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Amb la col·laboració de
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Una nova 
cultura 
organitzativa

Fem pinya 
per afrontar 
els nous reptes

Presentem l’informe 
anual de Fundesplai 

2016-2017 en un 
moment en què 
hem culminat un 
procés de canvi 
organitzatiu amb 
el nomenament 

d’una nova di-
recció general col-

legiada.

Es tracta d’una proposta am-
biciosa per fer una organització cada cop 
més horitzontal i menys jeràrquica que 
arriba com a evolució lògica dels proces-
sos i reflexions que en els darrers anys 
hem anat fent. 

Em sento molt orgullós d’aquest procés de 
canvi organitzatiu a Fundesplai basat en la 
confiança, la informació, la transversalitat, 
la proximitat, el lideratge compartit... i que 
ha donat com a resultat una organització 
més forta, més simplificada i més com-
promesa amb els valors que representa.

Amb aquest nou model organitzatiu, que 
es basa en les interaccions entre iguals 
que comparteixen el seu coneixement, 

i treballant a peu de carrer en 
els barris, pobles i ciutats, 

estem convençuts que a 
Fundesplai podrem do-
nar un nou impuls al 
nostre treball a favor 
dels col·lectius per als 

quals i amb els quals 
treballem: els infants, els 

joves, les famílies i les enti-
tats del tercer sector.

Tanquem un període de quatre anys ple 
de transformacions internes que ens han 
de permetre afrontar el futur de manera 
més eficaç i multiplicar l’impacte de la 
nostra acció transformadora.

Nova Direcció col·legiaDa

Núria Valls 
Directora general de Comunicació i 
Relacions

Cristina Rodríguez 
Directora general 
de Gestió i serveis

María José Navarrete 
Directora financera

Carles Xifra 
Director d’Accions i Programes Educatius, 
socials i del Tercer sector 

Vivim en un context social, 
educatiu, cultural, polític i 
econòmic de grans canvis, 
una situació caracteritzada 
per la incertesa. i tanmateix, 
un temps en què sorgeixen 
nous reptes i necessitats edu-
catives i socials.

Aquest context ens força a 
enfortir-nos internament, a 
millorar la qualitat de cadas-
cun dels nostres projectes 
i programes, a incrementar 
l’impacte de les nostres ac-
tuacions, sobretot aquelles 
dirigides als col·lectius amb 
més necessitats, com ara els 
infants i joves. Aquest és el 
camí que hem anat fent.

Enguany acabem una etapa 
en què a Fundesplai s’han 
fet molts canvis en l’àmbit 
intern, s’ha revertit la situ-

ació econòmica i s’han po-
tenciat formes de treballar 
amb major transversalitat, 
desenvolupant noves eines i 
simplificant l’organització. i 
això ens ha permès arribar a 
més beneficiaris.

Efectivament, el darrer any 
els programes de Fundesplai 
han arribat a 232.434 perso-
nes, amb un increment del 
8,1% respecte el període an-
terior. i pel que fa als ajuts i 
beques per garantir l’equitat, 
han augmentat un 6,2%, fins 
als 17.271. 

sobre aquesta base, hem de 
seguir estant oberts al con-
text, a mesurar molt bé les 
noves oportunitats i les res-
postes socials i educatives 
que podem donar com a or-
ganització. Afrontem el 2017 
amb tres grans reptes: incre-
mentar l’impacte educatiu i 
social dirigit a infants, joves, 
famílies i tercer sector; millo-
rar i enfortir-nos organitzati-
vament, i estar més presents 
en la societat. i tot plegat en 
un any que celebrarem dos 
actes d’especial rellevància 
per a la nostra entitat: l’orga-
nització la primera setmana 
de maig a Barcelona i Ma-
drid, conjuntament amb la 
Fundación Esplai i la Liga 
iberoamericana, del Viii Foro 
iberoamericano “Haciendo 
política juntos”, centrat en 
els reptes de futur de la jo-
ventut i la commemoració 
dels 10 anys de la inaugura-
ció de Centre Esplai al barri 
de sant Cosme del Prat de 
Llobregat.

Volem ser 
una organització 

cada cop més 
horitzontal
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Òrgans de govern de la Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai
Patronat
Josep Gassó 
President

Carles Barba 
Vicepresident 
de Relacions institucionals

Carles Castells
Vicepresident de Gestió 
Econòmica i Financera

Anna Romeu 
Vicepresidenta de Patrimoni,  
Medi Ambient i Qualitat

Amparo Porcel
secretària

Marc Alcaraz
Grup d’Esplai Espurnes 

Salvador Carrasco
Catedràtic de sociologia de la 
Universitat de Barcelona

Daniel Celma
Xino-Xano Associació de Lleure

Sheila Fernández
Membre de la Junta Directiva  
del Grup de Polinyà

Miquel Inglés
Expert en Formació 
Professional

Rosa Romeu 
Diplomada en Treball social

Rosa Valls
Professora de la Facultat 
de Pedagogia a la Universitat  
de Barcelona

Consell 
assessor
Ramon Agenjo  
President Fundació DAMM 

Jordi Alberich 
Director general 
Cercle d’Economia

Josep Maria Álvarez 
secretari general d’UGT

Joan Alegre
Director general 
El Periódico de Catalunya

Ignasi Aragay
Director adjunt diari Ara

Jordi Armadans
Director FundiPau

Núria Ayala
Arquitecte

Raimon Bergós
Advocat especialista 
en associacions i fundacions

Agustí Boixeda
Director inEFC

Quim Brugué 
Catedràtic Ciència Política, 
Universitat de Girona

Carles Campuzano 
Diputat/portaveu adjunt GP 
Partit Demòcrata Català

Gal·la Cortadellas
Directora Pla Actuació 
sant Cosme

Teresa Crespo
Experta en Acció social

Meritxell Draper
Directora corporativa 
de Desenvolupament 
i Projectes d’inTREss

Carlos Ferrater 
Doctor arquitecte 
i soci fundador d’OAB

Joan Carles Gallego
secretari general 
CCOO Catalunya

Ester Garcia
Directora de l’Escola d’Enoturisme 
de Catalunya

Joan M. Girona
Mestre i psicopedagog

Núria Gispert
Mestra experta en inclusió 
social i Participació Ciutadana

Carme Gómez
Experta en Famílies i Educació

Robert González
President OnG Amics d’Anzaldo 
(Bolívia)
Eva Granados
Diputada/Portaveu GP socialista

Carlos Grau
Partner Technology and innovation 
Konsac Group

Raimon Guilera
Tècnic d’Educació

Montserrat Guri
Mestra i psicopedagoga

Jordi Izquierdo
Fundació Utopia

Candela López
Alcaldessa de Castelldefels

Josep M. Lozano 
Professor d’Esade

Sílvia Llinas
Restauradora

Elisenda Malaret 
Catedràtica Dret Administratiu UB

Raül Manzano 
Mestre-FMRP-Director GUiX

Maria Marquès
Pedagoga i directora 
Escola Vila Olímpica

Xavier Masllorens 
President FundiPau

Pepa Masó
Directora adjunta El Punt Avui 

Francesc Mateu 
Director d’Oxfam intermón a 
Catalunya i Andorra

Jordi Menéndez
Pedagog. Cap d’oficina 
del president Montilla

Isabel Montraveta 
Llicenciada en Dret i Diplomada 
en Treball social

Enric Morist 
Coordinador Creu Roja a Catalunya

Antoni Mustera
soci Àrea Tributària 
d’AddVAnTE

Inma Noguera 
Treballadora social

Eva Òdena
Presidenta Eurest Catalunya

Ismael Peña
Professor Estudis Dret i Ciència 
Política UOC

Ramon Plandiura
Advocat

Enric Prats
Professor Pedagogia UB

Marta Ribas
Diputada CsQP-Portaveu 
GP d’iCV

Josep Carles Rius 
President Fundació 
Periodisme Plural

Maurici Rolo
President AMPA institut-Escola 
Costa i Llobera

Eloi Rovira
Regidor Esports i Joventut 
Ajuntament sant Cugat

Fina Rubio
Presidenta Fundació sURT

Salvador Rueda 
Director Agència Ecologia  
Urbana de Barcelona

Dolors Sabater
Alcaldessa de Badalona

Fernando Sánchez 
Diputat GP del PPC 

Neus Sanmartí
Professora emèrita Facultat Ciències 
de la Educació de la UAB

Carme San Miguel
Coordinadora Voluntariat 
Fundació Formació i Treball

Joan Segarra
Pedagog. Director Federació 
de Cooperatives d’Ensenyament 
de Catalunya

Anna Simó
Adjunta a la Presidència per a 
Relacions institucionals. 
Diputada al Parlament 
GP Junts pel sí

Elena Sintes Pascual
sociòloga

Marta Soler-Gallart
Directora CREA

Joan Subirats
Catedràtic Ciència Política i 
investigador iGOP-UAB

Lluís Tejedor 
Alcalde del Prat de Llobregat

Maria Truñó
Politòloga. 
Directora de l’institut infància

Jordi Turull 
President GP Junts pel sí

Eduard Vaquero
Professor Lector Universitat 
de Lleida 
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Òrgans de govern de la Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai
Laura Vilchez
Diputada GP de Ciutadans 

