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Entre totes 
i tots, somiem 
el futur!

Canviar la 
Fundació per 
millorar el món

Vivim en un món cada 
cop més complex i 

desenvolupat. Un 
món meravellós i ple 
d’oportunitats, però 
també ple d’injus-
tícies i d’horror. El 
nostre repte personal 

i institucional és mi-
llorar i canviar el món, 

fer-lo més sostenible i 
lluitar contra les injustícies 

i les desigualtats. A la Fundació 
pensem que l’educació juga un paper fo-
namental en aquesta transformació social.

Ens preguntem sovint si els que ens dedi-
quem a l’educació tenim clar que el nostre 
repte és millorar i canviar les persones per 
canviar el món. El nostre repte és fer infants 
i joves més solidaris i compromesos, infants i 
joves que amb optimisme lluitin per un món 
millor. És clar que si no ho aconseguim hau-
rem fracassat en el nostre repte educatiu.

És veritat que al llarg del quasi cinquanta 
anys d’història de la Fundació hem arribat 
a fites d’impacte importants i a transforma-
cions evidents. Millores i canvis de les nos-
tres vides, de moltes vides... però no n’hi ha 

prou... queda molt per fer. El que 
hem fet és un gra de sorra que 

junt amb molts altres ajuden 
a construir un món millor, 
però no ens podem aturar, 
queda molt per fer...

Per això avui, des de la Fun-
dació, ens plantegem Somiar 

el Futur i repensar tot el que 
fem, per arribar a millorar el nos-

tre impacte, però sobretot per millorar-nos 
nosaltres mateixos.

Somiar el Futur per millorar i canviar el que 
calgui i per arribar al nostre objectiu: canvi-
ar el món. I per canviar el món cal canviar 
l’educació i cal també canviar la Fundació.

Direcció col·legiaDa

Cristina Rodríguez 
Directora general 
de Gestió i Serveis 

Núria Valls 
Directora general de Comunicació 
i Relacions

María José Navarrete 
Directora financera

Carles Xifra 
Director d’Accions i Programes Edu-
catius, Socials i del Tercer Sector 

Us presentem l’informe 
anual de Fundesplai 2017, 
amb un resum de les prin-
cipals actuacions i projec-
tes que hem impulsat en 
els darrers dotze mesos: 
un període caracteritzat per 
la consolidació de la nostra 
actuació i el creixement en 
l’abast del nostre impacte.

Efectivament, durant el dar-
rer any els programes de 
Fundesplai han arribat a un 
total de 249.427 persones, 
amb un increment del 7% 
respecte a l’any anterior. 
Dins d’aquest total, destaca 
el prop d’un 20% d’incre-
ment pel que fa als infants 
i joves tant en el marc es-
colar com en els esplais. 
També han augmentat un 
8% els ajuts i beques que 

hem atorgat per garantir 
l’equitat, que han arribat 
als 18.711 gràcies a la so-
lidaritat de tothom.

Aquesta primera anàlisi 
merament quantitativa no 
es podria explicar sense fer 
referència a un esforç per 
innovar i garantir la qualitat 
educativa i de transforma-
ció social dels programes 
que impulsem. Un bon 
exemple d’aquesta mane-
ra de fer és l’“Encoratja’t”, 
la proposta educativa per 
la igualtat de gènere i la 
violència zero que durant 
aquest curs i el proper es-
tem treballant amb més de 
85.000 infants, joves i edu-
cadors i educadores, i que 
està tenint un gran impacte.

Sobre la base d’aquest 
creixement quantitatiu 
i qualitatiu, enguany a 
Fundesplai hem engegat 
la definició d’un nou marc 
estratègic per encarar el 
futur. Precisament sota el 
lema “Somiem el futur” 
hem iniciat un procés en 
que recollirem les apor-
tacions de tots i totes els 
que formem part de Fun-
desplai i de moltes altres 
persones per definir el 
què i el com hem de tre-
ballar per donar més i mi-
llors respostes als reptes 
dels propers anys, a casa 
nostra i arreu del món. En 
trobareu més informació 
a les pàgines 10 i 11. Ens 
agradaria comptar amb 
les vostres aportacions!

El nostre 
objectiu:

canviar i millorar 
el món
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Òrgans de govern de la Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai
Patronat
Josep Gassó
President. Pedagog

Carles Castells
Vicepresident. Llicenciat 
en Ciències Econòmiques 
i Empresarials. Economista

Anna Romeu
Vicepresidenta. Llicenciada 
en Ciències Biològiques

Amparo Porcel
Secretària. Diplomada en Treball 
Social i Llicenciada en Ciències 
de l’Educació

Enrique Arnanz
Vocal. Sociòleg. 
President Fundación Esplai

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

Salvador Carrasco
Vocal. Catedràtic de Sociologia 
de la Universitat de Barcelona

Sheila Fernández
Vocal. Membre de la junta 
directiva del Grup de Polinyà

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

Carles Grau
Vocal. Enginyer industrial. CEO 
Mobile World Capital

Montserrat Guri
Vocal. Mestra i psicopedagoga. 
Directora Institut escola Oriol 
Martorell (Barcelona) 

Rosa Romeu
Vocal. Diplomada en Treball Social

Carme San Miguel
Vocal. Llicenciada 
en Ciències Físiques

Jordi Simó
Vocal. Fundador i CEO de Plan 
Marketing y Comunicación

Rosa Valls
Vocal. 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

Jordi Albert
Diputat del GP ERC

Josep Maria Álvarez 
Secretari general UGT

Joan Alegre
Director General 
El Periódico de Catalunya

Ignasi Aragay
Director adjunt diari Ara

Jordi Armadans
Director FundiPau

Núria Ayala
Arquitecta

Raimon Bergós
Advocat. Especialista 
en associacions i fundacions

Agustí Boixeda
Director INEFC

Quim Brugué
Catedràtic en Ciència Política, 
Universitat de Girona

Carles Campuzano
Diputat/portaveu adjunt 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 de 
INTRESS

Carlos Ferrater
Doctor arquitecte 
i soci fundador d’OAB

Ester Garcia
Directora Escola 
d’Enoturisme de Catalunya

Ramon Garcia 
Professor d’ESADE

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 - Units

Raimon Guilera
Tècnic d’educació

Miquel Inglés
Expert en formació professional

Jordi Izquierdo
Fundació Utopia

Candela López
1a tinenta d’alcaldia de l’Ajunta-
ment de Castelldefels

Josep Ma 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 de l’Institut Català 
Internacional de la Pau (ICIP)

Pepa Masó
Directora adjunta El Punt Avui

Francesc Mateu
Director d’Oxfam Intermón 
a Catalunya i Andorra

Jordi Menéndez
Pedagog. Cap oficina President 
Montilla

Isabel Montraveta
Llicenciada en Dret i diplomada 
en Treball Social

Toni Mora
Secretari de Política Territorial, 
Acció Social i Migracions. CCOO

Enric Morist
Coordinador Creu Roja 
a Catalunya

Antoni Mustera
Soci Àrea Tributària 
d’AddVANTE

Imma 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 
Portaveu adjunta GP 
En Comú Podem

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

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

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

Elena Sintes Pascual
Sociòloga

Marta Soler-Gallart
Directora CREA

Joan Subirats
Comissionat de Cultura 
de l’Ajuntament de Barcelona
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Lluís Tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat

Maria Truñó
Politòloga. Directora 
de l’Institut Infància

Jordi Turull
Diputat GP Junts per Catalunya

Eduard Vaquero
Professor Lector 
Universitat de Lleida

Laura Vilchez
Diputada GP Ciutadans

Pau Vidal
Especialista en gestió d’organitza-
cions no lucratives

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

Rafael Zarza
Direcció General. Avant Grup-Bardet

Comissió 
Permanent 
de l’Executiu
Núria Valls*
Directora general de Relacions 
i Comunicació i directora 
general de Fundación Esplai 

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 

Comitè de 
Coordinació 
de Fundesplai
Montse Agudo  
Responsable del Servei Jurídic 
de Suport Associatiu

Marc Alcaraz 
Cap d’estudis Centre 
de Formació

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

Sílvia Bartrina
Responsable de Secretaria 
i Captació de Fons

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

Meritxell Cañadas 
Cap de Petita Infància i Família

Ana Castells 
Responsable de Software 
de Gestió

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 
Responsable Departament 
d’Esplais

Jose A. González 
Responsable de Serveis Escolars 
Sant Cugat (Paidos-Fundesplai)

Núria Homar 
Cap 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* 
Responsable de planificació 
i nous projectes Fundación Esplai

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

Mercè Lluveras 
Responsable de Programes 
Escolars

Alexandre Pararols* 
Cap de l’Àrea de Patrimoni

Meritxell Pasqual 
Responsable de Serveis 
de Formació

Jonathan Pasquier 
Responsable de Màrqueting 
Digital

Rubèn Pérez 
Cap de Compres

Montserrat Picas* 
Cap del Departament Jurídic

Xavier Planas 
Responsable de 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 a Gerència de 
l’Àrea de Serveis Escolars 
i Cases de Colònies

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

Josep Maria Valls* 
Cap del Departament 
de Comunicació

Junta Federació 
Catalana de l’Esplai
Sheila Beltran 
Presidenta.
Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 
(Hospitalet de Llobregat)

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

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

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

Carolina Sánchez
Esplai Endinsa’t 
(Vilanova del Camí)

