077.636,46

-4.000.675

PATRIMONI
NET

Total PASSIU

Nota: La informació econòmica presentada es refereix a la suma de dades de les entitats de la FCE (amb els moviments territorials que la integren, els centres d’esplai i la Fundación
Esplai). Les dades de 2010 i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2011 es troben en procés d’auditoria en el moment de publicar la present memòria.

Auditories, transparència i certificacions mediambientals
Bové, Montero i Associats: auditoria de comptes.
Fundación Lealtad: Principis de Transparència i
Bones Pràctiques.
AENOR: Certificació del sistema de gestió integrat en

Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el Treball
i Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
Certificat EMAS del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
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Esforç i equilibri en el pressupost
per fer front als nous reptes
Al llarg dels darrers anys, la crisi econòmica ha provocat una important reducció de les aportacions de l’administració pública, ja
sigui a través de les subvencions com de la licitació de serveis, a les
organitzacions. Aquestes restriccions econòmiques han situat el
suport econòmic de l’admnistració pública a la Fundació Catalana
de l’Esplai al nivell de fa més de cinc anys.
Aquest fet ha obligat a la Fundació ha aplicar diferents mesures
que han inclòs l’ajustament de la plantilla i la reducció del salari
de totes i tots els treballadors. A més, s’han redoblat els esforços
en la comercialització dels serveis i en la captació de fons. Cal destacar que, durant el 2011 la Fundació es va beneficiar d’una part
del patrimoni que li va donar la Fundació ESICO, que promovia
iniciatives, obres, accions i estudis de caràcter social i comunitari,
per la seva dissolució.
Totes aquestes accions han permès a la Fundació Catalana de
l’Esplai fer un tancament equilibrat del balanç econòmic de 2011 i
fer una pressupost de cara al 2012 també equilibrat, on s’ha fet un
esforç molt important d’ajustar la despesa als ingressos previstos
en un context de crisi econòmica.

La Fundació reforça la seva
presència a Internet
Una de les principals línies de treball que marca el Pla Estratègic
2011-2015 de la Fundació és la innovació en els programes, els
serveis i la gestió. Per aquest motiu, durant el 2011 s’ha desenvolupat un intens treball transversal que ha permès la creació tant
de la nova web de l’organització com de la de l’Alberg de CENTRE
ESPLAI, dos projectes innovadors que es complementen amb la
intranet corporativa que ja es va engegar el 2010.
Aquest nou espai digital permet reforçar la presència a la xarxa
de l’organització i els seus projectes, donar una millor resposta a
tots els públics de l’entitat (infants i joves, famílies, esplais, escoles, Tercer Sector...) i enforteix els vincles amb les xarxes socials,
convertint-se en un reflex més directe de tot allò que està passant
a Internet.
A més de la nova web, s’ha impulsat la presència de la Fundació
Catalana de l’Esplai a les xarxes socials com Facebook, Twitter o
Youtube, entre d’altres. D’aquesta manera, s’han impulsat noves
vies de comunicació més directes i bidireccionals dels projectes i
serveis de l’entitat, alhora que han permès incorporar el coneixement generat per les persones i entitats properes.
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Participació en xarxes
del tercer sector
També formem part de:
La Fundació ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat,
constituïda el 2003 i que aplega 30 organitzacions de segonnivell que representen més de 4.000 entitatcatalanes.

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

La Fundació Catalana de l’Esplai és membre de la Junta
Directiva de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social
de Catalunya, que integra i acull les entitats privades sense
ànim de lucre del sector de l’Acció Social.

La Fundació 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.

La Fundació forma part de la Junta Directiva d’aquesta organització que agrupa les 25 principals ONG estatals amb
més de 3 milions de persones associades.