Pau Vidal 
Fundador-director Observatori del 
Tercer sector

Frederic Ximeno
soci-director ERF-Estudi Ramon 
Folch i Associats, sL

Rafael Zarza 
Direcció general 
Avant Grup-Bardet

Comissió Permanent
Núria Valls*
Directora general de Comunicació i 
Relacions de Fundesplai i Directora 
General Fundación Esplai

Cristina Rodríguez*
Directora general de Gestió i serveis  
i directora serveis Escolars 
i Cases de Colònies

María José Navarrete*
Directora financera

Carles Xifra*
Director d’Accions i Programes 
Educatius, socials i del Tercer sector

Comitè   
de Coordinació
Pedro Aguilera
Cap de Relacions  
de Fundación Esplai

Esther Armengol
Cap Comercial 
i Màrqueting. serveis Escolars 
i Cases de Colònies 

Sílvia Bartrina
Adjunta a Patrimoni, 
Medi Ambient i Qualitat

Albert Bescós
Cap d’Equipaments

Maria Bruno
Cap del Departament d’Acció 
social

Pilar Calaf
Cap del Departament 
de secretaria

Eloi Camacho
Responsable d’Atenció  
tecnològica als usuaris

Anna Castells
Responsable de software de gestió

Sergi Cerezo
Responsable de programes a les 
Cases de Colònies

Inés Cosmen
Directora de l’Alberg
de CEnTRE EsPLAi

Mireia Crespo
Administració Cases de Colònies 
i Programes

Júlia García
Cap del Departament 
Educació Ambiental

Víctor García*
Cap de suport Associatiu

Asun Gil
Cap del Departament d’Esplais

Jose A. González
Responsable de serveis Escolars 
sant Cugat (Paidos-Fundesplai)

Núria Homar
Cap del Departament 
de suport a les nEE

Eduardo Izquierdo
Responsable del servei Laboral 
de suport Associatiu

Roser Juanola
Responsable de serveis Escolars 
sant Cugat (Paidos-Fundesplai)

Dolors Martínez
Responsable del servei  
Econòmic de suport Associatiu

Víctor H. Martínez*
Adjunt a la Direcció General

Isabel Matas
Cap del Departament 
de salut i Prevenció

Cristina Martín
Adjunta serveis  
Escolars i Cases de Colònies

Oriol Mestre*
Cap del Centre de Formació

Cristòfol Ortolà
Cap del Departament 
de Programes Escolars

Alexandre Pararols*
Cap de Patrimoni

Meritxell Pascual 
Responsable de 
serveis de Formació

Jonathan Pasquier
Responsable de Màrqueting Digital

Rubén Pérez
Cap de Compres

Montserrat Picas
Cap del Departament Jurídic

Xavier Planas
Responsable subvencions  
i Contractació AAPP

Jordi Román*
Cap del Departament de
Recursos Humans

Xavier Romeu*
Cap del Departament  
de Tecnologies de la informació

José A. Ruiz*
Responsable de Continguts 
i Relacions

Froilán Salgado*
Adjunt serveis Escolars 
i Cases de Colònies

Gemma Sellerès
Cap d’Administració 
serveis Escolars 
i Cases de Colònies

Josep Maria Valls*
Cap del Departament 
de Comunicació 

Junta Directiva 
de la Federació 
Catalana de l’Esplai
Sheila Beltran 
Presidenta. 
Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet
Maria Ferrer
Vicepresidenta. 
Associació Centre 
d’Esplai el Raconet

Marc Alcaraz
secretari. 
Grup d’Esplai Espurnes

Glòria Pedró
Tresorera. 
Club d’Esplai el Tricicle

Marisol Aguado   
Club d’Esplai Diversitat Lúdica

Maria Bruno  
Fundesplai

Mireia Bru
Centre d’Esplai Can serra

Mireia Camañes
Esplai Endinsa’t

Daniel Celma
Xino-Xano Associació de Lleure

Àlex Collante  
Club d’Esplai Bellvitge

Noemí Coma  
Associació Educativa Espirall

Karina Crespo   
Centre d’Esplai Guadalahorce

Sara Díez
Esplai Pingüí

Minerva Farrés
Esplai la Barretina

Laura Garcia   
Esplai La Barretina

Rosa Mª Jurado
Esplai GisC

Xiomara Lozano   
Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

Natalia Moreno
Esplai Fontsanta-Fatjó

Mercè Ojer
El Grup de Polinyà

Natàlia Paz
Grup d’Esplai Espurnes

Guillem Ribera
Club d’Esplai Bellvitge

Laura Riscos
Esplai Fontsanta-Fatjó

Jose Luis Rodriguez
Esplai GisC

Anabel Rodríguez  
Centre d’Esplai Can serra

Carolina Sanchez
Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura’t

Marc Solà  
Club d’Esplai El Tricicle

Ariadna Riera 
Esplai Marcianet

Gemma Tió
Esplai Marcianet 

Francisco Utrera
Centre d’Esplai Guadalhorce

Ivan Vargas
Club d’Esplai Diversitat Lúdica 

Mariona Valentin
Associació Centre d’Esplai 
El Raconet

M. del Carmen Vázquez  
El Grup de Polinyà

Carles Xifra 
Fundesplai

CENTrE ESPlaI 
al barri de Sant  

Cosme del Prat de 
llobregat

* Membres de la Comissió Executiva



la nostra visió
Volem ser una organitza-
ció reconeguda i sosteni-
ble, que combini la lògica 
local i global en la seva 
actuació amb la presència 
territorial, caracteritzada 
per la qualitat i la innova-
ció i per establir aliances 
estratègiques, especial-
ment 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 de-
mocràcia i la fraternitat.

 Solidaritat: 
Optem per la cultura de 
la solidaritat i la coope-
ració, basada en el res-
pecte a la dignitat de les 
persones i dels pobles, 
a la diversitat i als drets 
humans.
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Què és 
Fundesplai
Fundesplai és la marca amb què es presenten 
la Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats 
que aplega. Es tracta d’una iniciativa 
sense afany de lucre que, des de fa més de 45 
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 2016 ha arribat a 232.434 persones.

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

 Iniciativa: 
Volem fomentar la par-
ticipació, l’autonomia 
personal i l’esforç indi-
vidual i col·lectiu, per 
fer front als reptes amb 
creativitat i per desen-
volupar una ciutadania 
activa i responsable.

 Felicitat:
Cerquem la formació 
de persones que aspirin 
a una vida feliç que es 
fonamenti en l’autocon-
fiança i en l’obertura a 
l’altre, en l’honestedat, 
la generositat, l’expres-
sió dels sentiments i el 
compromís amb la co-
munitat.

Valors 
de l’organització

 Independència: 
Treballem sense sub-
ordinació 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 trans-
parència basada en la 
coherència i en la infor-
mació, 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’or-
ganització com en el tre-
ball en xarxa amb altres 
agents i en les relacions 
amb el nostre entorn.

 Sostenibilitat: 
Volem actuar amb austeri-
tat i aplicant criteris d’efi-
ciència en la gestió que 
ens permetin que la nostra 
acció social i educativa si-
gui tant eficient com sigui 
possible i amb el mínim 
impacte ambiental.

 Coherència: 
Volem que la nostra ac-
tivitat i el nostre funcio-
nament siguin reflex dels 
valors que proclamem.
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Què fem
Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels 
infants, els joves, les famílies i les entitats.

 Centres d’esplai

 Centres Oberts

 Colònies, casals,  
  campaments

 Programes integrals  
  per al món escolar:  
  extraescolars, 
  programes i projectes 
  d’educació 
  ambiental, 
  menjadors i temps    
  educatiu al migdia

 Suport 
  a la integració 

 Programes 
  d’educació 
  per a la salut 
  i prevenció de 
  drogodependències

  Atenció 
  a la petita infància

 Plans 
  Educatius d’Entorn

 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, 
  educació ambiental 

 Educació per a la 
  salut i prevenció 
  de drogodependències

Infants FamíliesJoves

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

 Campanyes
  per promoure 
  l’equitat 
  en les activitats
  de lleure

 Colònies  
  per a famílies 
  i grups en  
  equipaments 
  de natura

 Educació per a la 
  salut i prevenció 
  de drogodependències

 Formació  
  i assessorament 
  en la funció de  
  la parentalitat  
  positiva

Societat 
i Tercer Sector

 Programes  
  d’Inclusió Social

 Foment del voluntariat

 Elaboració  
  de materials de reflexió

 Elaboració d’estudis  
  i publicacions 
  per al Tercer Sector 

 Desenvolupament  
  associatiu

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

 Programes informàtics 
  especialment 
  desenvolupats per al 
  món associatiu

 Serveis d’assessorament  
  i formació 

 Cooperació
  al Desenvolupament 

 Serveis complementaris 
  de restauració

Entitats vinculades

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 tra-
vés del treball en xarxa. En l’actualitat agrupa 93 esplais i 
projectes de lleure per tot Catalunya.