Mireia Bru
Centre d’Esplai Can Serra 
(Hospitalet de Llobregat)

Guillem Ribera
Club d’Esplai Bellvitge 
(Hospitalet de Llobregat)

Daniel Celma
Xino-Xano Associació 
de Lleure (Barcelona)

Mari Luz Merchan 
El Grup de Polinyà (Polinyà)

Sara Díez
Esplai Pingüí (Sant Andreu de la Barca)

Minerva Farrés
Esplai la Barretina 
(Sant Boi de Llobregat)

Jose Luis Domínguez
Esplai GISC (el Prat de Llobregat)

Aida Duran
Esplai Fontsanta-Fatjó 
(Cornellà de Llobregat)

Gemma Tió
Esplai Marcianet  
(Sant Bartomeu del Grau)

Francisco Utrera
Centre d’Esplai Guadalhorce 
(Terrassa)

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

Carles Xifra 
Fundació Catalana de l’Esplai

CENTrE ESPlaI 
al barri de Sant  

Cosme del Prat de 
llobregat

* Membres del Comitè Executiu

Òrgans de govern de la Fundació i la Federació Catalana de l’Esplai



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 2017 ha arribat a 249.427 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 nos-
tra acció social i educativa 
sigui tan 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 115 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 

5.660  1.642TREbAllADoRs/Es
EquIVAlENTs A 1.296 
JoRNADEs CoMPlETEs D’uN ANy

VoluNTARIs/IEs

115

27

1.494

3.320

16.119

39.660

EsPlAIs I PRoJECTEs 
DE llEuRE

EquIPAMENTs
DE

NATuRA

MoNIToRs/Es

AluMNEs 
EN ACTIVITATs 
DE FoRMACIó

INFANTs 
EN EsPlAIs

PARTICIPANTs 
EN PRoGRAMEs 

D’EDuCACIó AMbIENTAl
 Esplais i projectes de lleure

 Centres educatius                   

 Equipaments de natura   

 Entitats Club Suport

  

249.427

1.132 84.706 1.024

PERsoNEs A lEs quAls 
ARRIbA lA NosTRA ACCIó

EsColEs PARTICIPANTs EN 
PRoGRAMEs EsColARs

ENTITATs Club suPoRT 

Maresme

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
8

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

21

52

4

25

8

15

16

2

1

2

2

2

5

1

3622

44

93

33 78

115
114

5612

3110

13

2

2

2

2

17

1

44

30

2

5

7

4

21

12
7

15

78
31

398

132

16

38

12

2

2
1

1

18
4

26

38

2

6

33
46

47

226
13

339

87

26

1

35

7
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actuació a Espanya i al món
Les iniciatives a favor dels infants 
i els joves, la inclusió social, el 
Tercer Sector i el medi ambient 
de Fundesplai a Espanya es duen 
a terme a través de Fundación 
Esplai Ciudadanía Comprome-
tida gràcies als acords de col-
laboració entre les dues entitats. 
Fundesplai i Fundación Esplai 
també impulsen diferents projec-
tes arreu del món. Les dues són 
organitzacions amb una història 
i una trajectòria comunes, però 
que són independents i compten 
amb patronats i consells asses-
sors propis.

PAÏSOS EUROPEUS ON TREBALLEM EN XARXA: 31

PAÏSOS EUROPEUS ON DESENVOLUPEM PROJECTES: 9

PAÏSOS IBEROAMERICANS 
ON TREBALLEM EN XARXA: 18

 

Mèxic

Hondures
Nicaragua

Veneçuela

Colòmbia

Equador

Bolívia

Paraguai

Argentina

Xile

Panamà

Perú
Brasil

Uruguai

El Salvador

Guatemala

ESPLAI SENSE FRONTERES: 4

SETMANA PELS DRETS DE LA JOVENTUT: 3

l

Illes Canàries

1 2

Galícia

Astúries

Castella i Lleó

Extremadura

Andalusia

Castella- 
la Manxa

Comunitat 
de Madrid

Regió 
de Múrcia

Comunitat 
Valenciana

Illes 
Balears

Aragó

Catalunya

Navarra

La Rioja

País 
Basc

Cantàbria

3

1

1

2

2

3

8

3

2

2

2

1

1

2

9

1

12

7

1

1

6

8

2

1

1

1

1

1

13

14

4

1

6

9

1 1

2

1

4 2

1 2
4

4 2

1

6

1

1

2

10

2

“MAYORES CONECTADOS”: 26
BECAMOS: 56
“RED CONECTA”: 57
“RED CONECTA MIGRACIÓN”: 20
CONNECTA JOVE: 19
PROJECTES JO-VEN!: 3
“EMPLEO JOVEN”: 16

Malta

Regne Unit

Irlanda Dinamarca

Noruega

Suècia

Itàlia

Xipre

Albània

Romania

Moldàvia

Hongria

Sèrbia

Bulgària

Macedònia

Eslovàquia
República Txeca

Polònia

Lituània

Letònia

Estònia

Bèlgica

Suïssa
Croàcia

Alemanya

Holanda

Rússia

Espanya

Portugal

França

Grècia

1 1

3

5

5



un nou marc estratègic per a la innovació educativa i social
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Els darrers quatre anys, Fundesplai 
ha impulsat un profund canvi de 
cultura organitzativa cap a una 
estructura més horitzontal i parti-
cipativa, per tal de donar millors 
respostes a una societat amb reptes 
ràpidament canviants. Una vegada 
s’ha consolidat aquesta transfor-
mació, calia establir quines són les 
prioritats i com cal actuar en els 
propers anys. “Somiem el futur” 
és el títol que porta aquest procés, 
sota la forma d’un marc estratègic. 
Un nom que és tota una declara-
ció d’intencions sobre flexibilitat 
i obertura.

Per fer-ho, Fundesplai partia de la 
base de dos elements: una missió i 
valors plenament vigents, però un 
context global en constant trans-
formació, que sovint demana res-
postes àgils a noves necessitats.

Aquest punt de partida aconsellava 
fugir de les rigidesa que suposa un 
pla estratègic tradicional i optar per 
un marc estratègic, un espai partici-
patiu i reflexiu que garanteix l’ori-
entació fonamental de l’actuació de 
Fundesplai però que a la vegada 
ofereix flexibilitat per adaptar-se.

Objectius
El marc estratègic estableix cinc 
fites: la implicació i el compromís 
de l’equip per tal de potenciar el 
sentit de pertinença; la generació 
de noves idees que ajudin a iden-
tificar els reptes i trencar límits en 
les respostes; la promoció de nous 
lideratges i el desenvolupament de 
processos de formació continuada; 

la consolidació del posicionament 
de Fundesplai com a actor edu-
catiu i social rellevant i amb 
incidència política i social, 
i la generació d’espais de 
reflexió permanents que 
garanteixin la innova-
ció.

Xarxarquia 
i lideratges 
compartits
El Marc Estratè-
gic representa 
per a Fundes-
plai un procés 
en què tan im-
portant són els 
objectius com la 
manera d’asso-
lir-los. La forma de 
fer condicionarà els 
resultats obtinguts. Per 
aquest motiu, i en sinto-
nia amb la nova estructura 
que ha impulsat l’entitat en 
els darrers anys, els fonaments 
de tot el treball seran la xarxar-
quia i els lideratges compartits.

La xarxarquia és un nou ordre 
organitzatiu caracteritzat per 
l’horitzontalitat, en contraposició 
a les jerarquies imposades, que 
promou la col·laboració i la crea-
tivitat dels equips i que comporta 
una major responsabilitat i com-
promís individual. Una dinàmica 
que afavoreix l’aparició de lide-
ratges compartits, col·laboratius, 
i que facilita la respostes als rep-

tes inesperats, tan habituals els 
darrers anys.

Com
L’elaboració del Marc Estratègic 
va començar el mes de juny de 
2017 i està previst que s’acabi a 
finals del 2018. En aquest temps, 
s’organitzaran diferents sessions 
presencials (tallers amb experts, 
jornades...) on participaran tant 

Informe anual 2017-2018 ■ Fundesplai
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Com ho farem? Els 
 tallers

El FOCuS
Petita 

infància Infància Joves

Famílies Gent 
gran

Tercer 
Sector

Treballa-
dors/es 

Volunta-
ris/es

lES 
OrIENTaCIONS

#INCluSIÓ 
Inclusió i cohesió
Equitat i igualtat 
d'oportunitats
Perspectiva de 

gènere 

#OCuPabIlITaT 
Ocupació 

i ocupabilitat
Apoderament per a 
transformar l'entorn 

#CIuTaDaNIa 
Participació 

i ciutadania activa 
Benestar 
i salut 

#ESPaI 
I TEMPS 

Infraestructures 
i espais

#NOuS  
ParaDIGMES 
EDuCaTIuS 

Qualitat educativa
Innovació 

educativa i social
Educació a temps 

complet

#SOSTENIbIlITaT 
Principis 

sostenibilistes
Nous reptes 
ambientals

#VIabIlITaT 
Gestió i 

sostenibilitat 
econòmica 
Recursos 

organitzatius 
i materials

#METODOlOGIa
Innovació
Educació 

personalitzada
Individualització / 

socialització / treball 
comunitari

Organització interna

l'ESCala 
I la XarXa

Món Local
Catalunya
Espanya

Món

Passat
Present
Futur

Xarxa 
Col·laborativa 

i de 
partenariat

persones de l’orga-
nització com aquelles 

externes que compartei-
xen els nostres valors i que 

es complementaran amb fò-
rums i espais digitals oberts a la 
participació externa.