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

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

La Fundació és sòcia a Espanya de la International Youth
Foundation, una xarxa mundial present en 70 països que
treballa a favor d’infants i joves.
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Col·laboració amb
les administracions i empreses
La Fundació Catalana de l’Esplai té establert un conveni Interdepartamental Pluriennal amb la Generalitat que integra les col laboracions en
relació als programes desenvolupats en barris desfavorits, en el desenvolupament associatiu i del voluntariat, en activitats de lleure infantil i
juvenil, en l’atenció a la infància amb dificultats especials i en programes d’educació ambiental i salut. Igualment, col labora en programes
de foment de l’ocupació, d’e-inclusió i internacionals.

A partir de l’assignació dels recursos del fons del 0,7% de l’IRPF destinats a fins socials, la Fundació estableix un conveni anual de col laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Des d’aquest
mateix Ministeri rep ajudes dins del marc de les convocatòries del Règim General d’Acció Social i d’INJUVE (Conecta Joven). Fundación
Esplai rep ajut del Ministeri de Treball i Seguretat Social per als programes d’integració de les persones immigrades i del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme en el marc de la convocatòria anual d’ajuts del Plan
Avanza.

Altres col.laboracions
w Splau

La Fundació col·labora amb l’Ajuntament en programes educatius, socials i mediambientals.

w Fruites i verdures Moya
w Bufet Bergós
w Ferrer & Ojeda
w Aenor

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.

w HLB, Bové, Montero
y Asociados
w Netlanguages
w Proquibsa
w Pedial
w Congelats Romero

La Fundació col·labora amb aquests organismes mediambientals.

w Lade
w DissenyatXtu
w Ferrero Ibérica S.A.

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

w Tour
w Abacus
w Giramón
w Caixa Penedès
w Impressionart

w Àrea Metropolitana
de Barcelona - Entitat
Metropolitana
del Transport
w Iberplan
w AddVANTE+
w Caixa Penedès
w L’Aquàrium Barcelona
w Antalis
w El Tinter
w Caldea
w Cosmocaixa
w Tibidabo
w Zoo de Barcelona
w Museu d’Arqueologia
de Catalunya - Castell
d’Olèrdola
w Educa - Borrás
w Port Aventura
w Disney
w Gallina Blanca
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Actes i esdeveniments

La Fundació Catalana de l’Esplai va desenvolupar durant 2011 una intensa activitat institucional amb els representants de les
administracions públiques, de les organitzacions del Tercer Sector, del món educatiu i de l’empresa, entre d’altres. Aquests són
algunes exemples.

Visita del conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, a les
activitats d’estiu de la Fundació a Can Mateu (Vilanova de Sau) acompanyat de diferents representants de l’entitat (16/07/2011)

Montserrat Ginés, directora general de la Fundació Catalana de l’Esplai,
a la inauguració del III Congrés del Tercer Sector junt amb Artur Mas,
president de la Generalitat, i Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del
Tercer Sector (24/03/2011)

Josep Gassó amb Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat, Carles Barba (FCE),
Antoni Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, i Montserrat Ginés
(FCE) a la reunió del Consell Assessor (06/04/2011)

Núria Valls (FCE) amb Ramon García, professor d’ESADE i membre del
Patronat de la Fundació, a la 1a Trobada de Socis del Club de Suport
que va reunir més de 100 representants d’entitats sense afany de lucre
catalanes (05/10/2011)

El diumenge 8 de maig es va celebrar al Parc Nou del Prat del Llobregat
la 25a edició de la Festa Esplai, la gran celebració lúdica i educativa de
la Fundació Catalana de l’Esplai que s’ha convertit en tot un referent en
el món de l’educació en el lleure” (8/05/2011)

Més de 150 joves pertanyents als esplais de la Federació i a diferents organitzacions socials van participar el 25, 26 i 27 de novembre a la II Setmana
pels Drets de la Joventut que es va celebrar a CENTRE ESPLAI, El Prat de
Llobregat, sota el lema “No et tallis, participa!” (25-27/11/2011)
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Mitjans de comunicació i publicacions
La incidència social de les iniciatives impulsades per la Fundació Catalana de l’Esplai va tenir un ampli ressó en els mitjans
de comunicació durant 2011. Igualment, també es van editar diferents publicacions i materials per fer-ne difusió.

