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Teniu a les mans l’Informe 2020-2021 de 
Fundesplai, un resum de les principals actuaci-
ons que hem impulsat aquests darrers mesos en 
què hem patit les conseqüències de la pandè-
mia de la Covid-19. Uns projectes i iniciatives 
que tenen com a denominador comú la cura 
de les persones i del planeta. I és que des de 
Fundesplai treballem perquè, un cop superem 
l’envestida sanitària, econòmica i social d’aques-
ta pandèmia, no tornem al punt de partida, sinó 
que trobem noves maneres de viure al món i 
conviure amb els altres.

Així, en aquest informe hem volgut destacar les 
següents cinc actuacions d’acompanyament, 
empoderament i cura de les persones en temps 
de pandèmia: la campanya de l’estiu 2020 va ser 
el millor antídot contra els efectes del confinament 
en la infància; els programes que hem impulsat 
per donar suport als col·lectius més desafavorits; 
els programes d’educació per a la sostenibilitat; 

i del planeta

tenim cura de les

persones,
com hem adaptat el nostre treball amb els infants, 
joves i entitats per fer front a la Covid-19, i l’evo-
lució de les obres d’ampliació de Centre Esplai, 
que ens permetran augmentar la nostra capacitat 
d’acollir, formar i mobilitzar infants, joves i famílies 
per fer possible un món millor.

En aquest any tan difícil, aquestes cinc actuacions 
i tota la resta d’iniciatives dirigides als infants, 
jove, famílies i entitats només les hem pogut tirar 
endavant treballant en xarxa, colze a colze amb 
altres persones, entitats, empreses i administraci-
ons. I, sobretot, amb la implicació dels milers de 
treballadors i treballadores, voluntaris i voluntàries 
i famílies amb qui compartim uns mateixos objec-
tius i valors.

Gràcies a la col·laboració de tothom hem pogut 
aconseguir que, en aquest any tan difícil, els 
programes de Fundesplai hagin arribat a 172.778 
participants.

 

PrESEnTaCIó      



4    informe anual 2020-2021      

Fundesplai és la marca amb què es presenten la Fundació Catalana de l’esplai i les entitats que 
aplega. És una iniciativa sense afany de lucre que, des de fa prop de 50 anys, treballa pels infants, 
els joves, les famílies, el tercer sector i el planeta. l’actuació global de Fundesplai el 2019 va arribar a 
més de 280.000 participants. al 2020 la pandèmia ha fet que aquesta xifra sigui de 172.778 participants.

fundesplai
què és

 MISSIó
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missió valors

visió

educar els infants i joves, enfortir les entitats 
de lleure i el tercer sector, millorar el medi 
ambient i promoure la ciutadania i la inclusió 
social, amb voluntat transformadora.

volem ser una organització reconeguda 
i sostenible, que combini la lògica local i 
global en la seva actuació amb la presència 
territorial, per la qualitat i la innovació i per 
establir aliances estratègiques.

valors humans que orienten els nostres objectius

valors de l’organització

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

solidaritat. Optem per la cultura de la solidaritat i la co-
operació, basada en el respecte a la dignitat de persones i 
pobles, a la diversitat i els drets humans. 

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

Felicitat. Cerquem la formació de persones que aspirin a 
una vida feliç, fonamentada en l’autoconfiança, l’obertura 
a l’altre, l’honestedat, la generositat, l’expressió dels senti-
ments i el compromís amb la comunitat.

independència. Treballem sense subordinació econòmi-
ca, 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 informació, de 
portes endins i respecte a la societat.

pluralisme. Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversi-
tat i de la participació, tant en la vida interna de l’organització 
com en el treball en xarxa amb altres agents i en les relacions 
amb el nostre entorn.

sostenibilitat. Volem actuar amb austeritat i aplicant cri-
teris d’eficiència en la gestió que ens permetin que la nostra 
acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb el 
mínim impacte ambiental.

Coherència. Volem que la nostra activitat i el nostre fun-
cionament siguin reflex dels valors que proclamem.

 VaLorS
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fundesplai
a catalunya
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equipaments de natura 

esplais i projectes 
de lleure

escoles

entitats club suport

 

172.778
PartiCiPants 
als Programes 
de fundesplai

119
esPlais i 
ProJeCtes 
de lleure

28
equiPaments 
de natura

1.424
esColes

1.073
entitats 
del club suport
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a espanya i al món
fundesplai
les iniciatives de Fundesplai a espanya i arreu del món es duen a terme a través de Fundación esplai Ciudadanía 
Comprometida gràcies a acords de col·laboració entre les dues entitats. ambdues són organitzacions amb una 
història i trajectòria comunes, però són independents i compten amb patronats i consells assessors propis. 

galíCia

astúries

extremadura

andalusia

Castella-la Manxa

Comunitat 
de madrid

regió de múrCia

Comunitat
valenCiana

aragó
Catalunya

navarra

Castella i lleó
la rioJa
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CantàBria
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illes Balears

2

2

1

1

3

1

2

3

1

1

2

3

4

2

2

4

3 2

1

1

7

14

conecta code: 15
becamos: 23
“red conecta”: 60
“red conecta miGración”: 20
connecta joVe: 17
“red ciudadanía comprometida”: 7
“EMPLEO JOVEN” (GRUPS): 16
promoción de la salud: 3

1

1

3

1

2

1

3
2

1

1

45 8 86 16

1

5

11

42 13
3

5
1 35

5

64 15
1

2
1 19

3

2
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mèxiC

Hondures
niCaragua

ColòmBia

equador

Bolívia

Paraguai

argentina

xile

Panamà
Costa riCa

Brasil

uruguai

el salvador

guatemala

paÏsos iberoamericans 
on treballem en xarxa: 18

esplai sense fronteres: 3

malta

regne unit

noruega

suèCia

itàlia

xiPre

romania
Hongria

Bulgària

Polònia

lituània

letònia

estònia

BèlgiCa

suïssa

CroàCia

alemanya

Holanda

esPanya

Portugal

frança

grèCia

eslovènia

paÏsos europeus on treballem en xarxa amb “all diGital”: 25
paÏsos europeus on desenVolupem projectes: 7

rePúBliCa txeCa

finlàndia

andorra
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4.667
beques
d’aCtivitats
d’estiu