Fundación Esplai és una entitat independent vinculada a Fundes-
plai. 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.
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Fundesplai a Catalunya 

232.434
Persones a les quals arriba 
la nostra acció:

1.096

5.186  1.861

Entitats  
Club suport 

Treballadors/es
Equivalents a 1.054 
jornades completes d’un any

Voluntaris/ies

93 1.42313.525
Esplais i projectes 
de lleure

Monitors/esinfants 
en esplais

28 3.569

Equipaments
de
natura

37.671

Participants 
en programes 
d’educació ambiental

Alumnes 
en activitats 
de formació

1.119 71.886
Escoles Participants en 

programes escolars

 Esplais i projectes de lleure

 Centres educatius                   

 Equipaments de natura   

 Entitats Club Suport

  

Maresme

14

Baix 
Llobregat

Garraf

Baix Penedès

Tarragonès
Baix Camp

Alt Camp

Baix Ebre

Montsià

Terra Alta
Ribera d’Ebre

Priorat

Garrigues

Segrià

Pla d’Urgell

Noguera

Pallars Jussà

Alta Ribagorça

Val d’Aran

Pallars Sobirà

Alt Urgell

Segarra

Urgell

Conca de 
Barberà

Alt Penedès

Anoia

Bages

Vallès Occidental

Barcelonès

Vallès Oriental

La Selva

Gironès
Baix Empordà

Pla de l’Estany

Alt Empordà

Garrotxa
Ripollès

Cerdanya

Berguedà

Osona

Moianès

Solsonès

2

2

5

2

1

9

1

1

2

2

1

3

4

8

11

83

138

17

16

26

8

3
4

5

4

22

1

1 1

2

1

4

3

9

15

17

4

6

7
2

435

34
10

32

1

3

2

2

1
1
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Avilés (2)

Aragó

Astúries

Galícia

La Rioja

Castella i Lleó

Castella-la ManxaExtremadura

Andalusia

Múrcia

València Illes Balears

Catalunya

Madrid

Navarra

País Basc
Cantàbria

Illes Canàries

11

2

3

31 165

35

4

4
2

13

3

2

2

3

16

3
4

4

1

1

26

15

2

3 1

2

2

93

977

1.11928

Mèxic

Guatemala

El Salvador

Panamà Veneçuela

Colòmbia

Paraguai

Equador

Brasil

Bolívia

Argentina

Uruguai

Xile

Hondures

Perú

Nicaragua

actuació a Espanya i al món
Fundesplai desenvolupa la seva 
acció en l’àmbit català. Les 
iniciatives a favor dels infants i 
els joves, la inclusió social, el 
Tercer sector i el medi ambi-
ent de Fundesplai a Espanya i 
al món es duen a terme a través 
de Fundación Esplai Ciudada-
nía Comprometida gràcies als 
acords de col·laboració entre 
les dues entitats. Fundesplai i 
Fundación Esplai són dues or-
ganitzacions amb una història 
i una trajectòria comunes, però 
que són independents i comp-
ten amb patronats i consells 
assessors propis.

Romania 

Bèlgica

França

ItàliaPortugal
Bulgària

Irlanda

Hongria

Lituània

Països on fem accions de l’Esplai Sense Fronteres: 4               Setmana pels drets de la joventut: 4

Països on treballem en xarxa a través de 26 organitzacions de La Liga: 18            Països europeus on treballem en xarxa: 10

 Centres Red Conecta i projectes Conecta Joven: 88              Esplais i projectes de lleure: 93             Escoles: 1.119                       

Equipaments de natura: 28            Entitats Club Suport: 1.096  

Xipre



CENTRE ESPLAI
10 anys

CENTRE ESPLAI
10 anys

Proposta 0
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UN EQUIPaMENT al SErVEI DElS INFaNTS, ElS JoVES I El TErCEr SECTor

UN EQUIPaMENT SINGUlar, CoNForTablE I SoSTENIblE

Primera pedra
Els patrons fundadors Maria Espina i 
Jordi Gassó, en representació del Pa-
tronat de la Fundació, van dipositar 
una caragola de mar com a símbol 
del compromís de l’entitat de pre-
servar la natura per a les futures ge-
neracions el dia que es va col·locar 
la primera pedra de l’edifici, el 8 
d’octubre de 2005.

Suport institucional
El 6 de maig de 2007 es va inaugurar 
CEnTRE EsPLAi. Els actes, presidits 
per Josep Gassó, president de Fun-
desplai, van comptar amb un ampli 
suport institucional com el president 
de la Generalitat, José Montilla, l’al-
calde del Prat de Llobregat, Lluís Te-
jedor, i altres representants d’entitats 
i empreses.

Compromís amb 
la infància

CEnTRE EsPLAi es va concebre con 
una instal·lació per acollir nenes i 
nens. En aquests 10 anys han pas-
sat milers d’infants en activitats com 
casals, colònies, tallers de natura, 
diferents jornades escolars o espais 
familiars de joc, entre d’altres.

El president de 
la Generalitat visita 

CENTrE ESPlaI
El 22 de juny de 2016, el president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, va 
visitar l’equipament, coincidint amb 
l’inici de la campanya d’activitats 
d’estiu de l’entitat que cada any mobi-
litza milers d’infants, joves i famílies.

Ideal per a jornades i congressos
Entitats, partits polítics, empreses... troben a CEnTRE EsPLAi un 
espai ideal per a les seves jornades, trobades i congressos on 
disposen d’auditori amb capacitat per a 350 persones, restaurant, 
15 sales de treball, equipament informàtic...

Un equipament innovador
CEnTRE EsPLAi és un edifici singular i sostenible dissenyat per l’ar-
quitecte Carlos Ferrater. Està situat al Prat de Llobregat, a 15 minuts de 
Barcelona, a 5 minuts de l’aeroport i a 10 minuts de la platja. Disposa 
de connexions en metro, amb la nova parada de la Línia 9, bus i tren.



UN EQUIPaMENT al SErVEI DElS INFaNTS, ElS JoVES I El TErCEr SECTor

UN EQUIPaMENT SINGUlar, CoNForTablE I SoSTENIblE

Compromís amb 
la infància

CEnTRE EsPLAi es va concebre con 
una instal·lació per acollir nenes i 
nens. En aquests 10 anys han pas-
sat milers d’infants en activitats com 
casals, colònies, tallers de natura, 
diferents jornades escolars o espais 
familiars de joc, entre d’altres.

Compromís amb 
l’accessibilitat

CEnTRE EsPLAi es va concebre com 
un edifici totalment accessible: ha-
bitacions, banys, accessos i sales 
sense barreres l’han convertit al llarg 
d’aquests d’anys en referent per a 
nombroses persones i grups amb di-
versitat funcional, que l’han triat per 
fer les seves estades.

Compromís amb 
la joventut

Els i les joves són també prioritat per 
a Fundesplai i CEnTRE EsPLAi dona 
bona mostra d’aquesta tasca, ja que 
al seu alberg s’han fet diferents camps 
de treball i estades a les seves aules 
han format i formen nombroses alum-
nes que ofereixen a les persones joves 
noves oportunitats.

Compromís 
mediambiental

Plaques solars tèrmiques, de pro-
ducció fotovoltaica, sistemes de 
reaprofitament d’aigua, concepció 
arquitectònica ecoeficient, tubs so-
lars... CEnTRE EsPLAi és un edifici 
referent en matèria de sostenibilitat, 
un altre dels eixos de l’actuació de 
Fundesplai.

Molts serveis complementaris
Les persones allotjades a CEnTRE EsPLAi tenen al seu abast un 
munt de serveis complementaris: piscina a l’estiu, àmplia zona ver-
da, connexió wifi gratuïta, recepció 24 hores, restaurant-cafeteria, 
‘hall’ comunitari...

Un equipament confortable
L’Alberg ha renovat bona part dels seus espais i disposa de no-
ves habitacions amb llit doble o individual, televisió, escriptori, 
terrassa... Per a grups també té habitacions amb llitera per a fins 
a 6 persones.
 

656.253 
usuaris/ies 

totals CENTRE 
ESPLAI

2007-2017

 208 
 jornades 

organitzades 
2007-2017

55% 
estalvi energia a 
l’any respecte a 
una instal·lació 

estàndard

21.640  
estades sense

barreres a 
l’alberg 

2007-2017

Aquest 2017, CENTRE ESPLAI, la seu de Fundesplai al barri de Sant Cosme (El Prat de Llobregat), celebra el 10è aniversari. L’equipa-
ment integra un alberg de joventut, una escola de natura, espais de formació i trobada per a les persones compromeses en projectes 
associatius i socials i les oficines de Fundesplai i les seves entitats. El 10è aniversari se celebrarà durant tot el 2017, però els principals 
actes es concentraran en el darrer trimestre.



Dimensió educativa,
social i mediambiental

Participació i igualtat d’oportunitats 
han centrat la tasca de Fundesplai en 
infants i joves aquest 2016. S’ha impul-
sat un model educatiu que promou el 
protagonisme de nois i noies. El pro-
grama pedagògic “Participa!”, que es 
desenvolupa a les escoles on l’entitat 
està present, o el Fòrum “Som Infants, 
Som Present”, on nenes i nens dels 
esplais van presentar projectes que ells 
mateixos van promoure, són dos bons 
exemples que la veu dels infants ha de 
ser escoltada. Unes accions emmarca-
des en un curs on el nombre d’infants 
als programes escolars ha augmentat un 
14% respecte al període anterior.

Fundesplai 
amb 
els infants

Informe anual 2016-2017 ■ Fundesplai12
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Dimensió educativa, social i mediambiental

Increment en les ajudes 
per a l’equitat infantil
L’acció de Fundesplai 
al curs 2016-2017 
s’ha basat en la igual-
tat d’oportunitats en la 
infància. Un de cada 
tres menors de 18 anys 
viu en risc de pobresa 
al nostre país, segons 
l’Enquesta de Condici-
ons de Vida 2015 (inE-
idescat). “Prenem partit 
per la infància” és el 
nom de la iniciativa 
que concentra tots els 
esforços educatius i so-
cials per tal de revertir 
la situació.

Sopar solidari
Una de les accions 
més destacades va 
ser el sopar solidari 
en col·laboració amb 
la prestigiosa xef Ada 
Parellada, que va reu-

nir 85 persones al seu 
restaurant semproni-
ana, de Barcelona, el 
dilluns 12 de desembre 
de 2016. La vetllada va 
ser el punt d’arrencada 
de la 2a edició de “Pre-
nem partit per la infàn-
cia” i va servir per re-
captar fons per atorgar 
beques de menjador 
escolar, reforç educa-
tiu i lleure.
Aquesta activitat es 
va sumar a la tradici-
onal campanya “Un 
estiu per a tothom!”: 
donacions, concerts 
solidaris, rifa d’estiu... 
que va permetre asso-
lir els 5.186 ajuts per 
a casals, colònies i 
campaments a infants 
en situació de vulne-
rabilitat.

Aquesta mo-
bilització en favor de 
la infància ha comptat 
amb el suport de la Ge-
neralitat, la Diputació 
de Barcelona, el Mi-
nisteri de sanitat, ser-
veis socials i igualtat, 
diferents ajuntaments, 
entitats com l’Obra so-
cial “la Caixa” i Funda-
ció Probitas, empreses 
com Avantgrup Bardet 
i moltes persones par-
ticulars.

aCCIÓ SoCIal
IMPaCTE 
SoCIal

5.232 
ajuts per a 
colònies escolars

785 
beques d’un 
mes en menjadors 
escolars

5.278 
ajuts per a 
excursions: 
sortides d’esplais

790
ajuts per a 
colònies 
en família

5.186 
beques per a 
colònies 
i casals d’estiu

Donar veu als infants 
també va ser una al-
tra de les prioritats de 
Fundesplai. L’entitat ha 
posat en marxa aquest 
curs 2016-2017 “som 
infants, som present” 
per afavorir la partici-
pació de nois i noies 
als esplais i a les esco-

les. En l’àmbit escolar, 
s’ha tirat endavant “Par-
ticipa!”, que fomenta 
activitats educatives 
adreçades principal-
ment al temps educatiu 
del migdia, però també 
a les extraescolars i les 
acollides de les esco-
les on Fundesplai està 
present.
Pel que fa als esplais, 
el 5 de novembre es 
va celebrar al Caixa-
Fòrum de Barcelona 
una jornada on prop 
de 200 nois i noies 

d’entre 3 i 18 anys, de 
12 esplais d’arreu de 
Catalunya, van estar 
parlant sobre les seves 
experiències al vol-
tant de la participació 
infantil. 
A més, cal destacar 
la celebració del Dia 
Universal dels Drets 
dels infants que, el 20 
de novembre, va mo-
bilitzar 10.500 infants 
i joves d’escoles i es-
plais pels drets al lleu-
re, la igualtat d’oportu-
nitats i la participació.

Més participació infantil

17.271 
ajuts atorgats 
el darrer any 

6,2%   
més d’ajuts socials 
atorgats respecte 

el 2015

10.500   
infants participants 

a #Dretallleure
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Emma Deu i Mari lópez
Alumnes Escola Margalló 

 (Castelldefels)

“Encara que siguem petites, 
ens agrada participar a les 
coses de l’escola: en una 

bústia posem la nostra opinió 
sobre el menjador, els jocs i les 

activitats que ens agraden 
i els monitors/es ho 

tenen en compte”

A Fundesplai ens impli-
quem en la millora am-
biental de l’entorn: amb 
projectes de custòdia del 
territori en les nostres 
finques, actuant per la 
millora de la biodiver-
sitat en els parcs urbans 
on incidim, compartint 
amb els centres educa-
tius i d’esplai la millora 

ambiental del seu terri-
tori, dinamitzant projec-
tes de RsC ambiental a 
les empreses, i assumint 
els compromisos de 
l’excel·lència ambiental 
en la nostra manera de 
gestionar. Així doncs ac-
tuem en diferents àmbits: 
8 finques en custòdia, 9 
jugateques ambientals, 

486 escoles i 60 esplais 
amb projectes d’educa-
ció ambiental, 126 esco-
les amb assessorament 
ambiental, 454 volun-
taris d’empre-
ses i gestió 
EMAs a 
la nostra 
seu.

la millora ambiental, eix d’actuació

aCTUaCIÓ
MEDIaMbIENTal

aCCIÓ EDUCaTIVa

Un 14% més d’alumnes als 
programes escolars de Fundesplai
Més de 8.000 alumnes 
nous participen a les 
diferents activitats que 
Fundesplai desenvolu-
pa a les escoles aquest 
curs 2016-2017. Aques-
ta xifra significa un aug-
ment del 14% respecte 
al curs 2015-2016. Una 
dada que cal comple-
mentar-la amb les 127 
escoles més on l’entitat 
està present aquest any 
(un 12% superior res-
pecte al 2015-2016) i 
que sumen un total de 
71.886 alumnes i 1.119 
centres educatius on 
està present a tot Cata-
lunya.
La presència de Fundes-
plai al món escolar es 
desenvolupa a través de 
diferents activitats com 
els menjadors escolars, 
les extraescolars, el su-
port escolar a alumnes 

amb necessitats educa-
tives especials, la petita 
infància, les colònies i 
els casals o l’educació 
ambiental, entre d’al-
tres.
La proximitat a la co-
munitat educativa, les 
famílies i els infants i 
una aposta per la in-
novació són algunes 
de les claus de l’èxit en 
aquest àmbit. Tots els 
programes i activitats 
es dissenyen i adapten 
a les particularitats de 
cada centre educatiu i 
hi ha una comunicació 
directa i constant amb 
les famílies i professors/
es i directors/es. A més, 
aquest any 
s’ha re-
forçat el 
treball 
i n t e r n 
amb els 

equips de moni-
tors/es, coordina-
dors/es i cuiners/
es amb diferents 
trobades de cohe-
sió i jornades for-
matives.
Pel que fa a la innova-
ció, cal destacar l’ela-
boració de propostes 
pedagògiques que ver-
tebren les activitats de 
cada curs i que s’ade-
qüen al projecte edu-
catiu del centre. Aquest 
2016-2017 s’ha treba-
llat “Participa!”, que ha 
posat l’èmfasi a donar 
recursos a educadors/
es perquè poguessin 
promoure la partici-

pació de noies i nois 
en els diferents 

espais escolars: 
temps del mig-
dia, extraesco-
lars, acollides... 

71.886  
alumnes en 

el marc 
escolar

486   
escoles amb

projectes
d’educació 
ambiental
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Eloy reyes
Jove de l’Esplai El Nus 

participant al festival Edufilms 

“l’experiència ha estat 
increïble i a mi m’ha fet 

triar el meu futur. El cinema és 
una molt bona eina de 

comunicació que ens ha ajudat 
a transmetre el missatge 

que volíem donar”

Dimensió educativa, social i mediambiental

IMPaCTE 
SoCIal

1.119 
escoles on 
estem presents

33.448 
alumnes en els 
programes de 
promoció de la 
salut a Catalunya

93 
esplais i projectes 
de lleure

13.525 
infants i joves 
als esplais

1.423 
monitors/es

L’aprenentatge servei 
(Aps) s’ha consolidat 
com una metodologia 
educativa fonamental 
pels esplais. infants i 
joves adquireixen uns 
coneixements que 
després els serveixen 
per oferir un servei a la 
comunitat. 
Aquest curs 2016-
2017, molts esplais 

han desenvolu-
pat iniciati-

ves d’Aps: 
propostes 
de millo-
ra per al 
barri, actu-

acions sobre 
la natura més 

propera... Entre 
totes aquestes han 
destacat les relaciona-
des amb el món audi-
ovisual. Vuit grups de 
joves d’esplais, amb el 

Els esplais promouen la transformació 
social amb el festival Edufilms

1.863  
participants 

en 59 iniciatives  
d’Aps

aCCIÓ EDUCaTIVa

Nova presidència de la 
Federació Catalana de l’Esplai
El dissabte 28 de ge-
ner va tenir lloc la XX 
Assemblea de la Fe-
deració Catalana de 
l’Esplai, que va tenir 
lloc a la seu del Dis-
tricte de nou Barris de 
Barcelona. En aquest 
acte es va fer el relleu 
de la Junta Directiva 

que acabava el seu 
mandat i que estava 
encapçalada pel fins 
ara president Marc 
Alcaraz, del Grup 
d’Esplai Espurnes (Es-
plugues de Llobregat). 
La nova presidenta de 
la Federació Catalana 
de l’Esplai és sheila 

Be l t rán , 
de l’Esplai 
Pubilla Cases 
- Can Vidalet (l’Hos-
pitalet - Esplugues de 
Llobregat), que estarà 
acompanyada per Ma-
ria Ferrer, de l’Esplai 
El Raconet (Cervelló), 
com a vicepresidenta.

aCCIÓ SoCIal

suport d’educadors/es 
i professionals dels do-
cumentals, van pensar, 
escriure, filmar, editar 
i presentar diferents 
curtmetratges que 
parlaven de diferents 
temes de rellevància 
social que els preo-
cupaven: assetjament 
escolar, identitat de 
gènere, dret a l’habi-
tatge, micromasclis-
mes i oci nocturn.
Les produccions es van 
mostrar a Edufilms, el 
festival de cinema jove 
per a la transformació 
social que es va cele-
brar el dissabte 28 de 

gener amb motiu de 
l’Assemblea anual de 
la Federació Catalana 
de l’Esplai. L’esdeveni-
ment va tenir una gran 
repercussió mediàtica, 
que va ajudar a difon-
dre les produccions 
elaborades pels joves i 
fer arribar el seu missat-
ge de sensibilització al 
voltant d’aques ts
temes.
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Fundesplai, 
amb 
els joves

Tresca Jove, oportunitat Jove, aMa, Mirall i Jove Valor: 
més programes per a la inclusió de les persones joves
Les iniciatives adreça-
des a joves que desen-
volupa Fundesplai són 
una proposta d’acom-
panyament que facilita 
a les persones joves el 
seu desenvolupament 
personal i la seva in-
clusió social i labo-
ral, entenent aquesta 

inclusió 

16

com factor clau per a 
l’apoderament i autono-
mia de les persones joves.
Del 2016 cal destacar 
els projectes emmarcats 
en la Garantia Juvenil: 
Tresca Jove i Oportunitat 
Jove que, amb el suport 
de la Cambra de Comerç 
de Barcelona i el servei 
d’Ocupació de Catalu-
nya, han permès a l’en-
titat reforçar la línia de 
treball en l’orientació, 
formació i inserció soci-
olaboral de 250 joves, en 
12 processos formatius i 
d’acompanyament (hos-
taleria, lleure, adminis-
tració...) distribuïts en 7 
municipis.
També el 2016 es van 
desenvolupar altres pro-
jectes més específics 

aCCIÓ SoCIal

A principis de 2017 
s’ha posat en marxa 
Jove Valor, un projecte 
per aprendre a treballar 
treballant, a partir d’un 
procés que inclou un 

primer contracte 
remunerat, un pro-
cés formatiu labo-
ral i un acompa-

nyament personalitzat. 
L’Administració actua 
com a facilitadora, les 
empreses acullen joves 
participants i Fundes-
plai és la responsable 
de tot el procés (selec-
ció, contractació di-
recta, seguiment). Jove 
Valor és un programa 

innovador en el nostre 
país, dirigit a joves en 
situació de vulnerabi-
litat social, inspirat en 
l’èxit d’un projecte que 
neix al Brasil fa més de 
vint anys amb el nom de 
Red Pró Aprendiz de la 
Fundaçao Pró Cerrado, 
entitat sòcia de La Liga. 

És un projecte compar-
tit amb l’Ajuntament del 
Prat, empreses locals, la 
Cambra de Comerç, els 
sindicats UGT i CCOO i 
el servei d’Ocupació 
de Catalunya.

Jove Valor, aprendre a treballar treballant 

educatiu en centres 
escolars i centres d’es-
plais.
A les dades del 2016 
cal sumar-hi les del 
2017, any en què 
prevèiem la participa-
ció de 305 joves en 
projectes d’inclusió 
sociolaboral i acom-
panyament socioe-
ducatiu.

Héctor alonso
Jove que ha participat en 

la formació de Garantia Juvenil

“En l’acompanyament 
rebut en el meu 

pas per Fundesplai  
he trobat dos camins: 
l’acadèmic i el laboral. 

Persones que treballen 
amb persones”

625
 joves en
processos 
d’inclusió

30
 joves al 

Jove 
Valor

com: l’AMA, adreçat a 
dones joves embarassa-
des o mares amb fills/
es entre 0 i 3 anys que, 
per la seva situació de 
vulnerabilitat, necessi-
ten un acompanyament 
específic. El 2016, 50 do-
nes joves van participar 
del programa formant-se 
com a monitores de lleu-
re. Una altra iniciativa ha 
estat el projecte Mirall: 
igualtat d’Oportunitats en 
l’educació, amb el suport 
de la secretaria d’igualtat, 
Migracions i Ciutadania 
de la Generalitat de Ca-
talunya, que ha permès la 
inclusió social de 20 per-
sones joves immigrades 
(amb situacions especí-
fiques de vulnerabilitat) 
i ha esdevingut referent 
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Dimensió educativa, social i mediambiental

Nous casals de joves
Durant l’any 2016, 
Fundesplai ha gestio-
nat els espais socioe-
ducatius de Mont-jove 
(santa Margarida de 
Montbui), La Fàbrica 
Jove (salt) i el Taller 
Jove (sant Cugat), 
que estan destinats 
a joves entre 12 i 18 
anys. Aquests espais 
i equipaments joves 
són serveis preventius, 
polivalents, inclusius 
i participatius, per 

donar resposta 
educativa i 

social a les 
necessitats, 
interessos, 
propostes... 

dels/les joves 
del municipi, 

amb perfils i ca-

racterístiques molt 
diverses.
La intervenció de 
l’entitat en la ges-
tió d’aquest espais 
es basa en un mo-
del d’acompanya-
ment i suport als/les 
joves, on es fomenta 
la inclusió i cohesió 
social dels diferents 
col·lectius juvenils i 
es garanteix la igual-
tat d’oportunitats en 
l’accés als recursos.
La proposta d’activitats 
educatives, lúdiques, 
formatives, socials, 
culturals, etc. que es 
desenvolupen perme-
ten una intervenció 
educativa i social, tant 
individual com grupal.
Mitjançant actuacions 

en el territori, el treball 
en xarxa i la coordina-
ció amb els diferents 
agents educatius, soci-
als, culturals i juvenils 
del municipi, es dona 
resposta a les neces-
sitats actuals dels/les 
joves. Aquestes actu-
acions s’emmarquen 
en la línia estratègica 
per a la consolidació 
d’un model de gestió 
d’equipaments juve-
nils i de centres oberts 
que Fundesplai va ini-
ciar l’any 2013.

aCCIÓ SoCIal
IMPaCTE 
SoCIal

53% 
d’inserció 
de joves en 
programes 
d’acompanyament

50 
mares joves 
participants 
a l’aMa 2016

2.380 
treballadors/es 
fins a 30 anys 
a Fundesplai 
(46% del total)

120
joves participants 
a la Setmana 
pels Drets 
de la Joventut

Mentoria Social
La Mentoria social és 
un instrument d’inter-
venció que promou les 
relacions entre persones 
voluntàries que s’ofe-
reixen per proporcio-
nar suport individual, 
a persones joves que es 
troben en una situació 
de vulnerabilitat o risc 
d’exclusió social. El 
programa de Mentoria 
social de Fundesplai va 
néixer l’any 2013 per 
complementar i enriquir 
moltes de les iniciatives 
amb joves que ja s’esta-
ven desenvolupant.

El novembre del 2016 
va tenir lloc la 1a Tro-
bada de Mentoria soci-
al de Fundesplai, amb 
el suport de la Coor-
dinadora de Mentoria 
social, que va reunir 
més de 50 represen-
tants d’entitats i joves 
d’aquest àmbit a Centre 
Esplai (el Prat de Llobre-
gat). A més, a principis 
d’aquest 2017 s’ha po-
sat en marxa Mentor 
Habilitats, un programa 
pilot de mentoria labo-
ral que compta amb la 
col·laboració de la Fun

d a c i ó 
Èxit, la Fun-
dació Marianao, 
Punt de Referència i 
coordinat per la Coor-
dinadora de Mentoria 
social. L’objectiu és 
millorar l’ocupabilitat 
dels joves, entenent-la 
com un factor que pot 
determinar el seu risc 
de vulnerabilitat social.

aCCIÓ SoCIal

285
participants 
en casals de 

joves 



Informe anual 2016-2017 ■ Fundesplai18

El 17 de novembre de 
2016 Fundesplai, amb 
el suport de l’Ajun-

tament del Prat de 
Llobregat, va 

inaugurar un 
nou espai 
de joc en 
família a 
CEnTRE 
EsPLAi, 
la seva 

seu al Prat. Aquest 
nou espai porta per 
nom El niu i és un es-
pai de prop de 70 m2 
de trobada i joc per 
a famílies amb infants 
de 0 a 6 anys dinamit-
zat per professionals.
En aquesta fase inici-
al, El niu oferirà un 
servei de joc per a 
famílies amb infants 

de 0 a 6 anys.
En un espai familiar, 
gràcies a la intervenció 
dels professionals, es 
potencia la socialitza-
ció, es reforça el vincle 
afectiu amb la família i 
s’afavoreix el joc lliure 
i espontani dels na-
dons, mentre s’asses-
sora i es dona suport 
als adults que se’n fan 

càrrec en 
q ü e s t i o n s 
relacionades 
amb la criança i 
l’educació. 
Aquest nou espai per-
met, a més, el desen-
volupament d’altres 
projectes com l’aten-
ció a mares adoles-
cents (AMA) que de-
senvolupa l’entitat.

       Fundesplai, 

    amb les 
famílies

Dimensió educativa, social i mediambiental

18

Més de 1.400 infants 
entre els 0 i 3 anys 
atesos i l’actuació en 
24 escoles bressol, des 
de la gestió total fins 
a l’atenció d’alguns 
serveis com el suport 
al migdia, i 40 tandes 
de casals específiques 
per a la franja 0-3 anys, 
amb 1.519 inscripci-
ons, són les xifres que 
reflecteixen l’important 

Potenciar la tasca educativa 
en la petita infància

1.431    
infants atesos 
en 24 escoles 

bressol

aCCIÓ EDUCaTIVa

creixement que ha expe-
rimentat Fundesplai en 
aquest àmbit el 2016.
El model de petita in-
fància de l’entitat, basat 
a situar l’infant al centre 
de l’actuació i buscar la 
corresponsabilitat amb fa-
mílies i administració pú-
blica, ha estat la principal 
raó d’aquest increment. 
Un model que s’aplica als 
diferents espais on intervé 

Fundesplai (escoles bres-
sol, suport al temps del 
migdia, espais familiars 
i de joc i casalets d’estiu) 
i que es regeix pels prin-
cipis d’oferir la màxima 
qualitat amb equitat. 
Prop de 300 professionals 
desenvolupen aquesta tas-
ca d’educació i acompa-
nyament on cada nena i 
nen rep una atenció per-
sonalitzada i les famílies 

poden viure aquesta 
etapa com una expe-
riència que les acom-
panyarà tota la vida: 
el moment en què els 
més petits es van obrir 
al món.

El Niu, nou espai familiar a CENTrE ESPlaI



Fundesplai ■ Informe anual 2016-2017 19

256.856
estades 
en les 
activitats 
d’estiu

76.963 
estades a 
les cases 
de colònies
el 2015

24
escoles amb 
projecte de 
petita infància

8.600
estades 
de colònies 
en família 
a l’estiu

Dimensió educativa, social i mediambiental

Més de 1.100 activitats i de 65.000 
participants a la campanya d’estiu
L’estiu és un perí-
ode especialment 
important per a in-
fants, joves i famíli-
es. Casals, colònies i 
campaments són una 
oportunitat educativa 
i de lleure per als més 
petits, i les estades 
del mes d’agost a les 
cases de colònies i 
albergs, un moment 
per descansar i gau-
dir de la natura per a 
moltes famílies. Però 
moltes persones han 
vist compromès l’ac-
cés dels seus fills/es 
a aquestes activitats 
per motius econò-
mics.
Els darrers anys Fun-
desplai ha posat es-
pecial èmfasi a fer 
possible que tots els 
infants, especialment 
aquells en situació 
de vulnerabilitat, 
poguessin participar 
a través de la cam-
panya “Un estiu per 
a tothom!”. El 2016 

l’entitat va recaptar fons 
gràcies a les aportacions 
d’administracions, enti-
tats, empreses i particu-
lars, que es van materia-
litzar en 5.186 beques, 
un 9% més que l’estiu 
anterior. 
Aquesta iniciativa 
s’emmarca a “Encerta 
l’Estiu - Un estiu per a 
tothom!”, que inclou 
totes les activitats d’es-
tiu de Fundesplai. En 
els més de dos mesos 
que va durar la cam-
panya, l’entitat va rea-
litzar 1.133 activitats, 
entre casals, colònies 
i campaments, on van 
participar 65.547 in-
fants, joves i famílies, 
una xifra que suposa 
un increment del 10% 
respecte el 2015.
Unes activitats on des-
taca la qualitat. Com 
a exemple, cal desta-
car els casals al Mu-
seu nacional d’Art de 
Catalunya o els de l’Alt 
Empordà (Roses, Palau 
savardera i la Garrigue-

lla), que van 
fer activi-
tat durant 
el mes 
d’agost . 
Ta m b é , 
a q u e s t 
estiu, s’ha 
desenvolupat 
la primera edició de 
les colònies conjun-
tes entre El Periódico 
i Fundesplai, quatre 
tandes en què els 
infants han pogut 
gaudir de la natura i 
iniciar-se en el món 
del periodisme.
Cal destacar, a més, 
les colònies per a 
famílies durant el 
mes d’agost que es 
fan a preus socials. 
Aquest programa de 
vacances a les cases 
de colònies i albergs 
de natura va assolir 
les prop de 9.000 es-
tades.

aCCIÓ SoCIal
IMPaCTE 
SoCIal

9%  
més de beques 

d’estiu 
respecte el 

2015

Noa Calabuig
Participant a les 

colònies d’estiu de 2016

“a les colònies m’ho vaig passar 
genial! la sortida a la platja va 
ser molt divertida i m’ho vaig 
passar d’allò més bé, perquè 

ens vam refrescar i vam fer un 
munt d’activitats a la natura!” 
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Fundesplai, amb la 
societat i el 
Tercer Sector

Fundesplai forma part 
de La Liga iberoameri-
cana, una plataforma 
que aplega 26 orga-
nitzacions socials pre-

sents en 18 països 
iberoamericans, 

entitat amb 
què impul-
sa des de fa 
anys dife-
rents projec-

tes en favor 

dels infants, joves i el 
tercer sector.
Entre aquestes destaca 
el Foro iberoamerican: 
Haciendo Política Jun-
tos, que el 2016 va ce-
lebrar la setena edició 
organitzada per la Liga 
la Rede Pró-Aprendiz i 
la Fundaçao Pró-Cerra-
do amb l’objectiu d’es-
timular la creació de 
polítiques de suport a 

les persones joves i que 
va tenir lloc els dies 27 
i 28 de setembre de 
2016 a Brasília (Brasil). 
En aquestes jornades 
van participar més de 
300 joves de Brasília i 
l’àrea d’influència de 
la ciutat, convidats in-
ternacionals i experts 
en polítiques juvenils 
d’Amèrica Llatina i 
també d’Europa.

Fundesplai 
organitzarà la vuitena 
edició d’aquest esde-
veniment aquest 2017, 
que se celebrarà a Ma-
drid i Barcelona entre 
el 2 i el 7 de maig.

suport Associatiu i 
Centre d’Estudis de 
l’Esplai, entitats que 
impulsen programes de 
formació i generen re-
cursos i assessorament 
per al Tercer sector, 
es van integrar jurídi-
cament dins de Fun-
desplai aquest inici de 
2017. Amb aquest can-

vi, la tasca i la missió 
d’enfortir les entitats 
del Tercer sector que 
duen a terme les dues 
entitats surt reforçada. 
Disposen així d’una 
estructura més gran i 
unes possibilitats més 
altes per adaptar-se a 
les necessitats del Ter-
cer sector i ajudar les 

entitats a poder com-
plir amb la seva missió.
Amb aquest canvi 
Fundesplai culmina 
la simplificació orga-
nitzativa de l’entitat, 
que ja havia integrat 
anteriorment l’Asso-
ciació Catalana Cases 
de Colònies i serveis 
d’Esplai.

Fent xarxa amb oNG iberoamericanes 
a favor de la joventut

Suport i Centre d’Estudis s’integren a Fundesplai

aCCIÓ SoCIal

aCCIÓ SoCIal

2-7
maig 
 Viii Foro 

iberoamericano



El desenvolupament 
del món associatiu 
local és un dels pilars 
de l’activitat de Fun-
desplai en l’àmbit del 
Tercer sector.
Aquest curs s’han 
mantingut els serveis 
d’assessorament que 
s’ofereixen a través 
de Xarxanet.org, el 
portal de l’associaci-
onisme de la Genera-
litat de Catalunya, i 
els de Torre Jussana, 
de l’Ajuntament de 
Barcelona, i Cases 
d’en Puig, de l’Ajun-
tament del Prat.
 

Enfortir el món 
associatiu local
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Fundesplai, amb la 
societat i el 
Tercer Sector

A més, el reforç de 
les entitats locals 
s’ha ampliat amb 
noves iniciatives 
de gestió i formació 
d’entitats a municipis 
com Martorell, santa 
Coloma de Gramanet 
o Tiana, entre d’altres.
Una tasca conjunta 
de què també va ser 
bon exemple la jor-
nada “Grups d’interès 
i novetats legals per a 
entitats”, organitzada 

per Fundesplai l’oc-
tubre de 2016, i que 
va reunir més de 100 
representants d’entitats 
i administracions pú-
bliques per aclarir què 
són els grups d’interès 
o lobbies i com s’han 
de regular les relaci-
ons amb les adminis-
tracions públiques.