Mitjans de
comunicació

La Fundació Catalana de l’Esplai ha aparegut 246 vegades als principals mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió
i Internet) durant 2011. TVE, TV3, La Vanguardia, El País, Ara, RAC1, Catalunya Ràdio, entre d’altres, s’han fet ressó de
les iniciatives impulsades per l’organització en els àmbits de la inclusió social, l’educació en el lleure, l’educació ambiental i el Tercer Sector.

Publicacions

Durant 2011, la Fundació ha editat diferents publicacions com “Àgora”, el quadern de la proposta educativa;“Ciutadania
i Inclusió Social”, quart volum de la col·lecció Documents per al Debat, “Actívate”, per a la promoció de la salut entre els
joves, o la “Guia dels Drets dels Infants”, entre d’altres. A més, també es van editar diferents materials per tal de difondre
les iniciatives i projectes de la Fundació.
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Altres òrgans de govern i assessors
JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓ
CATALANA
DE L’ESPLAI
Carles Barba

President
CE Pubilla Cases – Can Vidalet

Marc Alcaraz
Vicepresident
GE Espurnes

Dani Celma

Secretari
Xino-Xano Associacio de Lleure

M. Carme Vázquez
Tresorera
El Grup de Polinyà

Ester Batet
Vocal
E Ca l’Oliverar

Roser Buselli
Vocal
E Masia Espinos

Marta Buxó
Vocal
CE La Gresca

Anna M. Cardona

Vocal
Grup d’entitats El Vendrell Educació i Lleure-La Ballaruga

Xavier Castellano
Vocal
CIJ Bellvitge

Sara Díez

Vocal
Esplai Pingüí

Margi Gual

PATRONAT DE LA
FUNDACIÓN
ESPLAI

CONSELL
ASSESSOR DE LA
FUNDACIÓN ESPLAI

Josep Gassó

Enrique Arnanz*

President

Carles Barba*

Sociòleg

Carles Campuzano*

Vocal. Relacions Institucional

Diputat per CiU al
Congrés dels Diputats

Adela Hidalgo

Nieves Dios

Consuelo Crespo*

Vocal
CEIJ Eixida Camps Blancs

Vocal. Llicenciada en
Ciències de l’Educació

Rosa Monserrat

María Jesús Manovel*

Vocal
CE El Nus

Presidenta d’UNICEF-Comitè
Espanyol

Josechu Ferreras*

Vocal
Grup Infantil Sant Cosme

Vocal

Soci fundador d’Argos.
Projectes Educatius

Glòria Pedró

Ma Teresa Mogín

Jorge Hermida*

Vocal
CE El Tricicle

Vocal. Assessora de l’Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Estela Rossi

J. A. Pérez de Arrospide

Luis María
López-Aranguren*

Vocal. Assessor de
Polítiques Juvenils

Pedagog. Especialista en
joventut i inserció sociolaboral.
Fundación Tomillo

Rafael Rodríguez*

Francisco Abad

Vocal
CEIJ Mowgli

Núria Valls

Vocal
Fundació Catalana de l’Esplai

Ivan Vargas

Vocal
CE Diversitat Lúdica

Vocal. Orientador IES,
especialista en voluntariat

Montserrat Picas
Secretària

Montserrat Ginés
Directora general

Coordinadora Infantil i Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas

ATTEST- Innovació social

Lola Abelló

Psicopedagoga i membre de
FAPAC

Pilar Álvarez

Experta en programes d’acció
social amb especial referència
a l’àrea de drogodependències
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Alfonso Ávila