537
ajuts per a
Colònies 
esColars

995
Persones 
vulneraBles
ateses durant 
la pandèmia

4.604
beques per a
Colònies 
i Casals 
d’estiu

460
beques 
d’un mes
en menJadors 
esColars

930
ajuts per a
Colònies 
en família

participants als quals 
arriba la nostra acció

172.778
impaCte soCial

IMPaCTE



22.190
PartiCiPants
programes 
educació ambiental
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esplais
31.804 
PartiCiPants
esplais i projectes 
de lleure

83.795 PartiCiPants
en programes 
escolars

68.615 
curs escolar

15.180 
en casals 
d’estiu

119
esPlais 
i ProJeCtes
en el lleure

6.702
treBalladors/es

1.521
Persones 
equivalents 
en jornada 
completa

937
voluntaris/es

1.641
monitores 
i monitors

esColes

eQuip Humà

6.350
alumnes
de formació

142
Cursos 
online

4.599
alumnes
cursos online

alumnes FormaCió

6.100
usuaris/es
de cases 
de colònies

22.539
usuaris/es
alberg 
centre esplai

eduCaCió ambiental, alberg i Cases de ColÒnies

1.073
entitats
club 
suport

186
entitats 
d’alta a l’aPP
de registre Horari

81
ertos
gestionats
per a entitats

terCer seCtor

IMPaCTE

Dades referides a l’any 2020 segons l’Informe Anual de Gestió aprovat pel Patronat de Fundesplai.
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contra els efectes
del confinament en la infància

Campanya d’estiu 2020, 
el millor antídot

moltes escoles i instituts van acabar el curs 2019-2020 de manera virtual com a mesura de precaució 
per la pandèmia de la Covid-19. Infants i joves havien passat mesos de confinament, sense contacte 
presencial amb amigues i amics, i en molts casos havien viscut moments emocionals durs. 
en aquest context, la campanya d’activitats d’estiu de 2020 va representar la primera experiència 
de resocialització de noies i nois després de molt de temps, a més d’un espai de cura emocional on 
compartir experiències després de mesos intensos.

DESTaCaTS
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L’organització de casals, colònies i campa-
ments d’estiu va representar un repte per a 
les organitzacions i els equips de monitores 
i monitors. A les dificultats del panorama ge-
neral calia sumar-hi el fet d’haver de fer front 
a un panorama normatiu que canviava molt 
ràpidament en funció de la situació epidèmi-
ca de cada moment. Formació de prevenció 
específica en molt poc temps, establir nous 
protocols sanitaris de prevenció, adaptar les 
instal·lacions, els transports i les activitats, 
delimitar els grups bombolla, educar en nous 
hàbits d’higiene als infants...

Malgrat totes les limitacions, els 84 dies de 
campanya d’activitats d’estiu van ser tot un 
èxit. Casals i colònies van permetre a infants 
i joves divertir-se, descansar i gaudir de la 
natura, però també van esdevenir un espai 
de cura emocional després de mesos de mol-
tes dificultats i intensitat emocional. 

Cal destacar l’important esforç que es va 
realitzar també en la campanya de beques, 
ja que moltes famílies ja van veure afectada 
la seva situació econòmica com a conse-
qüència de la crisi de la Covid-19. En total, 
des de Fundesplai vam atorgar prop de 
4.700 beques i ajuts, perquè infants i joves 
de famílies en situació de vulnerabilitat 
poguessin participar en casals, colònies i 
campaments.

35.718
ParticiPants

4.667
beques 
i ajuts

14
casals 
ParticiPants
a l’estudi 
Kids corona

la incidència 
de la coVid-19 
als casals 
va ser molt baixa

 
tandes d’activitats
1.376

DESTaCaTS

mira el vídeo d’agraïment

de l’estiu!
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la desconnexió social i personal és un dels múltiples efectes negatius de la pandèmia 
de la Covid-19, que ha afectat especialment les persones en situació més vulnerable. 
una situació a la qual des de Fundesplai hem respost reforçant els vincles que ens uneixen 
a les persones. aquest esforç per reconnectar s’ha fet ampliant i millorant la digitalització 
de la nostra acció i desenvolupant programes presencials per atendre les persones, 
especialment durant el moment més dur de la pandèmia.

de les 
persones

Més a prop  



42.360  
estades de Persones 
en situació 
de vulnerabilitat

Durant bona part de l’any 2020, les restricci-
ons sanitàries van obligar a reformular part de 
l’activitat en l’àmbit digital, com per exemple 
amb la posada en marxa de la plataforma 
#JoEmQuedoACasa, que ha ofert una gran 
quantitat de recursos online per a famílies, 
educadors/es i Tercer Sector.

Però, per evitar agreujar l’escletxa social 
provocada per la pandèmia entre les persones 
en situació de vulnerabilitat, hem continuat 
treballant presencialment amb la gestió d’un 
servei d’àpats a persones grans de Ciutat Vella 
de l’Ajuntament de Barcelona que ha arribat 
a 665 usuaris/es o allotjant 330 persones en 
situació de vulnerabilitat.

També amb programes com Inclusió Jove, 
que fomenta l’autonomia de persones amb 
discapacitat intel·lectual a través de la forma-
ció i l’acompanyament; Caliptra, per incloure 
sociolaboralment joves migrants que no tenen 
referents familiars, o Jove Valor, adreçat a 
formar joves en situació d’atur per afavorir la 
seva entrada al mercat laboral o el retorn als 
estudis.