IMPaCTE 
SoCIal

1.096 
entitats sòcies 
del Club 
de Suport 
associatiu

61
jornades 
d’assessorament

238
cursos impartits

3.569  
alumnes totals 
en formacions

14.876  
hores 
de formació

3.500  
consultes 

ateses per suport 
Associatiu

Formació per a la millora 
del Tercer Sector
El Centre de Forma-
ció de Fundesplai 
continua apostant 
per millorar les 
competències dels 
treballadors i treba-
lladores de les enti-
tats del Tercer sec-
tor. Aquest any 2016 
n’ha format un mi-
ler i el 2017 te pre-
vist formar-ne més 
de 1.200. Aquests 
cursos, gratuïts per 

als participants, es 
c o m p l e m e n t e n 
amb les activi-
tats formatives 
orientades a 
millorar la 
possibilitats 
d ’ i n s e r c i ó 
de persones 
en situació 
d’a tur,  a ix í 
com la formació 
adreçada al volun-
tariat.

aCCIÓ EDUCaTIVa

aCCIÓ EDUCaTIVa 9,72 
Valoració dels 

cursos



Resulta del tot necessària una men-
ció especial a les més de 4.000 
persones que formen part de Fun-
desplai i la seva aportació a l’asso-
liment de la missió de l’entitat. no 
ens hem de referir només a la feina 
i l’esforç, sinó també a la manera 
de fer, amb un claríssim compro-
mís amb la qualitat, amb la gestió 
i amb la tasca educativa i social.
i és que si una cosa caracteritza 
aquests equips és com han sabut 
forjar una cultura organitzativa 
pròpia, diferenciada i basada en 
la democratització de la pròpia 
estratègia. Aquesta nova cultura ha 
tingut com a pilars la informació, 
la participació i la transversalitat. 
Així ho evidencia l’ampliació del 

Comitè de Coordinació a pràctica-
ment 40 persones de totes les àrees 
de l’entitat o les noves eines trans-
versals en el sistema de seguiment 
pressupostari, que han configurat 
un element que apropa de manera 
immediata aquesta informació.
També són un reflex d’aquesta cul-
tura els organigrames cada cop més 
matricials, on s’integren responsa-
bles de processos i de serveis, o la 
importància de la confiança i els 
valors en les relacions internes, 
que, entre altres accions, han per-
mès engegar processos de revisió 
salarial de manera més adequada 
o dissenyar accions formatives re-
lacionades amb l’ètica i els valors.
En definitiva, accions que reflec-

teixen una cultura que no és res 
més que l’expressió del tarannà i 
la manera de fer les coses de les 
persones que formen part de Fun-
desplai.
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balanç econòmic
Recursos humans, econòmics i patrimonials

INgRESSOS 2016 DESPESES 2016

Uns equips compromesos 
amb la qualitat i l’equitat

Prestació de serveis 

Subvencions 

Socis, quotes i 
donacions

Projectes educatius al món escolar 

Àrea social i educació 
en el lleure

Educació ambiental, 
cases de colònies, albergs

Suport al Tercer Sector 
i formació

Administració, interessos

16%

8,9%

75,1%

48,6%

23%

14,2%

7,3%
6,9%

Dimensió econòmica
i de gestió
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Dimensió econòmica i de gestió

Auditores • Consultores • Asesores Jurídico-Tributarios

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

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

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 2015 
i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2016 es troben en procés d’auditoria en el moment de publicar la present memòria. 

bové, Montero i associats: Auditoria de comptes.
Fundación lealtad: Principis de transparència i bones pràctiques.
IGC: sistema integrat de gestió de la qualitat i medi ambient: normes isO 9001 i 14001. 
TÜV: sistema de gestió mediambiental EMAs.
Certificat EMAs del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

auditories, transparència i certificacions mediambientals

g) INvERSIONS SENSE FINANçAmENT DIRECTE

H) RETORN CRÈDIT LLARg

rESUlTaT FINaNCEr (F+G+H)

-168.047,88

 284.951

990.034

-636.811,60

-1.097.761,00

 -780.751,00

-815.641,80

-1.242.016,22

-424.664,13

-611.536,54

-1.363.240,96

628.543,63

-547.158,00

-1.425.005,58

710.132,55

 aCTIU 2015 2016 Diferència

aCTIU No CorrENT 26.733.525,57 26.681.564,95 -51.960,62

aCTIU CorrENT  8.940.596,04 12.287.533,46 3.346.937,42

EXISTÈNCIES  107.365,48 105.642,05 -1.723,43

DEUTORS PER SUBV. 2.821.486,49 4.518.769,91 1.697.283,42

ALTRES DEUTORS 3.833.951,77 4.909.945,50 1.075.993,73

DIP. I VINCULADES 919.607,54 1.254.223,08 334.615,54

TRESORERIES 1.217.858,12 1.284.661,86 66.803,74

 AJUSTOS  40.326,64 214.291,06 173.964,42

 ToTal aCTIU 35.674.121,61 38.969.098,41 3.294.976,80

PaSSIU 2015 2016 Diferència

PaTrIMoNI NET 
(FP+Subv CaP) 13.159.904,22 14.858.040,91 1.698.136,69

PaSSIU No  
CorrENT (deutes llarg)  

11.939.788,81 10.662.756,02 -1.277.032,79

PaSSIU  
CorrENT  

10.574.428,58 13.448.301,48 2.873.872,90

Amb bancs  4.517.871,34 6.317.948,73 1.800.077,39

Amb aapp  820.944,52 972.538,73 151.594,21

Altres 3.397.156,74 4.107.104,78 709.948,04

Ajustos  1.838.455,98 2.050.709,24 212.253,26

 ToTal PaSSIU  35.674.121,61 38.969.098,41 3.294.976,80

DESPESES 2013  2014  2015  2016  PrESSUPoST 2017

COMPRES 2.915.272,27 3.041.052,72 3.748.128,4 4.722.721,65 4.781.400,65

PERSONAL 18.588.127,28 19.415.527,53 21.219.965,44 25.957.652,48 28.773.003,48

ALTRES DESPESES 7.940.496,91 5.983.257,42 6.286.855,36 6.801.082,58 7.256.052,58

FINANCERES 617.668,48 610.837,82 561.802,6 469.480,65 464.480,65

EXCEPCIONALS I PROVISIONS 0,00 194.324,87 0,00 300.636,94 300.636,94

(A) AMORTITzACIó 1.220.430,47 1.415.070,72 1.511.141,02 1.684.697,76 1.759.584,76

(b) ToTal DESPESES 31.281.995,41 30.660.071,08 33.327.892,82 39.936.272,06 43.335.159,06

INGrESSoS  2013  2014  2015  2016  PrESSUPoST 2017

 SOCIS 3.546.058,06 2.300.320,55 2.853.552,28 2.558.851,13 2.583.851,13

 PRESTACIó DE SERVEIS 20.504.747,43 21.230.712,50 23.759.787,36 31.273.091,88 34.256.638,88

 SUBVENCIONS 6.344.914,59 6.152.438,43 6.277.244,08 6.650.219,48 7.044.647,48

 ALTRES INGRESSOS 505.714,45 513.713,71 530.860,05 372.732,94 372.732,94

 EXCEPCIONALS 33.261,29 1.636,77 28.301,92 0,00 0,00

 (C) AMORTITzACIó SUBVENCIONS 510.041,36 664.668,25 706.141,40 791.692,72 791.692,72

 (D) ToTal INGrESSoS 31.444.737,18 30.863.490,21 34.155.887,09 41.646.588,15 45.049.563,15

 E) INGrESSoS - DESPESES (D-b) 162.741,77 203.419,13 827.994,27 1.710.316,09 1.714.404,09

 F) INGrESSoS - DESPESES + aMorTITzaCIoNS (E+a-C)  873.130,88   953.821,60 1.632.993,89 2.603.321,13 2.682.296,13
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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, Les Codines.
ajuntament de Puig-reig: Alberg Cal Pons. 
ajuntament de Molins de rei: CEAL Can santoi. 
ajuntament de Sabadell: Molí de sant Oleguer. 
bisbat de Solsona: Rectoria de la selva. 
ajuntament de Castelldefels: Alberg CAA Cal Ganxo.
ENDESa: Terrenys d’acampada de Camarasa i Àger.

(00) Places. La capacitat màxima de les 28 
instal·lacions és de 1.965 places en total.

 Cases totalment adaptades  Amb Piscina

* 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.