Enginyer. Formador de
l’Escola d’Animació Juvenil
Don Bosco de València

Pilar Aznar

Catedràtica de Teoria de
l’Educació.
Universitat de Valencia

Paulino Azúa

Patró de la Fundació Eguía-Careaga i de la Fundació Aequitas

Alejandro Blázquez

Professor titular de Dret
Financer i Tributari.
Universitat Rey Juan Carlos

Florencio Ceballos
IDRC. Telecentre.org

Joan Colom

Ximo García Roca

Marisol Mariño

Carlos Giménez

José María Martín

Catedràtic d’Antropologia
Social. Director de l’Institut
Universitari IMEDES.
Universitat Autónoma de Madrid

Núria Gispert

Mestra. Experta en participació
ciutadana i inclusió social

Amalia Gómez

Historiadora.
Professora d’institut

José Francisco Gras

Consultor. Soci de Grupo RED i
membre fundador d’ACUDEX

Subdirector general de
Drogodependències.
Dep. de Salut.
Generalitat de Catalunya

Maruja Gutiérrez

Domingo Comas

Coordinadora Infantil i Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas

Sociòleg. President de la
Fundación Atenea/Grupo GID

Funcionària
de la Comissió Europea

Jorge Hermida
Esteban Ibarra

Javier Elzo

President del Movimiento
contra la Intolerancia

José Manuel Fresno

José María León

Sociòleg. Universitat de Deusto

Club Diálogos
para la Democracia a Galicia

Professor de Participació Social i
Cooperació. Facultat de Ciències
Socials.
Universitat de València

Voluntària

President de la Fundación
Encuentro

Eusebio Megías

Gregorio Rodríguez

Catedràtic de Sociologia
de la Universitat d’Alcalà
d’Henares

Leonor Rojo

Treballadora social. Experta
en infància i vida familiar

Rosa Romeu

Trabajadora Social

Psiquiatra.
Director tècnic de FAD

José Ignacio Ruiz

Isabel Montraveta

Hilario Sáez

Experta en Acció Social i
Tercer Sector

Antonio Moreno

Investigador del Tercer Sector
Sociòleg

Ángeles Sepúlveda

Membre del CRAC

Mèdica forense.
Coordinadora d’AMUVI

Ramón Nicolau

Tomeu Suau

Director de Serveis Socials
del Govern d’Andorra

Educador Social.
Fundador de Jovent

Mayte Pascual

Joan Subirats

Ismael Peña

Pilar Troncoso

Periodista de TVE.
Programa Informe Semanal
Professor d’Estudis de
Dret i Ciències Polítiques,
Universitat Oberta de Catalunya

Manuel Pérez Yruela

Catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Director IGOP
Advocada. Especialista en
Drets de les Dones

Alfred Vernis

Professor de l’Institut
d’Innovació Social d’ESADE

President del Consejo para la
Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de las
Personas por Origen Racial
o Étnico

Confederación de Centros de
Desarrollo Rural (COCEDER)
Director de l’Asociación
Aldauri-Sartu Bilbao

Juan de Dios Ramírez

President de la Unión Romaní

Coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector

Rosa María García

Carmen López

Fernando de la Riva

José Luis Zubizarreta

Presidenta de Siemens España

Alfonso López

Directora general del

Director del IESA.
Junta d’Andalusia

Consultor d’organitzacions

Pau Vidal

Sociòleg

Els llistats de persones dels diferents òrgans estan actualitzats a abril de 2012 - * Membres de la Comissió Permanent de Fundación Esplai
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Instal·lacions de la Fundació
Catalana de l’Esplai
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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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
Ajuntament de Puig-reig: Alberg Cal Pons
Ajuntament de Molins de Rei: CEAL Can Santoi
Ajuntament de Sabadell: Molí de Sant Oleguer
Bisbat de Solsona: Rectoria de la Selva
Ajuntament de Castelldefels: Alberg CAA Cal Ganxo
ENDESA: Refugi del Monsec i terrenys d’acampada de Camarassa