Una proximitat que també s’ha fet palesa als 
centre educatius, especialment en els espais 
del temps del migdia i les activitats extraesco-
lars, on s’han aplicat nous protocols i reforçat 
els equips per tal adaptar-se a les noves regu-
lacions per a la prevenció de la Covid-19.
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129 recursos 
al Portal 
#joemquedoacasa

665
joves ParticiPants 
en Programes
d’inclusió sociolaboral

222.314
serveis d’àPats 
Per a 
Persones grans

Hem reforçat 
l’atenció presencial  
a les Persones   
en situació de vulnerabilitat

DESTaCaTS
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L’educació per a 
La sostenibiLitat  

eina de 
transformació social

DESTaCaTS

promoure el desenvolupament sostenible a través de l’educació i reduir la petjada ecològica en totes 
les nostres activitats són principis que impulsem des de Fundesplai i que s’han vist reforçats amb 
la plena incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible (ods) de les nacions unides en 
les estratègies d’actuació de l’entitat. a més, ens hem adherit a l’aliança 2030 de Catalunya, un acord 
entre actors públics i privats compromesos en l’assoliment de les fites dels ODS i en què les entitats 
del tercer sector, com Fundesplai, tenim un paper protagonista com a agents transformadors.



Fundesplai continua impulsant diversos progra-
mes d’educació per a la sostenibilitat en centres 
educatius i municipis. Aquesta idea és la que 
ens va moure a l’elaboració de la guia “Ciència 
ciutadana, natura urbana i educació ambiental” 
amb el Centre d’Investigació CREAF i amb la 
col·laboració de la Fundació ECODES. Una 
publicació que inclou 15 experiències locals i 
internacionals d’estudi de la biodiversitat pro-
pera (parcs, espais naturals urbans...). La guia 
analitza les característiques i el potencial edu-
catiu i transformador d’aquestes experiències 
en les persones i en les comunitats participants, 
identificant-ne els aspectes més rellevants.

En aquesta línia, vam organitzar els Premis 
Joves pel Demà, en col·laboració amb el Diari 
ARA, per reconèixer iniciatives socials, ambien-
tals o educatives impulsades per joves d’entre 
13 i 17 anys relacionades amb els ODS. En 
total, van participar en aquests guardons 211 
joves que van presentar 46 projectes.

També al 2020 va cloure el Curs MAIA, que va 
formar 24 joves de diferents països que hauran 
de liderar a les seves comunitats diferents pro-
jectes relacionats amb els ODS.

El compromís amb la sostenibilitat també s’ha 
materialitzat amb el disseny d’una proposta de 
continguts entorn de l’alimentació sostenible, 
que s’emmarcarà en la capitalitat mundial de 
l’alimentació sostenible que acollirà Barcelona 
aquest 2021.
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211
joves als Premis  
joves Pel demà

24 joves 
líders al curs maia

15 
exPeriències 
a la guia 
‘ciència ciutadana’

2021
barcelona, caPital
de l’alimentació 
sostenible

els ods 
s’Han incorporat 
en el disseny  de totes les nostres accions

DESTaCaTS

mira el vídeo dels

Joves pel demà!
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Esplais i Entitats 
s’adapten per  
fER fRONt a La COVid-19

DESTaCaTS

la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions en l’activitat presencial han afectat de ple els 
centres d’esplai i les entitats del terces sector en general. l’aturada sobtada a principis de 
2020 i les diferents fases de limitacions posteriors han obligat el món de l’associacionisme a 
reorganitzar-se, implementar nous sistemes de teletreball i posar en marxa la digitalització 
de serveis intentant mantenir el màxim contacte directe amb les persones que atenem i que 
caracteritza la nostra activitat.



L’esforç i compromís dels centres d’esplai 
per estar a prop d’infants, famílies i monito-
res i monitors va ser fonamental mitjançant 
un gran nombre de propostes d’activitats a 
través de la web i les xarxes socials i, espe-
cialment, durant la campanya d’activitats 
d’estiu, que va ser la punta de llança de la 
resocialització dels infants després de mesos 
de confinament. 

El reinici del curs 2020-2021 també va ser 
molt complicat pels constants canvis de 
normativa sobre l’activitat presencial. Tot i 
així, es van poder desenvolupar amb èxit les 
trobades d’inici de curs Movidic (19 de se-
tembre de 2020) i Covidic (24 d’octubre de 
2020) i les campanyes de Dret al Lleure (20 
de novembre de 2020), #MésPontsMenys-
Murs (21 de març de 2021) i les iniciatives 
Educlips, de videoclips joves per a la trans-
formació social, i ConnecArt, de promoció 
de l’art entre els infants dels esplais.

Suport Tercer Sector també ha redoblat esfor-
ços per estar al costat de les entitats, oferint 
assessorament i solucions tecnològiques 
per facilitar les gestions que permetessin la 
continuïtat de l’activitat en temps de pandè-
mia. A més, cal destacar la consolidació del 
projecte de Gestión Tercer Sector d’àmbit 
estatal, especialment a través de la gestió del 
servei d’assessorament d’entitats de l’Ajunta-
ment de Madrid.
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38  esPlais 
ParticiPants a 
#dretallleure

Vam redoblar  
esforços  
Per estar  
al costat dels
esplais i les entitats

DESTaCaTS

60
ParticiPants a 
#mÉsPontsmenysmurs

esPlais
i escoles

consultes ateses 
d’entitat al servei 
de gestión tercer 
sector de madrid

1.500

consultes ateses 
d’entitat en les 
3 Primeres setmanes 
de confinament

1.200

mira els vídeos

d’eduClips!
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les obres d’ampliació de Centre esplai, la nostra seu situada al prat de llobregat, han avançat a molt 
bon ritme aquest 2021 i està previst que estiguin enllestides cap a la tardor. unes instal·lacions que 
ens permetran posar en marxa nous programes educatius, socials i de sostenibilitat i maximitzar 
els ja existents per atendre millor les noves demandes socials, com per exemple una exposició 
sobre alimentació sostenible aquesta tardor.

ampliem
per donar resposta  
a les noVes demandes socials 

centre esplai 
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Aquesta ampliació ens permetrà incremen-
tar la capacitat per acollir, formar i impulsar 
nous projectes educatius, socials i de soste-
nibilitat, en línia amb la nostra voluntat de 
transformació social. 