Totes les aportacions giraran al 
voltant dels 8 focus (petita infàn-
cia, infància, joventut, famílies, 
gent gran, tercer sector, treballa-
dors/es i voluntaris/ies), les ori-
entacions (inclusió, ocupabilitat, 
ciutadania, espai i temps, nous 
paradigmes educatius, sosteni-
bilitat, viabilitat i metodologia) i 
l’escala (internacional, nacional, 
local) que podeu veure en el grà-
fic superior.

Una de les prioritats de “So-
miem el futur” és formar els 
equips en processos d’inno-
vació i potenciar l’aparició de 
lideratges col·laboratius. Així, 
ja s’han fet sessions específi-
ques sobre innovació amb Si-
mon Lee, dissenyador creatiu 
especialitzat en el món dels 
videojocs; sobre xarxarquia 
amb José Cabrera, consultor 
internacional de tecnologia; 

sobre idees clau per a les or-
ganitzacions amb José Menén-
dez, consultor en processos 
de transformació profunda de 
l’educació; sobre els reptes i 
demandes de l’educació amb 
Miquel Martínez, catedràtic 
de Teoria de l’Educació de 
la Universitat de Barcelona, i 
sobre lideratge en xarxa amb 
Miquel Cortés, director de Fe 
y Alegría Guatemala.

Formar-se per innovar

Fundesplai ■ Informe anual 2017-2018



Dimensió educativa,
social i mediambiental

“Encoratja’t”, la proposta educativa 
per la igualtat de gènere i la violència 
zero, ha guiat transversalment l’acció 
social i educativa de Fundesplai amb 
els infants. al temps del migdia, les 
extraescolars, als esplais, a les colònies 
i casals... educadores i educadors han 
posat l’èmfasi aquest curs 2017-2018, 
i ho continuaran fent el 2018-2019, a 
potenciar l’educació en valors com la 
igualtat, l’estima, l’empatia... que han 
de contribuir a una societat més justa i 
igualitària.

Fundesplai, 
amb 
els infants

Informe anual 2017-2018 ■ Fundesplai12
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Aquest curs 2017-2018 
ja s’han fet diferents ac-
cions col·lectives que 
han permès donar una 
gran visibilitat a la pro-
posta. El Dia Universal 

dels Drets dels 
Infants (20 

de no-
vembre) 
u n s 
12.000 
infants i 

joves, en el marc de les 
seves escoles o esplais, 
van participar en una 
“CORacció”, una gran 
acció col·lectiva con-
sistent a fer grans mo-
saics humans en forma 
de cor. Al març, amb la 
celebració del Dia 
Internacional de 
la Dona Treba-
lladora, es van 
fer murals ge-

gants a escoles i esplais 
amb figures de dones 
rellevants per significar 
les figures femenines i 
els sabers al llarg de la 
història.

Dimensió educativa, social i mediambiental

Prop de 85.000 infants 
per la igualtat de gènere 
i violència zero
Prop de 85.000 infants 
d’escoles i esplais on 
Fundesplai és pre-
sent estan participant 
durant aquest curs 
2017-2018 i ho faran 
el proper 2018-2019 
a “Encoratja’t”, la pro-
posta educativa per la 
igualtat de gènere i la 
violència zero. Aques-
ta iniciativa té l’objec-
tiu d’educar els infants 
i joves en els valors 
de la coeducació per 
a una societat més 
igualitària, lliure de 
discriminacions i de 
qualsevol forma de 
violència.

aportacions 
d’expertes i experts
L’elaboració de la 
proposta va comptar 
amb la col·laboració 
de l’escriptora Gem-
ma Lienas, que va ce-
dir cinc relats inèdits 

sota el títol La Carlota 
s’encoratja, personatge 
creat per l’autora i que 
protagonitza diverses 
de les seves novel·les. 
Aquests relats són l’eix 
d’animació de moltes 
de les activitats i refle-
xions de la proposta.

A més, expertes i ex-
perts com Salva Car-
rasco, patró de Fundes-
plai i professor emèrit 
de la Universitat de 
Barcelona; Rosa Valls, 
patrona de Fundesplai; 
Mar Joanpere, de la 
Universitat de Barce-
lona; Núria Solsona, 
especialista en coedu-
cació; Gemma Altell, 
directora tècnica de la 
Fundació Surt, i Vicent 
Borràs, vicepresident 
de Famílies LGTBI de 
Catalunya, van apor-
tar les seves reflexions 
a l’“Encoratja’t”.

IMPaCTE 
SOCIal

5.452 
ajuts per a 
colònies escolars

553 
beques d’un 
mes en menjadors 
escolars

6.594 
ajuts per a 
excursions: 
sortides d’esplais

725
ajuts per a 
colònies 
en família

5.387 
beques per a 
colònies 
i casals d’estiu

Escoles i esplais fan accions per a la igualtat

18.711  
ajuts atorgats 
el darrer any 

12.000   
 infants a l’acte 

del 2-N

Suport d’abacus
Aquesta iniciativa ha 
obtingut el suport de 
moltes organitzacions 
i entitats. Una d’elles 
ha estat la cooperativa 
Abacus, que durant el 
Nadal va promoure una 
campanya de sensibilit-
zació i captació de fons 
per sensibilitzar sobre 
les joguines no sexis-
tes. Abacus va destinar 
els diners recollits amb 
la seva campanya a 
la proposta educativa 
“Encoratja’t”.

aCCIÓ EDuCaTIVa
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arnau Téllez 
i Miguel Fernández

Escola JJ ortiz (sant Andreu de la barca)

“Ens agrada molt el temps del 
menjador a l’escola, ja que fem 

moltes activitats: tornejos de 
bàsquet, futbol, els divendres 
música i, de vegades, concurs 

de ball. a més, els monitors 
ens escolten i són 

molt amables!”

L’impuls de 120 es-
coles verdes, de 
l’Agenda 21 Escolar 
a Sabadell, de la 
Xarxa d’Escoles per 
la Sostenibilitat del 
Prat de Llobregat o 

els projectes d’apre-
nentatge i servei am-

bientals amb l’Àrea Me-

tropolitana de Barcelona 
han estat les principals 
iniciatives d’educació 
ambiental de Fundesplai 
aquest 2017-2018. 

Totes elles amb una mar-
cada voluntat participati-
va, on tota la comunitat 
educativa pren protago-

nisme per treballar con-
juntament els reptes so-
cioambientals.

Educació ambiental participativa

aCCIÓ EDuCaTIVa

Les iniciatives de Fun-
desplai adreçades al 
món escolar que s’en-
globen dintre de Més 
Escola es caracteritzen 
per quatre eixos: alimen-
tació, on s’aprèn a men-
jar de forma saludable; 
autonomia, on l’alumne 
passa de ser un subjecte 
passiu a actiu, autònom 
i participatiu; respec-
te, amb una proposta 
educativa que fomenta 
la igualtat i la violència 
zero; i la particip-acció, 
que dona veu als i les 
alumnes.

El treball conjunt de tots 
els equips de l’àmbit es-
colar (menjadors, extra-
escolars, petita infància, 
suport a les necessitats 
educatives especials, 
salut...) seguint aquests 
quatre eixos ha permès 

millorar l’impacte i la 
qualitat dels progra-
mes. S’ha incrementat 
el nombre d’alumnes 
atesos fins als 84.706, 
un 18% més que el 
2016 (71.886), i desta-
quen les xifres d’aug-
ment d’activitat a l’Alt 
Empordà, amb 6 nous 
espais on es gestiona el 
temps educatiu del mig-
dia, i de petita infància, 
que ha sumat el suport 
educatiu a 8 escoles 
bressols municipals de 
Barcelona i 6 de Sant 
Cugat del Vallès.

Eina d’autodiagnosi 
per als menjadors 
escolars
Pel que fa a la qualitat 
dels programes i cons-
cients que el temps del 
menjador escolar és un 
dels més importants pel 

seu valor educatiu, de 
salut i relacional, Fun-
desplai ha dissenyat una 
eina que permet a les 
famílies i AMPA avalu-
ar el menjador escolar a 
través d’una senzilla en-
questa en línia. Aquesta 
eina d’autodiagnosi se 
centra en les tres prin-
cipals dimensions dels 
menjadors: l’alimenta-
ció, el lleure educatiu i 
la relació amb l’AMPA, 
l’escola i les famílies.

39.660    
alumnes 

en programes 
d’educació 
ambiental 

Fes l’enquesta 
en 5 minuts!
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Dimensió educativa, social i mediambiental

IMPaCTE 
SOCIal

84.706 
alumnes en 
el marc escolar

40.262 
alumnes en els 
programes de 
promoció de la 
salut a Catalunya

10.000 
participants a 
Festa Esplai 2017

16.119 
infants i joves als 
centres d’esplai

1.494 
monitors/es 
dels esplais

Els esplais que formen 
part de la Federació 
Catalana de l’Esplai 
van arribar el 2017 
a 16.119 infants i jo-
ves, un 19% més que 
l’any anterior. A més, el 
nombre d’esplais i pro-
jectes de lleure també 
es va incrementar: de 
93 a 2016 el 115 el 

2017, un 24% més.