1 Alberg de CENTRE ESPLAI (344)
		 baix llobregat. el prat del llobregat
2 Mas Cabàlies (70)
		 pirineu. ogassa
3 Alberg Cal Pons (52)
		 berguedà. puig-reig
4 Can Mateu (46)*
		 guilleries. vilanova de sau
5 Els Porxos (66)*
		 guilleries. vilanova de sau
6 La Cinglera (86)*
		 guilleries. vilanova de sau
7 L’Embarcador *
		Sala d’activitats i reunions
		 guilleries. vilanova de sau
8 El Company (62)*
		 guilleries. vilanova de sau
9 Rectoria de la Selva (111)
		 serra de busa. navés
10 Viladoms de Baix (90)
		 montserrat-serra de l’obac
		 castellbell i el vilar
11 Can Massaguer (74)*
		 montseny. st. feliu de buixalleu
12 La Traüna (42)
		 montseny. fogars de montclús
13 Molí de Sant Oleguer (66)
		 vallès occidental. sabadell
14 CEAL Can Santoi (42)
		 collserola. molins de rei
15 Alberg CAA Cal Ganxo (44)
		 massís del garraf. castelldefels
16 Can Grau (52)
		 massís del garraf. olivella
17 L’Estació (60)
		 montsec. àger
18 Els Roures (45)
		 pirineu. ogassa
19 Els Prats (45)*
		 guilleries. vilanova de sau
20 Les Feixes (56)*
		 guilleries. vilanova de sau
2 1 T.A. Rectoria de la Selva (85)
		 serra de busa. navès
22 Els Oms (45)*
		 montseny. st. feliu de buixalleu
23 Refugi del Montsec (56)
		 montsec. camarasa
24 La Pineda (45)
		 montsec. camarasa
25 Les Feixes (56)
		 montsec. camarasa
26 Les Lloses (30)
		 montsec. camarasa

(00) Places
Cases totalment adaptades

Amb Piscina

* Les instal·lacions de Can Mateu, Els Porxos,
La Cinglera, L’Embarcador, El Company i Can Massaguer
tenen el distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
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Entitats de la Federació Catalana
de l’Esplai
ALT PENEDÈS
Gelida
w Grup Esplai Mainada,
Circumval·lació 41 (edifici CAP);
mainada@esplai.org. 937 792 252

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

w

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

w Esplai Masia Espinós,
Principal, 28-30. Centre
Cívic Ca n’Espinós, 687 50 45 33;
masiaespinos@esplai.org

Sant Andreu de la Barca
ANOIA
Masquefa

Esplai Pingüí, Pg. de la Generalitat,
3. 93 682 20 66; epingui@esplai.org

Esplai Giravolt, Santa Clara, s/n.
Recinte Rogelio Rojo;
giravolt@esplai.org

Sant Boi de Llobregat

w

w

Vilanova del Camí

Esplai Eixida Camps Blancs,
Salvador Seguí, 59 bxs.
654 990 602; eixida@esplai.org

w Esplai Endinsa’t, Andalusia, 28;
639 61 66 64; en_din_sa’t@esplai.org

w Esplai La Barretina, Major, 43-46;
elabarretina@esplai.org

BAGES
Artés
AE El Cep, Crta. Sallent s/n
(Casal Artesenc); elcep@esplai.org
w

w

Sant Climent de Llobregat
CE El Quirro Blau,
Còdol, 22; quirroblau@esplai.org
w

Sant Esteve Sesrovires
Esplai Trapella, Av. Montserrat 14,
semisot. B. trapella@esplai.org
w

BAIX LLOBREGAT
Abrera
w Esplai Voltrera d’Abrera, Pl. Escoles
Velles s/n; voltrera@esplai.org