Les obres van començar el març de 2020, 
just quan va començar la pandèmia. Des 
del primer moment, Fundesplai va estar al 
servei de les persones més vulnerables a tra-
vés de diferents accions, i aquesta situació 
ens ha demostrat que serà més necessari 
que mai disposar d’unes instal·lacions que 
ens permetin oferir de forma eficaç respos-
tes a les noves demandes socials. 

Actualment, el mòdul de l’Alberg que 
inclou noves habitacions està pràcticament 
enllestit i els treballs es concentren en el 
Centre de Formació, que ja té l’estructura 
exterior, i el pavelló multifuncional. 

tardor 2021
data Prevista final 
d’obra 

330 
de vulnerabilitat 
allotjades durant 
la Pandèmia

usuaris/es alberg ce 
22.539

les noVes 
iNStaL·LaCiONS
Permetran 
imPulsar nous projectes

exposiCió sobre
alimentaCió sostenible 
Està previst que els treballs finalitzin la tardor 
de 2021, quan el pavelló multifuncional aco-
llirà una exposició temporal sobre l’alimen-
tació sostenible. Una mostra que coincidirà 
amb la capitalitat mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021 de Barcelona i que estendrà 
la seva influència a tota l’àrea metropolitana 
de la ciutat, on la mostra de Fundesplai tindrà 
un paper destacat. 

exPosició:
“menja. actua. 
imPacta”
sobre alimentació 
sostenible

Persones 
en situació
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els infants

suport a les nee
El curs 2020-2021 hem gestionat 
el suport a 3.783 alumnes amb 
necessitats educatives especials 
de 830 centres educatius del 
Baix Llobregat, el Maresme, el 
Vallès Oriental i Barcelona.

espai infantil la pinya
Inici d’un nou servei per a 
infants de 0-3 dins de l’espai 
familiar La Pinya (Centre Esplai) 
de joc i socialització, que 
permet conciliar les famílies. Hi 
han participat 12 infants.

protocols de prevenció
Hem participat en la definició 
dels protocols anti-Covid-19 de 
la Generalitat per a les activitats 
d’estiu i la represa dels esplais, 
els menjadors escolars i les 
extraescolars.

estudi Kids Corona
L’estiu de 2020, 1.200 infants i 
monitors/es de 14 casals d’estiu 
de Fundesplai van participar en 
l’estudi Kids Corona, de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, sobre la 
Covid-19 entre infants.

fundesplai amb

InFanTS

segon curs de nusos
El segon any de NuSOS, 
la proposta educativa per a la 
ciutadania global, s’ha centrat 
en les migracions i els drets 
humans i hi han participat 
118.748 infants i joves. Es van 
fer accions col·lectives com 
la campanya #DretalLleure, 
perquè els infants poguessin 
preguntar a representants 
institucionals, i #MésPonts-
MenysMurs, contra 
el racisme. 
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els joVes

Joves migrants
Amb la iniciativa Caliptra, des de 
Fundesplai vam oferir formació 
per a la inserció i acompanya-
ment en l’arrelament a 20 joves 
migrants sense referents familiars 
a la societat d’acollida.

inclusió Jove
Aquesta iniciativa dona suport a 
la vida independent i la inclusió 
laboral de joves amb discapaci-
tat intel·lectual. Hi han parti-
cipat 11 joves, dels quals 6 ja 
estan treballant aquest 2021.

Jove valor
Un grup de 26 joves van partici-
par en el Jove Valor, el programa 
de Fundesplai destinat a millo-
rar les oportunitats sociolaborals 
de persones joves a través de la 
formació i l’orientació.

videoclips pel canvi social
Prop de 70 joves d’esplais van 
participar en el projecte de crea-
ció audiovisual Educlips amb el 
grup Xiula i el suport del Depar-
tament de Cultura de la Generali-
tat i l’Ajuntament de Barcelona.

fundesplai amb

joVES

Formacions maia i edulleure 
Tot i les dificultats, el Curs MAIA de joves líders pels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible es va poder completar. 24 parti-
cipants han format la Xarxa MAIA per impulsar els ODS des dels 
seus països. També en l’àmbit del lleure, 14 persones de l’equip de 
Fundesplai van participar en Edulleure, un programació de forma-
ció interna avançat d’educació en el lleure. 
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millor gestió online
Les limitacions imposades per la 
pandèmia ens van fer impulsar 
el sistema de gestions online, 
la qual cosa ens va permetre 
arribar a les 16.576 inscripcions 
electròniques a l’estiu.

reactivació dels esplais
Els esplais han patit diferents 
aturades provocades per la 
Covid-19, però s’ha garantit la 
presencialitat en l’atenció als 
infants en situació vulnerable i 
s’ha anat recuperant l’activitat. 

suport a les famílies
Durant la part més dura de la 
pandèmia, vam atendre 8 in-
fants de famílies hospitalitzades 
per la Covid-19 amb un servei 
educatiu integral de suport. En 
total, van ser 55 dies de servei.

promoure la salut
El programa “Sigues tu!” de 
DipSalut, de la Diputació de 
Girona i Fundesplai destinat 
a promoure hàbits saludables 
entre infants i famílies ha arribat 
a 72 centres escolars de Girona.

les famílies
fundesplai amb

FaMíLIES

amb les persones 
en situació vulnerable 
L’Alberg de Centre Esplai 
va acollir 119 persones 
en situació de vulnerabi-
litat derivades dels serveis 
socials de 17 municipis que 
van patir les conseqüències 
negatives de la pandèmia. 
També s’ha garantit 
el servei d’àpats per a per-
sones en situació vulnera-
ble de Ciutat Vella, Barce-
lona, i de sopars per a gent 
gran de Ciutat Vella 
i Sants-Montjuïc. 
En total, 222.314 àpats. 
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llei del tercer sector
Des de Fundesplai s’ha re-
clamat l’establiment d’un pla 
de recuperació social i s’ha 
impulsat l’aprovació d’una Llei 
del Tercer Sector i l’enfortiment 
de les entitats socials.

anàlisi i adaptació
Aquest 2020-2021 hem hagut de 
fer front i adaptar-nos a 108 can-
vis en la normativa juridicolabo-
ral que obliguen l’organització 
a una permanent tasca d’anàlisi 
d’una situació canviant. 

Formació online
Hem posat en marxa la nova 
web de Formació de Fundesplai. 
A més, els cursos online s’han 
multiplicat: 4.599 alumnes van 
participar en 142 cursos online i 
hem organitzat 12 webinars.

sant Cugat
El 15 de febrer Suport Tercer Sec-
tor i l’Ajuntament de Sant Cugat 
vam inaugurar el nou servei 
d’assessorament per a entitats de 
Sant Cugat del Vallès per qüesti-
ons jurídiques, fiscals...

TErCEr 
SECTor

el tercer sector
fundesplai amb

al costat de les entitats 
Vam desenvolupar una 
intensa tasca de suport al 
Tercer Sector en el moment 
més dur de la pandèmia: 
gestió de 81 ERTOs 
d’entitats, 186 entitats es 
van donar d’alta a l’app de 
registre horari... Hem fet 
una tasca d’incidència 
política per reivindicar el 
protagonisme de les entitats 
socials en l’atenció a les 
persones vulnerables i 
assegurar ajudes per a la 
seva viabilitat econòmica. 
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gestió forestal
Hem mantingut els treballs de 
gestió forestal dels entorns de 
les cases de colònies i albergs, 
especialment afectats pels tem-
porals, com a mostra del nostre 
compromís amb el territori.

el planeta
fundesplai amb

EL PLanETa

sortides escolars
La pandèmia ha limitat les 
colònies escolars, en canvi les 
excursions properes a les escoles 
per descobrir la biodiversitat de 
parcs urbans o boscos propers 
ha tingut una gran demanda.

sostenibilitat online
També l’educació ambiental 
s’ha digitalitzat: hem dinamitzat 
de manera virtual activitats al 
programa Escoles Verdes i hem 
creat vídeos sobre sostenibilitat 
que han tingut molt ressò.

Formació pels ods
Hem impulsat el treball per a 
l’assoliment dels ODS des de 
càpsules formatives a professorat, 
entitats i administracions, una ac-
ció que també s’ha desenvolupa-
ment internament amb l’equip.

Certificacions ecològiques 
Hem mantingut l’adhesió a Turisme Sostenible i el Distintiu de 
Qualitat Ambiental a les nostres instal·lacions que garanteixen la 
gestió sostenible dels equipaments (cases de colònies, albergs...). 
Un bon exemple, la biodiversitat de les zones naturals de Centre 
Esplai, que és extraordinàriament alta i treballem per mantenir-la, 
afavorir-la i promoure-la entre els/les nostres alberguistes. 
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Fundesplai incorpora, per segon any consecutiu, l’innovador sistema de comptabilitat social i de transpa-
rència del valor social integrat. aquest sistema, que combina variables econòmiques amb variables socials 
i ambientals, mesura i monetitza els impactes positius de les actuacions de l’entitat sobre la societat. el 
resultat de tot l’exercici es tradueix en diferents ecosistemes de valor identificats amb els grups d’interès 
amb què es relaciona Fundesplai. a partir d’aquest punt es visualitza el valor social generat amb les activi-
tats que es duen a terme i, per tant, la contribució que fa Fundesplai a la millora de la situació dels col·lectius 
amb què es relaciona. el 2019 el valor social integrat de Fundesplai va ser de 89.930.441€ i va representar 
més del doble del volum d’operacions econòmiques. el valor socioemocional va arribar a concretar-se en 
104.003.335€, un 11% més que el 2018.

inteGrat
valor social

Valor de mercat 

1.005.284 €
2018: 1.700.090 €

retorn 
econòmic aapp 

17.733.815 €
2018: 15.928.985 €

Valor social 
de no mercat 

37.830.361 €
2018: 35.793.230 €

Ratio 0,88

Valor social
inteGrat brut 

89.930.441 €
2018: 85.517.891 €

Ratio 2,08

Valor
socioemocional 

104.003.335 €
2018: 93.505.108 €

Valor social
de mercat 

52.685.883 €
2018: 50.241.983 €

1 2 3 4 5 6
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balanç econòmic recursos humans, econòmics i patrimonials

origen dels ingressos 2020 destí de les despeses 2020

prestació de serVeis 

subVencions 

socis, quotes i donacions

projectes educatius 
al món escolar 

àmbit social 
i educació en el lleure

educació ambiental, 
cases de colònies, alberGs

suport 
al tercer sector 
i formació

administració, interessos

econòmica i de Gestió
dimensió

l’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia en molts aspectes, i un d’ells afecta la gestió de l’equip humà. 
Amb la caiguda de l‘activitat els mesos de confinament (tancament d’escoles i de cases de colònies), 
1.319 persones treballadores han estat afectades per l’erto. prioritzant la minimització de l’impacte 
negatiu de la situació per als treballadors, Fundesplai ha complementat la part no pagada pel sepe i ha 
anticipat com a bestreta durant els mesos de març i abril els retards dels pagaments del sepe. 

econòmicament, la pandèmia també ha afectat el volum d’ingressos, despeses i marges. parlem 
d’una baixada global de volums del 10%, amb diferències segons el sector d’activitat, i pràcticament 
baixada total en relació amb l’excedent previst. Hem constituït 3,9 m€ de préstecs amb garantia iCo 
covid, fet que ha permès assegurar pagaments compromesos i el retorn a l’activitat al setembre. 
el 2020 ha estat, a més, l’any de l’inici de les obres d’ampliació de Centre esplai, per la qual cosa el 
balanç ha vist un creixement d’actius i passius a llarg termini. 

71,9%

18,6%

9,5%
50,3%

6,2%

8,6%

13,4%

21,3%

plantilla de
Fundesplai:

6.702
treballadors/es

78%
dones

60%
menors de
35 anys

67%
ContraCte 
indefinit
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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 2019 i d’anys 
anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2020 es troben en procés d’auditoria en el moment de publicar la present memòria. 

*L’entitat ha subscrit crèdits amb garantia ICO covid per valor de 3,9 M per fer front a les necessitats financeres de 2020 i les previstes per a 2021.

bové, montero i associats: Auditoria de comptes.
Fundación lealtad: Anàlisi del compliment dels principis de transparència i bones pràctiques.
igC: Auditoria del sistema integrat de gestió de la qualitat: normes ISO 9001. 
applus: Auditoria del sistema de gestió mediambiental EMAS i norma 14001.
Certificat EMAS del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Auditories, transparència i certificacions mediambientals

 aCtiu  2019  2020 diferència

aCtiu no Corrent  31.353.126,77    34.210.726,89    2.857.600,12   

aCtiu Corrent  13.817.088,60    16.364.493,51    2.547.404,91   

existÈnCies  222.955,09    177.141,96   -45.813,13   

deutors per subv.  4.714.573,67    4.819.174,48    104.600,81   

altres deutors  6.265.443,36    8.038.127,70    1.772.684,34   

dip. i vinCulades  1.289.024,59    646.219,45   -642.805,14   

tresoreries  1.172.266,05    2.518.042,00    1.345.775,95   

aJustos  152.825,84    165.787,92    12.962,08   

 total aCtiu  45.170.215,37    50.575.220,40    5.405.005,03   

passiu 2019 2020 diferència

patrimoni net 
(Fp+subv Cap)  18.927.553,60    18.286.989,69   -640.563,91   

passiu no  
Corrent (deutes llarg) 

 12.629.558,36    17.603.158,02    4.973.599,66   

passiu Corrent  13.613.103,41    14.685.072,69    1.071.969,28   

amb banCs  6.913.509,14    5.406.703,27   -1.506.805,87   

amb app  1.142.225,54    1.176.356,53    34.130,99   

altres  3.903.907,26    4.608.973,88    705.066,62   

aJustos  1.653.461,47    3.493.039,01    1.839.577,54   

 total passiu  45.170.215,37    50.575.220,40    5.405.005,03   

despeses  2017  2018  2019  2020  pressupost 2021 

Compres  6.189.022,71    6.792.197,61    7.332.744,16    5.373.592,85    6.201.373,49   

personal  32.016.542,02    34.632.692,17    35.884.003,35    33.561.128,23    36.739.566,87   

altres despeses  6.573.074,90    6.666.504,01    6.901.193,34    5.406.735,86    5.590.445,30   

FinanCeres  453.876,86    359.229,04    299.896,32    382.860,81    406.645,90   

exCepCionals i provisions  26.721,56    -      9.534,40    439,74    50.439,74   

(a) amortitzaCió  1.938.117,20    2.045.659,62    2.311.559,90    2.130.224,00    2.033.166,10   

(b) total despeses  47.197.355,25    50.496.282,45    52.738.931,47    46.854.981,49    51.021.637,40   

ingressos  2017  2018  2019  2020  pressupost 2021 

soCis  2.912.197,82    2.839.923,67    3.373.771,54    2.897.879,48    3.657.817,46   

prestaCió de serveis  36.945.035,54    40.955.617,22    41.651.070,75    33.765.267,70    39.842.566,42   

subvenCions  8.263.390,66    7.181.904,00    6.801.704,68    8.723.006,86    6.427.952,74   

altres ingressos  193.196,48    132.281,11    628.838,35    452.032,67    732.988,85   

exCepCionals  1.086,98    90.786,13    4.168,08    4.168,08   

(C) amortitzaCió subvenCions  969.776,79    1.032.199,33    1.268.087,11    1.118.950,97    1.093.950,97   

d) total ingressos  49.284.684,27    52.232.711,46    53.727.640,51    46.961.305,76    51.755.276,44   

 e) ingressos - despeses (d-b)  2.087.329,02    1.736.429,01    988.709,04    106.324,27    733.639,04   

 F) ingressos - despeses + amortitzaCions (e+a-C)  3.055.669,43    2.749.889,30    2.032.181,83    1.117.597,30    1.672.854,17   

g) inversions sense Finançament direCte -1.071.434,55   -1.375.840,38   -915.209,18   -1.299.005,21   -2.113.377,93   

H) retorn CrÈdit llarg -1.425.158,10   -1.246.309,59   -1.148.994,91    -1.534.024,26   -1.254.031,06   

resultat FinanCer (F+g+H)  559.076,78    127.739,33   -32.022,26    -1.715.432,17*   -1.694.554,82   
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En xarxa

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 or-
ganització, que agrupa 
les 33 principals ONG 
estatals amb prop de 4 
milions de persones as-
sociades.

Formem part d’aquesta 
plataforma, que agru-
pa les organitzacions 
d’àmbit estatal que tre-
ballen en el camp de la 
infància.

Com a entitat d’àmbit 
estatal, som socis a 
Espanya de l’European 
Anti Poverty Network, la 
xarxa contra la pobresa 
que fa la interlocució en 
l’àmbit estatal i europeu 
en l’elaboració dels 
plans d’inclusió social.

Plataforma del Voluntari-
ado de España. Formem 
part d’aquesta organitza-
ció no governamental, 
que coordina la promo-
ció i difusió del volunta-
riat i l’acció solidària en 
l’àmbit estatal.

Ostentem la presidència 
d’aquesta entitat, que 
impulsa programes per 
a la inclusió en l’àmbit 
iberoamericà amb orga-
nitzacions de 17 països.

Fundesplai forma part d’aquesta entitat, constituïda el 2003 
i que aplega 34 organitzacions de segon nivell que repre-
senten prop de 3.000 entitats catalanes.

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

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

Formem part d’aquesta coordinadora, que és l’única entitat 
de segon nivell del món fundacional català i representa els 
interessos de les fundacions davant els poders públics i la 
societat. La Coordinadora, fundada l’any 1978, compta amb 
més de 600 fundacions associades en els àmbits educatiu, 
de salut, d’acció social, cultural, de recerca i de cooperació.