Aquestes xi-
fres reflectei-
xen l’intens 

treball al 

un model de lleure d’èxit que 
promou l’equitat i la qualitat

aCCIÓ EDuCaTIVa

Èxit de la 31a edició de Festa Esplai
Diumenge 7 de maig 
de 2017 es va cele-
brar la 31a edició de 
Festa Esplai, una gran 
festa de l’educació en 
el lleure que organitza 
Fundesplai on esplais i 
escoles clouen el curs 
i es dona el tret de 
sortida a les activitats 
d’estiu.

aCCIÓ SOCIal

David Solsona Puertas
Esplai Mube (Rubí)

“Tenir EnCOratja’t com 
a recurs aquest any és una 
bona eina que ens ofereix 

molts recursos per poder fer 
front a aquestes situacions i 

saber com educar 
els infants”

territori a través d’un 
model d’educació 
en el lleure que posa 
l’accent en la qualitat i 
l’equitat. “Encoratja’t”, 
la proposta educativa 
per la igualtat de gène-
re i la violència zero, 
que ofereix una web 
amb la fonamentació 
pedagògica, un impor-
tant banc de recursos 
i que va incloure dues 
activitats col·lectives 
amb gran participació 
amb motiu del Dia 
Universal dels Drets 
dels Infants (20 de no-
vembre de 2017) i el 
Dia Internacional de 
les Dones (8 de març 
de 2018) ha estat l’eix 
d’aquesta línia de tre-
ball el 2017-2018.

La continuïtat del 
Festival Edufilms, 
que promou la crea-

ció jove 
d’audiovi-
suals amb enfocament 
social; la segona edi-
ció del fòrum “Som 
Infants, Som Presents” 
per potenciar la par-
ticipació infantil; el 
reforç de les aliances 
amb el món universi-
tari per la qualitat de 
l’atenció educativa; la 
millora del suport ad-
ministratiu i informàtic 
a les entitats... són so-
lament alguns exem-
ples més de la intensa 
tasca de la Federació.

L’edició de 2017 va 
aplegar unes 10.000 
persones, entre in-
fants, joves, monitors/
es, famílies, represen-
tants institucionals... 

i aquest any, a més, 
també va acollir la clo-
enda del VIII Foro Ibe-
roamericano, que va 
culminar amb un gran 
mural simbòlic amb el 
lema “Transformem el 
món”.
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Fundesplai, 
amb 
els joves

referents en inserció sociolaboral 
de persones joves
Fundesplai han conti-
nuat treballant aquest 
2017-2018 per a la 
inclusió sociolaboral 
de les persones joves 
amb iniciatives em-
marcades en la Garan-
tia Juvenil, que es fa en 
col·laboració amb el 
Servei d’Ocupació de 

16

Catalunya i la Cambra 
de Comerç de Barcelo-
na, en què han participat 
400 persones en els 19 
processos formatius que 
s’han fet el 2017.

Cal sumar en aquests 
processos d’inclusió les 
70 joves que han pres 
part en les tres edicions 
de l’AMA, acompanya-

ment de mares ado-
lescents, que forma 

i acompanya dones 
joves amb infants 
petits; els 15 jo-
ves de Mentoria, 
on persones amb 
gran experiència 
professional els 

ajuden; els 45 del 
projecte Mirall, per 

a persones joves im-
migrants, i els 30 del 

Jove Valor.

aCCIÓ SOCIal

Una de les caracte-
rístiques comunes de 
tots els programes per 
a joves de Fundes-
plai és que tots els 
processos formatius 

potencien les soft 
skills, que es podria 
traduir lliurement per 
‘competències trans-
versals’: habilitats co-
municatives i socials, 

empatia, actitud pel 
treball en equip... 
Aquestes habilitats, 
en contraposició a 
les competències es-
pecífiques i formals 

que es necessiten per 
desenvolupar un lloc 
de treball, són cada 
vegada més valora-
des per les organit-
zacions. 

‘Soft skills’, competències transversals

400  
joves participants 
en programes de 

Garantia 
Juvenil

Formació tecnològica
Cal ressaltar l’increment 
en la formació en tecno-
logies de la informació, 
una de les principals 
eines d’inclusió labo-
ral pels joves. Cada cop 
més les empreses neces-
siten joves amb coneixe-
ments de gestió de bases 
de dades, programació o 
disseny web. Fundación 
Esplai, que col·labora 
amb Fundesplai, ha refor-
çat aquests camps en els 
seus programes d’inclusió 
adreçats a joves com En-
foca’t o Connecta Code, 
entre d’altres.

Finalment, cal ressaltar 
també la intervenció socio-
educativa que fa Fundespai 
als casals i serveis de joves 
de La Fàbrica Jove de Salt, 
l’Espai MontJove a Santa 

rocío Martos
participant en un curs de ‘business 

Intelligence’ per a joves

“Ha estat sorprenent i molt 
gratificant. M’enduc conei-
xements tècnics i habilitats 

que em seran molt útils 
a la meva vida laboral”

Margarida de Montbui 
i el Taller Jove a Sant 
Cugat del Vallès, en què 
han participat 350 joves 
al llarg de 2017.
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Dimensió educativa, social i mediambiental

Els i les joves dels esplais 
prenen el protagonisme
El paper dels i les jo-
ves als esplais té un 
protagonisme crei-
xent i va més enllà 
del tradicional relleu 
generacional. Cada 
cop en són més que 
formen part de les 

IMPaCTE 
SOCIal

3.000 
Joves 
participants 
als programes 
i als esplais

70 
mares joves 
participants 
a l’aMa 2017

2.768 
treballadors/es 
menors de 30 anys 
(48,9% 
del total)

45
joves 
participants 
al programa 
Mirall

VIII Foro Iberoamericano
Més de 600 persones 
de 21 països iberoa-
mericans van partici-
par entre el 2 i 7 de 
maig, a Barcelona i 
Madrid, al VIII Foro 
Iberoamericano “Ha-
ciendo Política Jun-
tos”, organitzat per la 
Liga Iberoamericana, 
la Secretaria General 
Iberoamericana (Se-
gib) i Fundesplai.  El 
Foro va analitzar els 
reptes de las joven-
tuts iberoamericanes: 

treball, educació i par-
ticipació. 

L’acte va comptar amb 
la participació de joves 
iberoamericans i amb 
representants institu-
cionals com Rebeca 
Grynspan, secretària 
general iberoamerica-
na; Mercè Conesa, pre-
sidenta de la Diputació 
de Barcelona; Lluís Te-
jedor, alcalde del Prat 
de Llobregat; Sandra 
Guevara, ministra de 

Treball 
del Sal-
v a d o r ; 
T a n i a 
E u l a l i a 
Martínez, 
premi nacio-
nal de Joventut de Mè-
xic 2016, o Ricardo Ta-
deu, jutge del Tribunal 
Regional de Treball de 
Curitiba (Brasil).

aCCIÓ SOCIal

2.090  
joves als 
centres 
d’esplaientitats, es mobilitzen 

per dur a terme inicia-
tives d’aprenentatge i 
servei (millores medi-
ambientals, Connecta 
Jove...) o expressen la 
seva visió, per exem-
ple amb les creacions 
audiovisuals del fes-
tival Edufilms, pensat 
específicament per a 

joves dels esplais.

En el treball amb 
joves als esplais 
tenen un paper 
fonamental les 
activitats col-
lectives com el 

Movijove o els 

intercan-
vis inter-
nacionals que 
s’organitzen a l’estiu. 
Menció especial me-
reix el treball a través 
de creacions audiovi-
suals que s’està desen-
volupant des de 2016 
amb l’esmentat festival 
Edufilms, que celebra-
rà la segona edició el 
2018, o un projecte de 
videoespots elaborats 
pels mateixos joves 
on reflexionen sobre 
la igualtat de gènere i 
la violència en el marc 
de la proposta educati-
va “EnCORatja’t”.

aCCIÓ EDuCaTIVa
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          Fundesplai, 

      amb les 
famílies

Dimensió educativa, social i mediambiental

La campanya “Encerta 
l’Estiu – Un estiu per a 
tothom!” 2017 va co-
mençar el 22 de juny 
i va finalitzar el 10 de 
setembre: 79 dies de 
gran intensitat que van 
resultar tot un èxit, tant 
de participació com 
de qualitat de les acti-
vitats. En total, 65.669 
participants i 1.221 
activitats que van in-
cloure casals, colòni-
es, campaments, rutes, 
intercanvis i vacances 
en família.

Estiu inclusiu
En aquesta campanya 
destaca especialment 
un altre any la gran 
mobilització per tal 
de recollir fons per 
atorgar beques i ajuts 
per als infants en situ-
ació de vulnerabilitat 
social. Les aportacions 

79 dies d’estiu de màxima intensitat
d’administracions públi-
ques, empreses i particu-
lars van permetre atorgar 
5.387 beques per a colò-
nies i casals, un 4% més 
que el 2016. Unes xifres 
a les quals cal afegir les 
725 ajudes per a colò-
nies en família, que van 
permetre a moltes perso-
nes gaudir d’uns dies de 
descans a la natura amb 
les seves filles i fills du-
rant el mes d’agost.

Gran varietat 
d’activitats
La qualitat i varietat de 
les activitats són dos dels 
principals eixos de la 
campanya. Infants i jo-
ves van poder gaudir 
de colònies de 
periodisme a la 
natura en col-
laboració amb 
El Periódico, 
casals que per-

aCCIÓ SOCIal

lucas Cortal
participant a les colònies 2017 

“M’ha agradat molt poder 
treballar en equip aquests dies 

per aconseguir un fi comú, 
sobretot durant el joc 

de nit del Castell” 

metien ini-
ciar-se en 
el món de 
l’art amb 
el Museu 
Nacional 
d’Art de Ca-
talunya, in-
tercanvi amb 
joves francesos 
que vam culminar 
en l’enregistrament 
d’un rap...

Una campanya que al 
2018 incorporarà dife-
rents activitats i propostes 
(jocs, sortides, tallers...) 
també relacionades amb 
“Encoratja’t” i a través de 
les quals els infants i els 

joves podran tre-
ballar valors 
com l’empa-
tia, el res-
pecte, l’es-
tima...
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Les estades a les cases 
de colònies i albergs 
de Fundesplai per-
meten a les famílies 
gaudir d’uns dies en 
entorns naturals de 
gran bellesa (Pirineus, 
Guilleries, Montseny, 
Garraf...) en equi-
paments de màxima 
qualitat i a uns preus 
molt assequibles. A 
més, totes les cases 
i albergs comptem 
amb un equip d’edu-
cadors/es ambientals 
amb els quals es pot 
descobrir l’entorn i 
participar en un munt 
d’activitats: rutes a 
peu o en bici, obser-
vació astronòmica o 
d’ocells, descoberta 
de la fauna...

Increment de les estades 
a les colònies per famílies

Les cases de colònies 
i albergs són un lloc 
ideal per a caps de set-
mana i vacances (es-
tiu, Setmana Santa, 
Nadal). A més, en 
els darrers anys 
s’ha diversificat 
l’oferta i incorpo-
rat propostes temà-
tiques (Carnestoltes, 
Castanyada...), gastro-
nòmiques (calçotada, 
bolets...), i s’han per-
mès les estades amb 
mascotes en determi-
nades instal·lacions. 
De forma paral·lela, 
s’ha dut a terme un pla 
de modernització con-
tínua de tots els equi-
paments per adaptar-se 
a les noves necessitats 
de les famílies.

Gràcies a tots aquests 
elements, el 2017 les 
estades a les cases de 
colònies i albergs de 
natura de Fundesplai 
van ser 80.629, una 
xifra que representa 
un 5% més que al 
2016.

65.669
participants 
a les activitats 
d’estiu

80.629 
estades a 
les cases 
de colònies
el 2017

33
escoles amb 
projecte de 
petita infància

8.700
estades 
de colònies 
en família 
a l’estiu

Dimensió educativa, social i mediambiental

IMPaCTE 
SOCIal

Xerrades i dinàmiques aMPa i famílies
Les xerrades i dinàmi-
ques dirigides a famí-
lies representen espais 
d’intercanvi i relació 
en un marc de reflexió 
educativa. Al llarg del 
2017 hem realitzat xer-

rades per a 
famíli-

34 
xerrades 

a escoles i 
instituts

ballen i s’expliquen 
eines i estratègies 
per tractar l’edu-
cació per una 
vida saludable 
amb els adoles-
cents.
A les escoles on som 
presents hem parti-
cipat en més d’un 
centenar d’actes amb 
col·laboració de la co-
munitat educativa, ens 
agrada formar part de 
l’escola.

es d’escoles d’infantil 
i primària destinades 
a la reflexió entorn a 
la importància d’una 
alimentació saludable 
i de treball i d’educa-
ció emocional amb la 
participació de profes-
sionals com Ada Pare-
llada, Anna Manso i 
Juanjo Fernández. 
Als instituts de secun-
dària s’han dinamitzat 
sessions de treball amb 
famílies amb què es tre-

          Fundesplai, 

      amb les 
famílies

aCCIÓ EDuCaTIVa
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“Incidència política i 
Tercer Sector”. Aquest 
va ser el títol de la Jor-
nada Anual de Suport 
Associatiu, que aquest 

any va comptar 
amb la col-

laboració de 
Fundación 
Esplai i que 
es va centrar 
a posar en re-

lleu les possi-
bilitats del Tercer 

Els anys 2017 i 2018 Su-
port Associatiu ha gesti-
onat els serveis d’asses-
sorament presencial a 
entitats del Tercer Sector 
de diferents municipis, 
en concret a Barcelona 
(Torre Jussana), el Prat 
de Llobregat (Cases 
d’en Puig), Martorell 

(El Círcol), Santa Colo-
ma (Oficina d’Atenció 
a les Entitats), Tiana 
(Assessorament Entitats 
Culturals) i Badalona 
(Servei d’Assessorament 
d’Entitats).

A més, s’han llançat 
nous serveis i produc-
tes com l’escriptori 

virtual, la gestió de la 
signatura digital, eina 
d’inscripcions en línia 
i seguretat de les da-
des, que faciliten els 
tràmits de les enti-
tats i els ofereixen 
noves eines per 
desenvolupar 
la seva tasca.

reforçar el paper del Tercer Sector en 
la incidència de les polítiques públiques

assessorament al territori i nous serveis

aCCIÓ SOCIal

aCCIÓ SOCIal

80
participants
a la jornada 

anual

Sector tant per influir 
en les polítiques de les 
institucions públiques i 
privades com per gene-
rar una ciutadania més 
crítica i mobilitzada.

A l’acte, celebrat el 7 
de novembre de 2017 
a l’Escola Insdustrial de 
Barcelona, es va pre-
sentar el llibre Per una 
nova ciutadania. Inci-
dència política i Tercer 

Sector. Confluències 
per al canvi educatiu, 
editat per Fundación 
Esplai i Fundesplai, i es 
van presentar dues ex-
periències d’activisme 
social que van culmi-
nar en lleis: la ILP per 
a la renda garantida i 
la llei contra la LGTBI-
fòbia.

Una jornada que reflec-
teix la intensa tasca de 

Fundesplai, 
en el marc de les xarxes 
en què participa, per fer 
incidència política en 
matèria de contractació 
pública i per visibilitzar el 
Tercer Sector com a aliat 
estratègic en la provisió 
de serveis públics a les 
persones.



IMPaCTE 
SOCIal

1.024 
entitats sòcies 
del Club 
de Suport 
associatiu

54
jornades 
d’assessorament

218
cursos impartits

3.320  
alumnes en 
activitats 
de formació

19.807  
hores 
de formació

El curs 2017-18 ha es-
tat marcat per la posa-
da en marxa de noves 
accions formatives per 
als professors/es i la 
incorporació de nous 
certificats de profes-
sionalitats. Pel que fa 
al primer aspecte, el 
Centre de Formació 
de Fundesplai va or-
ganitzar una trobada 
del claustre de forma-
dors/es i diversos ta-
llers especialitzats en 
eines TIC o en igualtat 
de gènere, aquest úl-
tim vinculat a la pro-

Nous certificats 
de professionalitat
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posta educativa 
“Encoratja’t”.
D’altra banda, 
el 2017 també 
es van ampliar 
els certificats de 
professionalitats 
adreçats a la forma-
ció ocupacional amb 
quatre noves especi-
alitats: Operacions 
auxiliars de muntat-
ge i manteniment de 
sistemes microinfor-

màtics, Dinamització 
comunitària, Atenció 
a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives 
especials en centres 
educatius i Docència 
de la formació profes-
sional per a l’ocupa-
ció.

4  
noves 

especialitats 
en certificats 
professionals

10 anys de Centre Esplai
Centre Esplai, la seu 
de Fundesplai al bar-
ri de Sant Cosme (el 
Prat de Llobregat), va 
celebrar el 10è ani-
versari el 2017 amb 
una exposició i un 
sopar solidari que 
va servir per recaptar 
fons per a “Prenem 
partir per la infàn-
cia”, la campanya de 
beques per a infants.

Durant aquests 10 
anys, Centre Esplai 
ha servit per impul-

sar l’activitat de Fun-
desplai en favor dels 
infants, els joves, les 
famílies, el Tercer 
Sector i el medi 
ambient i ha 
esdevingut 
un impor-
tant equi-
p a m e n t 
en la dina-
mització 
del barri de 
Sant Cosme 
i la ciutat del 
Prat.

aCCIÓ EDuCaTIVa

aCCIÓ SOCIal



Els grans mitjans de comunicació s’han fet 
ressò de les principals iniciatives de Fun-
desplai en durant aquest curs 2017-2018.

Cal destacar, en aquest sentit, el segui-
ment que televisions, premsa, 

ràdios i mitjans digitals han 
fet dels moments 
claus com el VIII 
Foro Iberoameri-
cano, Festa Esplai, 

la campanya d’ac-
tivitats d’estiu o el 2n 

Sopar Solidari amb Ada Pa-
rellada. Una dinàmica que ajuda a 
transmetre a la societat la important 
tasca en favor dels infants, els joves, 
les famílies i el Tercer Sector que 
desenvolupa l’entitat.

D’altra banda, també durant el perí-
ode 2017-2018 s’estan redissenyant 
i millorant diferents webs de l’enti-

tat, impulsant espais digi-
tals col·laboratius com el 
Portal del Treballador/a i 
implementant nous pro-
cediments interns per a la 
millora de la qualitat.

DIUMENGE 37
18 DE MARÇ DEL 2018

INSCRIPCIONS OBERTES

Noves colònies 
d’estiu de 
Fundesplai i 
EL PERIÓDICO 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

‘Estiu de colònies’, 
que compleix la tercera 
edició, es dirigeix a 
nens de 7 a 12 anys

EL PERIÓDICO i Fundesplai han 
obert el període d’inscripcions per 
a la tercera edició del seu programa 
de colònies d’estiu dirigit a nens i 
nenes d’entre els 7 i els 12 anys. La 
col·laboració de les dues entitats fa 
aquesta oferta especialment atrac·
tiva pel contingut i la qualitat de 
les activitats i instal·lacions.
 L’Estiu de colònies amb EL PERIÓ·
DICO pretén ser una alternativa as·
sequible i de gran qualitat per a les 
famílies que no volen renunciar a 
oferir les millors opcions d’oci als 
seus fills. El preu de les colònies és 
de 350 euros per una setmana. Pe·

rò si la inscripció es fa abans del di·
vendres 3 d’abril es podran bene·
ficiar d’una oferta molt especial: 
una setmana de colònies per no·
més 298€.
 El programa inclou cinc torns 
de colònies, que es desenvolupa·
ran entre el 24 de juny i el 25 de ju·
liol. La durada de les colònies és de 
set dies, amb inici en diumenge i fi·
nal en dissabte, de manera que els 
pares poden acompanyar els fills 
fins al lloc d’acollida i conèixer 
de primera mà l’entorn i les excel·
lents instal·lacions on s’allotjaran. 
El preu inclou la pensió completa 
i tots els materials necessaris per 
portar a terme les activitats progra·
mades.
 Amb aquesta tercera edició, EL 
PERIÓDICO i Fundesplai volen do·
nar continuïtat a l’èxit i a la bona 
acollida del programa posat en 
marxa fa dos anys. Aquest 2018 
els nois i noies també disfrutaran 

33 Participants en les colònies del 2017 a Vilanova de Sau. 

FUNDESPLAI

d’un pla d’activitats que inclou 
esports, piscina i activitats aquà·
tiques, contacte amb la naturale·
sa, jocs de camp i tallers plàstics i 
d’oci.

REPORTERS / Com a complement 
d’aquest ampli pla d’activitats, els 
nois i noies també tindran l’opor·
tunitat de fer de reporters: hauran 
de portar a terme una investigació 
i elaborar informació sobre un suc·
cés que es desenvolupa als voltants 
de la casa. I, a l’acabar l’estada, mar·
xaran cap a casa amb un exemplar 
d’EL PERIÓDICO de les seves colòni·
es, on ells seran els verdaders pro·
tagonistes.
 Les activitats estan coordinades 
per monitors experts, tots ells amb 
àmplia i contrastada experiència. 
Totes les cases incloses en l’oferta 
compten amb les millors condici·
ons que ofereix Fundesplai, estan 
equipades amb piscina i ubicades 
en uns emplaçaments amb grans 
atractius.
 Les cases de colònies que EL PE·
RIÓDICO i Fundesplai han selecci·
onat per a aquesta tercera edició 
del programa se situen en llocs pri·
vilegiats de la geografia catalana. 
Els cinc torns es realitzaran a Com·
pany (Vilanova de Sau), del 24 al 30 
de juny; Cal Pons (Puig·reig), de l’1 
al 7 de juliol; els Porxos (pantà de 
Sau), del 8 al 14 i del 15 al 21 de juli·
ol i la Traüna (Montseny), del 22 al 
28 de juliol.
 Per a més informació i reserves es 
pot consultar la pàgina web http:/
/estiudecolonies.elperiodico.cat o 
trucar al 93 474 46 78. H 

33 L’oferta d’activitats d’estiu d’EL 
PERIÓDICO i Fundesplai també in-
clou una nova activitat dirigida a 
joves d’entre 14 i 18 anys. Es trac-
ta dels Reporters Nature Camp, 
uns campaments de voluntariat 
ambiental que combinen activi-
tats d’oci, piscina, aventura, ex-
cursions i convivència amb acci-
ons de millora de l’entorn natural i 
de recuperació del patrimoni. A 
més, els joves participants es con-
vertiran en reporters i podran ex-

plicar les accions que facin amb EL 
PERIÓDICO. Aquests campa-
ments tenen una durada de 12 di-
es i un preu de només 290 euros. 
Les activitats estan coordinades 
per monitors de Fundesplai amb 
àmplia experiència. Els terrenys 
d’acampada compten amb pisci-
na i estan ubicats en emplaça-
ments pr iv i legiats:  a Navès 
(Solsonès) de l’1 al 12 de juliol i a 
Ogassa (Ripollès) del 15 al 26 de 
 juliol. 

Reporters Nature Camp, una aventura 
ecològica per a joves de 14 a 18 anys
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■ Set detinguts en una baralla que 

acaba amb un apunyalament

Els Mossos d’Esquadra van detenir set persones 

de nacionalitat dominicana per una baralla ahir en 

un vagó del metro de la L4, a l’estació de 

Barceloneta. L’enfrontament va acabar amb un 

home francès de 27 anys apunyalat al tòrax. El 

ferit va ser evacuat a l’Hospital del Mar de 

Barcelona i, segons fonts de la investigació, la 

seva vida no corria perill. Els Mossos d’Esquadra 

desvinculen els fets de l’espiral de violència entre 

grups criminals dominicans dels últims mesos.

■ Una conductora beguda i drogada 

envesteix mortalment dos ciclistes

La Guàrdia Civil va detenir ahir una dona de 28 

anys que havia envestit un grup de sis ciclistes 

d’un grup amateur de Xàbia, al País Valencià. Dues 

de les víctimes van morir i tres van quedar ferides 

de gravetat. La conductora va donar positiu en el 

control d’alcohol i drogues i està imputada per dos 

delictes d’homicidi imprudent. Els fets van passar 

a primera hora del matí, a la N-332, entre les 

localitats d’Oliva i Dénia.

enbreu

FRANCESC MELCION

■ Brussel·les aportarà finançament 

als Jocs Mediterranis de Tarragona

Brussel·les posarà recursos per a la celebració dels 

Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Una 

delegació de l’Intergrup d’Esports del Parlament 

Europeu, que presideix l’eurodiputat del PP Santi 

Fisas, va visitar ahir la ciutat i va dir que la partida 

dels pressupostos de la Comissió Europea s’hauria 

d’aprovar abans de l’estiu amb una xifra encara 

per concretar. “Tothom s’ha adonat de la 

importància que els Jocs surtin bé”, va dir Fisas.

plai). L’entitat impulsa la campa-

nya Encerta l’estiu, un estiu per a 

tothom, que té per objectiu oferir 

un ampli ventall d’activitats per a 

infants, joves i famílies i alhora “ga-

rantir que cap infant en quedi al 

marge i tots puguin gaudir d’unes 

activitats amb igualtat i equitat”, 

afirma Valls. Aquest any Fundes-

plai atorgarà 5.700 beques, un 10% 

més que el 2016, per a les 1.163 tan-

des d’activitats programades, en 

què preveuen que s’inscriguin 

68.800 infants i joves. 
El tret de sortida de la campanya 

es va donar ahir al Parc Nou del Prat 

de Llobregat, on es va fer la 31a edi-

ció de la Festa de l’Esplai, un acte lú-

dic i festiu que al llarg del dia va re-

unir unes 10.000 persones, entre les 

quals el president de la Generalitat, 

Carles Puigdemont, que, acompa-

nyat de l’alcalde del Prat de Llobre-

gat, Lluís Tejedor, i el president de 

Fundesplai, Josep Gassó, va poder 

veure de primera mà algunes de les 

més de 50 activitats preparades per 

a totes les edats. 
Puigdemont va participar en un 

acte simbòlic en què va posar les 

últimes peces d’un trencaclosques 

gegant en forma de mur amb el le-

ma “Transformem el món”, per 

reivindicar la funció transforma-

dora dels infants, joves, monitors 

i famílies, a través de l’educació en 

el lleure. 
En un breu parlament, el presi-

dent de la Generalitat va destacar el 

paper de les entitats d’educació en 

el lleure com Fundesplai, “que lide-

ren accions que beneficien cada any 

milers de famílies i milers de nens 

i nenes en risc d’exclusió social”. Per 

a Puigdemont l’esforç d’aquestes 

entitats i de les famílies que hi con-

fien els seus fills “permet tenir un 

país cohesionat socialment, amb 

igualtat d’oportunitats i on val la pe-

na cada dia viure i créixer”.e

Un nen jugant ahir a la festa de l’esplai, al Parc Nou del Prat de Llobregat. CRISTINA CALDERER

INFÀNCIA

Quan acaba el curs escolar molts in-

fants ja pensen en els casals, les co-

lònies, els campaments o les rutes 

que faran amb els seus companys. 

Altres però, tot i formar part de la 

mateixa colla d’amics, aquestes ac-

tivitats les hauran de mirar de lluny 

perquè les seves famílies no tenen 

els recursos econòmics necessaris 

per poder-les pagar. Per evitar 

aquesta desigualtat social, les enti-

tats de lleure ja fa alguns anys que 

recullen fons d’empreses i particu-

lars per poder becar els infants amb 

més necessitats. 
“A l’escola tots els nens són 

iguals però a l’estiu uns poden fer 

activitats i altres no i aquí és quan 

es produeix més desigualtat”, expli-

ca Pep Valls, portaveu de la Funda-

ció Catalana de l’Esplai (Fundes-

EL PRAT DE LLOBREGATJOSEP FERRER

Fundesplai demana que cap infant 

es quedi sense lleure a l’estiu 
L’entitat atorgarà 5.700 beques per a colònies, campaments o tallers

Dimensió 
econòmica
i de gestió
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balanç econòmic
Recursos humans, econòmics i patrimonials

IngrESSOS 2017 DESPESES 2017

Gran repercussió als mitjans 
i innovació en espais digitals

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

16,3%

8,1%

75,6%

50,6%

21,2%

13%

8,1%
7,1%

295  
aparicions 
als mitjans 

al 2017

25-26 DESEMBRE 2017

Tinc 66 anys. Barceloní. Casat per segona vegada, 3 fills i 5 nets. Llicenciat en Pedagogia. Crecquetotsmereixemunasegonaoportunitat, iqueelsestiusdelainfantesasónlapàtriaonresidei-xenelssomnis,onpodercompartir,aprendrevalors.Crecenelsquecreueniquel’ànimanomor

“Els estiusde la infantesa són la
pàtriaon resideixenels somnis”

DAVID AIROBV ateniruna infantesafeliç?
Sí, molt feliç, envoltat de fa-
mília i d’amics, potser per
això als 17 anys vaig decidir
deixar l’Eixample barceloní
per anar a treballar amb elsnensdeBellvitge.

Malaconsciència?
Elsjesuïtes,els“capellansobrers”comelsano-menaven llavors, revolucionarispernosaltres,em van fer adonar que el món estava per can-viar, que havíem de sortir de les nostres refle-xions teòriques ipassara l’acció social.Quèelmovia?
La convicció que podia ajudar a canviar reali-tats difícils. ABellvitge l’any 68 hi haviamoltadelinqüència juvenil.
Descrigui’melbarrialqualvaarribar.Era una ciutat dormitori que a mesura que esconstruïa s’anava poblant, sense equipamentsdecapmena.Totestavaper fer.Nohihaviaci-nemes, ni comerços, ni escola. Era molt llunydeBarcelona,estrigavaunahoraambautobús.Quèhiveia?

Carrers de fang que quan plovia es convertienen fangarsplensdenens idebandesdegossos.Eren carrers perillosos, amb molt consum dedrogues.

Vostèeraunnoidebonafamília.Vaig arribar ambuna camisa blanca que el diaabans havia intentat embrutar i arrugar pertreballar com a peó de la construcció duranttres mesos perquè volia acostar-me a la gentqueviviaallà.
Icomvaanar?

“On vas tan net!”, va ser el comentari general.Emvandonarunpic iunapala iemvanposarafer una rasa: “Quan arribis al mar, avisa”. Undiavaigdonarsuportaunstreballadorsquete-niendificultatsambelcapatàsiemvanenviarales oficines, un càstig permi, quepels altres vaser llegit comunpremi.
Acabavadedeixarlafacultatd’Economia.Sí, per passar-me a Pedagogia, convençut quenomés a través de l’educació es pot canviar elmón.
Ivatrobar lasevamissió...

Compaginava els estudis amb la dedicació alsnensdelbarri.Laideaerareunir-losiferactivi-tats, anàvem d’excursió, vam construir un ci-nema... Així es va crear el Club Infantil i Juve-nilBellvitge, i jahanpassat cinquantaanys.Vaserunpioner.
El meu somni era impulsar l’educació en eltemps lliure. Al cap de deu anys el nou Ajun-tament ens va cedir un solar municipal de

2.000 m² i el 1983 estava construït. Actual-ment tenimaliances i projectesper totCatalu-nya, a la restad’Espanya iLlatinoamèrica.Organitzencolòniesd’estiu.
Sí, a part de l’oferta de reforçdiària i les activi-tats dels capsde setmana, tenim92esplais i 27cases de colònies pròpies. Cada nen que be-quemésunnenquenoespassaràl’estiudavantde la tele.
Aixòésbo.

Gaudiràde lanaturalesa,ambamics,adquirintautonomia, compromís i valors; creixent. Te-nimuna fórmula: I+F=C².
Quèvoldir?

Una infantesa feliç és igual a un ciutadàcompromès. És a dir, que els joves que acon-segueixen ser feliços entenent la felicitat comla realització personal, la capacitat de ser pro-tagonistes i de liderar la seva vida es conver-teixen en ciutadans compromesos amb lasocietat.
Ésideal.

Hihamoltsjovesadultsquevantenirinfànciesdifícils i que avui expliquen que el millor queels hapassat a la vida va ser a l’esplai, i ambelsanys s’hanconvertit envoluntaris.
La decisió de traslladar la seu al barri deSantCosmenodeviasersenzilla.Era coherent, perquè nosaltres ens dediquema nens i joves de barris i poblacions amb difi-cultats, peròvaserarriscada.
Perquè?

SantCosmeeraunbarrimoltmarginal.Recor-do que quan ho vaig exposar al patronat de lafundacióunsocivaagafaruncargolquevatro-bar a terra i el va guardar: “Per recordar el diaquese’nsvaafluixaruncargol”,vadir.Avuiensha tornat el cargol. El centre d’esplai del barriésunorgull.
Comerademarginalelbarri?El 2004 els taxistes no volien anar a Sant Cos-me.Estàvemenunazonaambblocsmigenruï-nes onmalvivien persones amb les seves galli-nes, burros, fogueres i alguns Ferraris robatsmigdesmuntats.Hipodiapassarqualsevolco-sa,peròavuiha fetungir radical.
Quèelmou?

La confiança que dins de qualsevol persona hiha bondat i que cal donar-li l’oportunitat per-què la pugui expressar i construir una vidaequilibrada i feliç.Unnenésuntresor.Unnosempreobtéelsresultatsquevol.Treballemamb casosmoltmarginals i difícils,peròcomdeiaunpedagogitalià,quantreballesambcasosdejovesquesemblenperduts,enca-ra que res no ho indiqui, els estàs posant unamonedaa labutxaca.
...

Algun dia, quan siguin adults i estiguin deses-perats, ficaran la mà a la butxaca i trobaran lamoneda iambella farancosespositives.Havistbrillaraquestamoneda?Moltíssimes vegades! Sé que es pot construirunmónmés solidari, més humà i sostenible acòpiadedonaresperança, oportunitats.
IMA SANCHÍS

El somni d’en Josep
Veient la realitat dels
barrismarginals de Bar-
celona i sent conscient
del contrast entre l’amor
i l’educació que ell havia
rebut i aquells nens que
jugaven enmig del fang,
va tenir un somni: edu-
cació, convivència i har-
monia en el temps lliure.
Avui Fundesplai té es-
plais. L’any passat van
atorgarmés de 17.000
bequesmenjador i de
reforç escolar, i les colò-
nies d’estiu, que van ar-
rencar el 2009 amb950
beques, van arribar l’any
passat a 5.300. “Jugant
enmig de la naturalesa,
fent unamarxa o parant
taula, tots els nens són
iguals, però per a alguns
aquesta haurà estat
l’única ocasió de sortir
del barri.Molts d’aquells
nens es converteixen
amb els anys en la nostra
xarxa de voluntaris”.

JosepGassó, fundador i president de Fundesplai

LA CONTRA
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Col·labora:

NRI: 2248-2017/09681NRI: 2248-2017/09681

Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les operacions que facis��� ��� �������� ��������� � �� ������������ � ����� ���� ��� ������
	������� �� �� ������ ��� ������ ����� � ������� Descarrega’t ara l’app� �	����� � ������������ �� �	�� ��� �
�������� ��� 	�������
��� ���	������� a www.CaixaBank.cat

Descarrega-te-la ara a:

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega’t CaixaBank Pay:
���� ��� �� �����

de les targetes i paga
amb qualsevol mòbil
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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 2016 
i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2017 es troben en procés d’auditoria en el moment de publicar la present memòria. 

bové, Montero i associats: Auditoria de comptes.
Fundación lealtad: Anàlisi del compliment dels principis de transparència i bones pràctiques.
IGC: Auditoria del sistema integrat de gestió de la qualitat i medi ambient: normes ISO 9001 i 14001. 
TÜV: Auditoria del 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)

-636.811,60

-1.097.761,00

-780.751,00

-815.641,80

-1.242.016,22

-424.664,12

-547.158,00

-1.356.227,49

763.158,32

-1.065.442,00

-1.425.165,10

346.532,85

-1.083.315,00

-1.246.302,59

737.020,89

 aCTIu 2016 2017 Diferència

aCTIu NO COrrENT 26.720.168,23 25.951.662,40 -768.505,83

aCTIu COrrENT  12.622.396,44 12.491.475,20 -130.921,24

EXIsTÈNCIEs  104.678,23 183.241,62 78.563,39

DEuToRs PER subV. 4.538.222,32 4.476.095,37 -62.126,95

AlTREs DEuToRs 5.435.469,82 5.834.294,47 398.824,65

DIP. I VINCulADEs 1.262.396,22 790.526,36 -471.869,86

TREsoRERIEs 1.062.985,69 992.851,77 -70.133,92

AJusTos  218.644,16 214.465,61 -4.178,55

 TOTal aCTIu 39.342.564,67 38.443.137,60 -899.427,07

PaSSIu 2016 2017 Diferència

PaTrIMONI NET 
(FP+Subv CaP) 15.027.684,23 16.239.486,13 1.211.801,90

PaSSIu NO  
COrrENT (deutes llarg)  