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

Cervelló
CE El Raconet, Pl. dels Mestres, 3;
elraconet@esplai.org
w

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

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

El Prat de Llobregat

w Associació Disprat Lleure,
Centre Cívic Ribera Baixa,
Dolors Ibarruri 45. 676 69 11 01.
disprat.lleure@gmail.com

CE El Globus, Matagalls 7-9, bxs.
93 370 90 04; esplai@elglobus.org
w

Grup Infantil Sant Cosme,
Pl. del Barri de Sant Cosme s/n.
93 370 19 17; giscosme@esplai.org
w

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

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

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

Sant Joan Despí
w CE El Nus, Pg. Canal, 2.
93 477 06 86; Rubió i Tuduri, 5.
93 477 22 68; c.e.nus@esplai.org

Club d’Esplai El Tricicle,
J.F. Kennedy, 4. 93 477 01 47;
Pl. Estatut, 5. 93 477 31 34;
tricicle@esplai.org
w

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

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

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

BARCELONÈS
Barcelona
Aixec, C. Independència 244, baix 1,
93 246 12 83; esplaiaixec@esplai.org
w

w Associació de Lleure i Esport
Comkedem, Av. Vidal i Barraquer 45;
comkedem@telefonica.net

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

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

Esplai La Platgeta de la Marina,
Mare de Déu del port 363;
laplatgeta@esplai.org

w

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

Esplai Jokin,
Pere Vergés, 1. Planta 9 (Desp.9-6),
93 313 36 66; info@fcpc.cat
w

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

MONTSIÀ
Alcanar
w Esplai Picaparets, Ronda del Remei,
70. picaparets@esplai.org

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

OSONA
Aiguafreda
w Esplai Pica Pins, Can Bellit, s/n.
esplaipicapins@gmail.com

Balenyà
w Xiulet de Balenyà, Sol, 5;
xiubalenya@esplai.org

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

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

GARRAF
Cubelles
w Esplai Kitsch, Piuelar 12.
663 97 62 46. kitsch@esplai.org

Vilanova i la Geltrú
w Associació Suport a la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat,
St. Sebastià, 11 dptx, 7;
assosuport@hotmail.com

MARESME
Mataró
Casal Xerinola, València, 8-10.
93 798 80 01; casalxerinola@
hotmail.com
w

w Esplai Enlleura’t,
Teià, 7. 93 702 37 22;
aeenlleurat@enlleurat.org

Palafolls
Esplai El Pas, Pl. Palatiolo, s/n.
Parroquia; esplaielpas@gmail.com.

w

RIBERA D’EBRE
Móra d’Ebre
w Esplai Treu Banya, Av. Comarques
Catalanes, s/n; treubanya@esplai.org

TARRAGONÈS
La Riera de Gaià
w Esplai Campiquipugui, Sant Pau 12 ;
campiquipugui@esplai.org

Roda de Berà
w Esplai Ca l’Oliverar, Major, 9-11;
eco_roda@esplai.org.

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

VALLÈS OCCIDENTAL
Polinyà
w Grup de Polinyà, De la Rosa, s/n.
93 713 32 06; secretaria@elgrup.com

Ripollet
w CE La Gresca,
Bonavista, 6. 93 691 36 75;
lagresca@esplai.org
w Associació de persones
amb discapacitat de Ripollet;
apadir@esplai.org.

Rubí
w Esplai Riu Roig.
riuroig@esplai.org

Terrassa
w INSOC-Guadalhorce,
Guadalhorce, 2 baixos. 93 785 70 02;
esplai.g@terra.es.

Premià de Dalt
w Cau

l’Espolsada,
Riera de Sant Pere, s/n.
680 65 28 60;
cauespolsada@esplai.org

VALLÈS ORIENTAL
Vallromanes
w Esplai Tikirsai, Passatge Sant Magí, 4.
tikirsai@esplai.org
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93 474 74 74

Amb la col·laboració de
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fundacio@esplai.org
www.esplai.org
Carrer Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona