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

El Departament de Joves de Fundesplai es va incorporar el 
passat mes d’octubre de 2018 a Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS) per tal de contribuir a millorar l’acompanyament 
i la inserció de joves i les seves famílies.

Fundesplai forma part de l’Acord Nacional per a l’Agenda 
2030, aprovat pel Govern de la Generalitat, que és el tret de 
sortida de l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició d’en-
titats, administracions públiques, empreses, sindicats... per 
tal d’assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
fixats per les Nacions Unides.

Fundesplai és membre de la Junta Directiva de La Confe-
deració, que és l’organització empresarial que representa 
les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les 
persones a Catalunya.

 

xarxes del tercer sector
participació en

també en formen part:
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La Fundació col·labora amb aquests organismes ambientals.

Fundesplai té convenis amb diferents departaments de la Generalitat 
que inclouen la col·laboració especialment en relació amb programes 
d’educació en el lleure infantil i juvenil, amb especial incidència en barris 
desfavorits, programes d’atenció a infants i joves amb dificultats especials, 
programes d’inserció laboral de joves inscrits al Servei de Garantia Juvenil 
i programes de desenvolupament associatiu i del voluntariat. Igualment, 
col·labora en programes d’educació ambiental, salut, de foment de 
l’ocupació, d’e-inclusió i internacionals. Així mateix, Fundesplai rep 
recursos de l’assignació dels fons del 0,7% de l’IRPF destinats a finalitats 
socials, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per 
a la realització de programes per a la infància, joventut, voluntariat, 
famílies, igualtat dones-homes i persones migrants.

Fundesplai ha rebut un ajut per a un intercanvi europeu en el marc 
del programa Erasmus+.

L’Ajuntament i Fundesplai tenen subscrits convenis de col·laboració 
per a l’actuació educativa i social al barri de Sant Cosme, així com 
la col·laboració en programes educatius, socials, de sensibilització i 
cooperació al desenvolupament i mediambientals. Així mateix, col-
laboren en un programa per a la millora de l’ocupabilitat, especial-
ment entre els joves i les persones en situació de vulnerabilitat i en 
el projecte col·lectiu de les entitats del Prat per al càlcul del Valor 
Social Integrat.

Conveni amb la Diputació de Barcelona per a un programa de promo-
ció, suport i difusió de les activitats de lleure educatiu, i per garantir l’ac-
cés a les activitats d’estiu dels infants i joves en situació de vulnerabilitat.

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

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

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

altres col·laboracions

administracions, empreses 
i orGanitzacions

col·laboració amb
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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. Mestre 
i psicopedagoga. Dir. Institut 
escola Oriol Martorell 
(Barcelona) Martorell

rosa romeu
Vocal. Diplomada 
en Treball Social

Carme san miguel
Vocal. Llicenciada 
en Ciències Físiques

Jordi simó
Vocal. Fundador de Plan 
Marketing y Comunicación

rosa valls
Vocal. Catedràtica de 
la Facultat Educació 
a la Universitat de Barcelona

Consell assessor
ramon agenjo
President Fundació DAMM

Jordi alberich
Director general 
Cercle d’Economia 1998-2018

Jordi albert
Diputat del GP ERC

belén albizu
Suport tècnic Àrea Infància, 
Família i Dona. INTRESS

Josep maria Álvarez
Secretari general UGT

ignasi aragay
Director adjunt diari Ara

Jordi armadans
Director FundiPau

núria ayala
Arquitecta

raimon bergós
Advocat. Especialista 
en associacions i fundacions

agustí boixeda
Professor INEFC

Quim brugué
Catedràtic Ciència Política, 
Universitat Girona

Carles Campuzano
Director Dincat. Diputat al 
Congrés 1996-2019

gal·la Cortadellas
Consultora de 
polítiques socials

teresa Crespo
Experta en Acció Social

Carlos Ferrater
Doctor arquitecte 
i soci fundador d’OAB

ester garcia
Directora Escola 
Enoturisme de Catalunya

ramon garcía
Professor d’ESADE

Joan m. girona
Mestre i psicopedagog

Carme gómez
Experta en Famílies i Educació

eva granados
Diputada/Portaveu 
Grup Parlamentari Socialista

raimon guilera
Tècnic d’Educació

Jordi izquierdo
Fundació Utopia

Candela lópez
Alcaldessa de Castelldefels  
2015-2017

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

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

Jordi menéndez
Pedagog. Cap oficina 
president Montilla

isabel montraveta
Llicenciada en Dret 
i Diplomada en Treball Social

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
Director general de Participació 
Ciutadana i Processos Electorals

ramon plandiura
Advocat

enric prats
Professor Pedagogia UB

marta ribas
Diputada i portaveu adjunta 
GP Catalunya en Comú Podem

Josep Carles rius
President Fundació 
Periodisme Plural

Josep ma romero,
Secretari  general  de CCOO  
del  Baix  Llobregat,  
Alt  Penedès,  Anoia  i Garra

eloi rovira
Regidor Esports i Joventut 
Ajuntament Sant Cugat

Fina rubio
Presidenta Fundació SURT

Joan rueda
Director adjunt El Punt Avui

salvador rueda
Director Agència Ecologia  
Urbana de Barcelona

dolors sabater
Pedagoga. Alcaldessa 
de Badalona 2015-2018

neus sanmartí
Professora emèrita 
Facultat Ciències de l’Educació 
de la UAB

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

elena sintes
Sociòloga

marta soler-gallart
Directora CREA

Joan subirats
Catedràtic Ciència Política  
i Investigador IGOP UAB

lluís tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat 
1982-2019

maria truñó
Politòloga. 
Directora de l’Institut Infància

Jordi turull
Advocat i polític

eduard vaquero
Professor lector 
Universitat de Lleida

pau vidal
Consultor en Tercersector.net

laura vílchez
Diputada GP Ciutadans

Frederic ximeno
Comissionat d’Ecologia 
de l’Ajuntament de Barcelona

rafael zarza
Direcció general 
Avant Grup-Bardet

de la fundació i la federació 
catalana de l’esplai

òrGans de GoVern
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direcció
Cristina rodríguez
Directora General*

núria valls
Directora General 
Fundación Esplai.
Presidenta de 
La Liga Iberoamericana