10.662.756,02 9.656.925,43 -1.005.830,59

PaSSIu  
COrrENT  

13.652.124,42 12.546.726,04 -1.105.398,38

Amb bancs  6.126.607,21 6.269.456,12 142.848,91

Amb aapp  1.065.112,94 1.018.277,56 -46.835,38

Altres 4.360.233,69 3.377.920,49 -982.313,20

Ajustos  2.100.170,58 1.881.071,87 -219.098,71

 TOTal PaSSIu  39.342.564,67 38.443.137,60 -899.427,07

DESPESES 2014 2015 2016 2017 PrESSuPOST 2018

CoMPREs 3.041.052,72 3.748.128,40 5.582.219,64 5.640.061,36 6.540.712,92

PERsoNAl 19.415.527,53 21.219.965,44 26.289.913,45 31.556.007,78 33.043.893,54

AlTREs DEsPEsEs 5.983.257,42 6.286.855,36 6.371.431,53 6.821.362,76 6.402.110,42

FINANCEREs 610.837,82 561.802,60 467.976,39 450.490,79 446.717,73

EXCEPCIoNAls I PRoVIsIoNs 194.324,87 0,00 284.977,65 304.726,41 103.473,43

(A) AMoRTITzACIó 1.415.070,72 1.511.141,02 1.705.814,95 1.948.035,90 1.970.110,06

(b) TOTal DESPESES 30.660.071,08 33.327.892,82 40.702.333,61 46.720.685,00 48.507.018,10

INGrESSOS  2014  2015  2016  2017  PrESSuPOST 2018

soCIs 2.300.320,55 2.853.552,28 2.797.060,15 2.716.282,15 2.696.094,63

PREsTACIó DE sERVEIs 21.230.712,50 23.759.787,36 31.788.603,75 36.727.544,76 38.807.138,76

subVENCIoNs 6.152.438,43 6.277.244,08 6.634.356,07 7.912.009,64 7.869.375,72

AlTREs INGREssos 513.713,71 530.860,05 440.342,81 249.689,49 179.744,57

EXCEPCIoNAls 1.636,77 28.301,92 2.699,69 4.263,01 51.192,84

(C) AMoRTITzACIó subVENCIoNs 664.668,25 706.141,40 806.275,99 966.322,29 966.322,29

D) TOTal INGrESSOS 30.863.490,21 34.155.887,09 42.469.338,46 48.576.111,34 50.569.868,81

 E) INGrESSOS - DESPESES (D-b) 203.419,13 827.994,27 1.767.004,85 1.855.426,34 2.062.850,71

 F) INGrESSOS - DESPESES + aMOrTITzaCIONS (E+a-C) 953.821,60 1.632.993,89 2.666.543,81 2.837.139,95 3.066.638,48

10280 10281
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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, 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 (319)   
  baix llobregat. el prat del llobregat

 2 Mas Cabàlies (70)   
  pirineu. ogassa

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

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

 5 les Codines i Masoveria (64)  
  osona. montesquiu

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

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

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

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

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

 11 Can Massaguer (74)*  
  montseny. sant 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 Els Vagons (44)
  montsec. àger

 18 Els roures (45) 
  pirineu. ogassa

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

20  la Devesa (60) 
  osona. montesquiu

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

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

 23 Els Oms (45)* 
  montseny. sant feliu de buixalleu

 24 refugi del Montsec (56)
  montsec. camarasa

 25 la Pineda (45)
  montsec. camarasa

 26 les Feixes (56)
  montsec. camarasa

 27 les lloses (30)
  montsec. camarasa

1 2 44

6 7 8

17 19

5

2221 23 24

25 26

3

11 1210

1614

9

13 15

18 20

27
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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; c.e.elcargos@gmail.com

aNOIa
Els Hostalets de Pierola

 Esplai Juvenil Les Pífies, 
c/ Major, Centre Cívic Cal Figueres; 
93 771 27 66

Masquefa
 Centre d’Esplai Giravolt, 

Santa Clara, s/n. 
Recinte Rogelio Rojo; 
esplai.giravolt@gmail.com

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

en_din_sa’t@fundesplai.org

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

montsplai@fundesplai.org

baGES
Sant Salvador de Guardiola

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

baIX llObrEGaT
abrera

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

begues
 Grup d’esplai Uraka, c/ Ferran 

Muñoz, 1; uraka@fundesplai.org

Castelldefels
 AAVV Vista Alegre. 

Secció Juvenil Dimoniets, 
c/ Corts de Cadis, 1 
elsdimonietsalternatius@gmail.com

Cervelló
 Assoc. Centre d’Esplai El Raconet, 

Germandat St. Sebastià, 14; 
elraconet@fundesplai.org

Cornellà de llobregat
 Esplai Fontsanta-Fatjó, 

Gandesa, s/n. 93 480 19 01; 
fontsanta-fatjo@fundesplai.org

 Centre d’esplai infantil 
i juvenil Mowgli, 
Pl. Josep Tarradellas, s/n. 
93 377 06 95 
 cijmowgli@fundesplai.org

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. 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 
CC Les Tovalloles

Sant Joan Despí
 Centre d’Esplai El Nus, pg. Canal, 2. 

93 477 06 86; 
esplaielnus@esplaielnus.org

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

 Club d’Esplai El Tricicle - Antoni 
Gaudí. Plaça de l’Estatut, 5. 
93 477 31 34; tricicle@fundesplai.org

 Grup d’Esplai El Castanyot, 
Mossèn Jacint Verdaguer, 24-26. 
93 477 03 41; 
castanyot@fundesplai.org

Sant Vicenç dels Horts
 Casal Infantil i Juvenil El Quijote, 

Alacant, s/n. 93 672 31 32; 
elquijote.cij@gmail.com

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@viudinamic.org

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

 La Tortuga CEIT
Foradada 36. 637 865 713 
centresplainfantiltrinitat@gmail.com

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

 Xino-Xano Associació de Lleure, 
c/ Bilbao, 220; 93 231 72 90; 
associacio@xino-xano.org

 Esplai Trencalós, 
Diputació, 326; 
esplaitrencalos@fundesplai.org

 Associació Educativa Xera, 
c/ Carreras i Candi 78, Barcelona; 
info@ongxera.com

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

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

 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
 Ass. Casal Infantil 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; 
aeenlleurat@hotmail.com

Palafolls
 Estiu al Pas, 

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

Sant Cebrià de Vallalta
 Ass. Esplai La Maduixa, 

Miquel Martí i Pol, 2; 
esplaistcebria@gmail.com

MONTSIÀ
alcanar

 Esplai Picaparets, 
ronda del Remei, 70. 
esplai.picaparets@gmail.com

Sant Carles de la ràpita
 Associació Sociocultural Xerinola, 

Casal Cultural El Maset 
c/ Perot el Cantador, s/n; 
xerinolaesplai@gmail.com

OSONa
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; 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; 
info@adimir.org 

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

93 713 32 06;  
grupdepolinya@fundesplai.org

ripollet
 Grup recreatiu educatiu, social, 

cultural i alternatiu G.R.E.S.C.A, 
Bonavista, 6; esplai@lagresca.org

 APADIR Associació 
de Persones amb Discapacitat 
de Ripollet; ctra. de l’Estació, s/n;

rubí
 Esplai Riu Roig; Camp Municipal, 25 

de setembre; c/ Pontevedra, 12

 Ass. Cultural Mube, c/ Sant Joan, 1; 
esplaimube@gmail.com 

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; 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 d’aquesta platafor-
ma, 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 ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat, cons-
tituïda 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 ins-
crits al Servei de Garantia Juvenil i programes de desenvolupament 
associatiu i del voluntariat. Igualment, col·labora en programes 
d’educació ambiental, salut, de foment de l’ocupació, d’e-inclusió 
i internacionals. Així mateix, Fundesplai rep recursos de l’assignació 
dels fons del 0,7% de l’IRPF  destinats a finalitats socials, a través del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la realització 
de programes per a la infància, joventut i voluntariat.

Fundesplai ha rebut un ajut de l’IRPF 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’ocupabilitat, 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+
 Aigües de Barcelona
 Aigües del Prat
 Bayer
 Ferrer i Ojeda
 Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona SA
 Fundació AGBAR
 Giramón
 HLB, Bové, 
Montero y Asociados
 Industria Titan, S.A.U.
 Lade
 Penedès Distribución  
Alimentaria SA
 Promoció Social, Urbana 
i Econòmica de Cornellà, 
SA (PROCORNELLÀ)

 Seat Componentes
 SONO Tecnologia
 Tour
 Tradisa Logicpetrol, SL 
 Tradisa Servicios 
Corporativos, SL
 Transport de 
Barcelona SA
 Tryp Barcelona 
Aeropuerto
 Caves Vallformosa
 Universitat de Barcelona
 Universitat 
Oberta de Catalunya
 Universitat de Vic
 Urbaser, SA

altres col·laboracions



18.711

Gracies 
a la col·laboració d’administracions, empreses, entitats i particulars, el darrer any a Fundesplai hem pogut atorgar  

18.711 ajuts i beques per garantir els drets i la igualtat d’oportunitats en la infància.
Però segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida 2016 (INE-IDESCAT), 

a Catalunya el 26,6% dels infants viuen en situació de risc de pobresa.

Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o trucant al 93 551 17 71
        Mira 
  el vídeo de  
la campanya

gracies!

Per això, necessitem la teva col·laboració!