Instal·lacions en el medi natural
Dimensió econòmica i de gestió

 1 alberg de CENTrE ESPlaI (344)   
  baix llobregat. el prat del llobregat

 2 Mas Cabàlies (70)   
  pirineu. ogassa

 3 rectoria de la Selva (92) 
  serra de busa. navès

 4 la Pinassa (38) 
  serra de busa. navès

 5 alberg Cal Pons (62)  
  berguedà. puig-reig

 6 les Codines i Masoveria (64)  
  osona. montesquiu

 7 Can Mateu (46)*   
  guilleries. vilanova de sau

 8 Els Porxos (66)*  
  guilleries. vilanova de sau

 9 la Cinglera (86)*  
  guilleries. vilanova de sau

 10 El Company (62)*   
  guilleries. vilanova de sau

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

 12 Can Massaguer (74)*  
  montseny. sant feliu de buixalleu

 13 la Traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 14 Molí de Sant oleguer (66)  
  vallès occidental. sabadell 

 15 CEal Can Santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 16 alberg Caa Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. castelldefels

 17 Can Grau (52)
  massís del garraf. olivella

 18 Els Vagons (44)
  montsec. àger

 19 Els roures (45) 
  pirineu. ogassa

 20 l’aiguadora (85) 
  serra de busa. navès

21  la Devesa (60) 
  osona. montesquiu

 22 les Feixes (56)* 
  guilleries. vilanova de sau

 23 Els Prats (45)* 
  guilleries. vilanova de sau

 24 Els oms (45)* 
  montseny. sant feliu de buixalleu

 25 refugi del Montsec (56)
  montsec. camarasa

 26 la Pineda (45)
  montsec. camarasa

 27 les Feixes (56)
  montsec. camarasa

 28 les lloses (30)
  montsec. camarasa

1 2 4

5 7 8 

9

18 20

6
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25 26 27 28
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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; elscargols@fundesplai.org

aNoIa
Masquefa

 Centre d’Esplai Giravolt, 
santa Clara, s/n. 
Recinte Rogelio Rojo; 663 932 936 
esplai.giravolt@gmail.com

Vilanova del Camí
 Esplai Endinsa’t, Verge del Cap, 26; 

639 61 66 64; en_din_sa’t@fundesplai.org

Santa Margarida de Montbui
 Esplai Montsplai, santa Anna, 17; 

montsplai@fundesplai.org

baGES
artés

 Associació Esplai El Cep, Passeig 
Diagonal, s/n; elcep.esplai@gmail.com

Sant Salvador de Guardiola
 Grup d’Esplai Guardiola, 

Rectoria, c/ de Dalt, 19; 
esplaideguardiola@gmail.com

baIX llobrEGaT
abrera

 Esplai Voltrera d’Abrera, Pl. Escoles 
Velles, s/n; 638 876 725 
voltrera@fundesplai.org

begues
 Grup d’esplai Uraka, c/ Ferran 

Muñoz, 1 ; uraka@fundesplai.org

Cervelló
 Assoc. Centre d’Esplai El Raconet, 

Germandat st. sebastià, 14; 
93 684 15 18 
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

El Prat de llobregat
 Centre d’Esplai El Globus, 

Passatge Arús, 12. 93 370 90 04; 
esplai@elglobus.org

 Esplai GisC, 
Pl. del Barri de sant Cosme. 
93 370 19 17; 
giscosme@fundesplai.org

 Ass. Coord. 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

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

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

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
barcelona

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

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

 Centre d’Esplai Druida, Vesuvi, 25. 
663 95 81 36; esplai@druida.cat

 Centre Esplai 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

l’Hospitalet de llobregat
 Centre d’Esplai Can serra, 

Ctra. d’Esplugues, 12-14. 93 438 60 42; 
canserra@fundesplai.org

 Club d’Esplai Bellvitge, 
Rambla Marina, 161-177. 93 335 40 00; 
cebellvitge@fundesplai.org

 Ass. Coordinadora de Col·lectius 
de Persones amb Discapacitat de 
l’Hospitalet, 
rda. de la Via, 77; 93 296 98 08; 
associacio-coordinadora@hotmail.com

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

Sant adrià de besòs
 Casal de la Mina, Ponent s/n 

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. 645 01 88 42; 
aeenlleurat@hotmail.com

Palafolls
 Estiu al Pas, 

trav. de les Esplanes, 5, 1r-2n, 
casalestiualpas@gmail.com

Sant Cebrià de Vallalta
 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
Sant bartomeu del Grau

 Esplai Marcianet, 
passeig del Grau, 10; 
esplaimarcianet@gmail.com

PallarS JUSSÀ
Tremp

 Assoc. cultural i recreativa 
La Casa del sol naixent. 
Conca de Tremp, 3;  
casadelsolnaixent@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 Buleverd
c/ Bonaire, 80;  
treubanya.esplai@gmail.com

TarraGoNÈS
la riera de Gaià

 Assoc. Juvenil Campiquipugui, 
Alzinar, s/n; 
campiquipugui@fundesplai.org

roda de berà
 Les monges associació cultural Roda 

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

TErra alTa
Gandesa

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

VallÈS oCCIDENTal
Montcada i reixach

 ADiMiR. Assoc. de Discapacitat de 
Montcada i Reixach. 
Crisantems s/n; 655 548 655
info@adimir.org 

Polinyà
 El Grup de Polinyà, De la Rosa, 2.  

93 713 32 06;  
grupdepolinya@fundesplai.org

ripollet
 Grup recreatiu social, cultural i 

alternatiu G.R.E.s.C.A, 
Bonavista, 6; 93 691 36 75; 
esplai@lagresca.org

 APADiR Associació 
de Persones amb Discapacitat 
de Ripollet; ctra. de l’Estació, s/n; 
apadir@fundesplai.org

rubí
 Esplai Riu Roig; Camp Municipal, 25 

de setembre; Pontevedra 12 

Terrassa
 Centre d’Esplai Guadalhorce, 

Guadalhorce, 2, baixos; 
93 785 70 02; esplai.g@gmail.com

VallÈS orIENTal
aiguafreda

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

Caldes de Montbui
 Associació l’Olla, 

espai de lleure educatiu,  
Josep M. Germà, 15; 620 22 44 69; 
lolla@esplailolla.cat

les Franqueses del Vallès
 Associació Educativa Espirall, 

Cardedeu, 11, Bellavista; 687 502 030, 
associacio.espirall@gmail.com
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Participació en xarxes 
del Tercer Sector

També formem part de:

Fundesplai també forma part, 
a través de la Fundación Esplai, 
d’àmbit estatal, de les següents xarxes 
espanyoles i internacionals:

Formem part de la Junta Directiva 
d’aquesta organització, que agru-
pa les 25 principals OnG estatals 
amb més de 3 milions de persones 
associades.

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

Com a entitat d’àmbit estatal, som 
socis a Espanya de l’European Anti 
Poverty network, la xarxa contra la 
pobresa que fa la interlocució en 
l’àmbit estatal i europeu en l’elabo-
ració 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.

Fundesplai forma part d’aquesta entitat, constituïda el 2003 i 
que aplega 35 organitzacions de segon nivell que representen 
prop de 3.000 entitats catalanes.

Fundesplai forma part del grup motor d’aquesta plataforma, 
que agrupa 21 organitzacions que treballen per a la infància i 
adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell 
en els àmbits sociosanitari i de la salut, el lleure, l’acció social, 
l’educació i la formació i atenció a les famílies.

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

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

Formem part d’aquesta coordinadora que impulsa la mentoria 
com a eina d’intervenció social que promou la relació entre per-
sones que voluntàriament s’ofereixen per proporcionar un suport 
individual a una altra persona que es troba en una situació de 
risc d’exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un 
professional.

Fundesplai forma part de Fedaia, plataforma que agrupa les 
entitats d’infància, adolescència i famílies en risc d’exclusió 
social o desemparament.

Fundesplai és una de les entitats impulsores d’aquesta entitat, que 
té per missió aplegar les xarxes i organitzacions del tercer sector 
ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, amb 
l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme 
ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reco-
neixement de la seva tasca.

Ostentem una vicepresidència 
d’aquesta entitat, que impulsa pro-
grames per a la inclusió en l’àmbit 
iberoamericà amb organitzacions 
de 18 països.

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. 
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Col·laboració amb administracions, 
empreses i organitzacions

La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Fundesplai té convenis amb diferents departaments de la Gene-
ralitat 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 desen-
volupament associatiu i del voluntariat. igualment, col·labora en 
programes d’educació ambiental, salut, de foment de l’ocupació, 
d’e-inclusió i internacionals. 

A partir de l’assignació dels recursos del fons del 0,7% de l’iRPF 
destinats a fins socials, Fundesplai estableix un conveni anual de 
col·laboració amb el Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat. 
Des d’aquest mateix Ministeri rep ajudes dins del marc de les con-
vocatòries de les subvencions a entitats del Tercer sector i d’inJUVE 
(per a un intercanvi europeu en el marc del programa Erasmus+). 

L’Ajuntament i Fundesplai tenen subscrits convenis de col-
laboració per a l’actuació educativa i social al barri de sant Cos-
me, així com la col·laboració en programes educatius, socials, 
de sensibilització i cooperació al desenvolupament i mediambi-
entals. Així mateix, col·laboren en un programa per a la millora 
de l’empleabilitat especialment entre els joves i les persones en 
situació de vulnerabilitat.

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

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

 AddVAnTE+

 Bayer

 Bufet Bergós

 Ferrer i Ojeda

 Ferrero

 Giramón

 HLB, Bové, 
    Montero y Asociados

 iglobalcert, sCP

 Lade

 Penedès Distribución  
   Alimentaria sA

 Tour

 Caves Vallformosa

 Universitat de Barcelona

 Universitat     
    Oberta de Catalunya

 Universitat de Vic

altres col·laboracions



Pren partit per la infància 
amb Fundesplai

  
A 

Catalunya, 
un de cada  
tres infants  

viu en 
situació 

de risc de 
pobresa (*) 

Necessitem la teva col·l a b orac ió!
Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o al 93 551 17 71

mira el vídeo 
de la campanya

(*) segons l’Enquesta de 
Condicions de Vida 2015 

(inE-iDEsCAT), la taxa 
Arope dels menors de 18 anys 

a Catalunya és del 31,7%.