Carles xifra
Direcció d’Innovació 
i Continguts*

maría José navarrete
Direcció financera*

Froilan salgado
Adjunt a Direcció 
General*

José antonio ruiz
Adjunt a Direcció. 
Relacions Institucionals 
i Continguts*

Comitè de 
Coordinació 
de Fundesplai
montse agudo
Responsable Servei Jurídic 
de Suport Tercer Sector

marc alcaraz
Cap d’estudis 
del Centre de Formació

Cristina Álvarez
Cap d’Administració 
i Control Pressupostari*

Jordi Álvarez
Responsable Programes 
Socioeducatius 

esther armengol
Responsable Comercial 
i Màrqueting

sílvia bartrina
Cap del Departament 
de Secretaria i 
Captació de Fons*

albert bescós
Responsable d’Equipaments

marta bou
Adjunta a Patrimoni*

maria bruno
Cap del Departament de Joves*

eloi Camacho
Cap del Departament 
de Compres i Nutrició*

anna Caminals
Responsable de 
Manteniment 
Centre Esplai*

meritxell Cañadas
Cap del Departament 
Petita Infància*

ana Castells
Responsable de Programació 

glòria Català
Responsable de Comptabilitat 

inés Cosmen
Directora de Centre Esplai 
Hostel. Alberg de Centre Esplai*

mireia Crespo
Cap d’Administració 
i Control Pressupostari*

Cristina Cuenca
Cap del Departament Jurídic*

roger duaso
Responsable de programes 
educatius de cases de colònies

susagna escardíbul
Pedagoga de l’Àrea 
d’Innovació i Continguts

Joel Ferrer
Àrea de Formació FE

Júlia garcia
Cap Departament 
d’Educació Ambiental*

mireia garcia
Responsable d’Esplais 
de la Federació 

víctor garcia
Cap del Departament 
de Suport Tercer Sector*

núria gassó
Responsable 
Continguts Digitals

asun gil
Cap del Departament 
de Lleure*

José gonzález
Responsable Paidos

núria Homar
Responsable de Suport a 
les NEE Serveis Escolars

victor Hugo martínez
Adjunt a Direcció General.
Fundación Esplai*

eduardo izquierdo
Responsable Servei  
Laboral de 
Suport Tercer Sector

roser Juanola
Responsable Paidos

albert mariscal
Responsable 
d’Inserció Sociolaboral

Cristina martín
Cap del Departament 
de Món Escolar*

dolors martínez
Responsable del Servei 
Econòmic. Suport Tercer Sector

eric martínez
Responsable de restauració 
i esdeveniments Alberg 
Centre Esplai

marta martínez
Responsable Espais Familiars

montserrat moltó
Cap de Departament 
de cases i albergs*

Cristòfol ortolà
Responsable de Selecció 
i Desenvolupament 
Departament del RRHH

Catalina parpal
Responsable de Programes 
Escolars

meritxell pascual
Cap del Departament 
de Formació*

Jonathan pasquier
Responsable de Màrqueting 
Digital i Programació*

glòria pedró
Responsable Esplais Propis

rubén pérez
Cap del Departament 
de Qualitat, Planificació i 
Processos*

anabel pérez
Àrea Socioeducativa 
i d’e-inclusió FE

xavier planas
Responsable de Subvencions 
i Contractació AAPP 

víctor rodríguez
Responsable de Qualitat, 
Dietètica i Nutrició

Jordi roman
Cap del Departament 
de Recursos Humans*

pere rosa
Responsable Servei  
Informàtic de 
Suport Tercer Sector

mariona sala
Responsable de Sostenibilitat 
Ambiental

pau sánchez
Responsable Unitat 
d’Atenció a l’Usuari

isabel santero
Responsable Programes 
Inclusió laboral i Dona

gemma sellerès
Cap del departament 
d’Administració i 
Control Pressupostari*

lluïsa torres
Responsable de Gestió Laboral

alfons valle
Departament de Comunicació

Josep maria valls
Cap del Departament 
de Comunicació*

*Membres del Comitè Executiu

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) 

anabel rodríguez
Centre d’Esplai Can Serra 
(Hospitalet de Llobregat) 

guillem ribera
Club d’Esplai Bellvitge 
(Hospitalet de Llobregat) 

núria Canillas
Xino-Xano Associació de Lleure 
(Barcelona) 

mari Carme vázquez
El Grup de Polinyà (Polinyà) 

sara díez
Esplai Pingüí 
(Sant Andreu de la Barca) 

albert garcía
Esplai la Barretina 
(Sant Boi de Llobregat) 

berta marques
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

aida duran 
Esplai GISC (El Prat de Llobregat)

imma martos 
Associació Educativa Espirall 
(Les Franqueses del Vallès)

noemí Coma 
Associació Educativa Espiral 
(Les Franqueses del Vallès)

la Federació Catalana de l’esplai és una 
entitat vinculada a Fundesplai que impulsa 
el reconeixement social i educatiu, dona 
suport, reforça la identitat i la vinculació 
territorial dels centres d’esplai i n’articula 
diferents dinàmiques territorials a través 
del treball en xarxa.
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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. 
endesa: Terrenys d’acampada de Camarasa i Àger.

La capacitat màxima 
de les 28 instal·lacions 
és de 1.923 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.

al medi natural
iNStaL·LaCiONS

https://albergueesplaibarcelona.com/
1

2

7

12

17 18 19 20

25 26 27 28

 InSTaL·LaCIonS
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 1 alberg de Centre esplai (319)   
  baix llobregat. el prat del llobregat

 2 mas Cabàlies (68)  
  pirineu. ogassa

 3 rectoria de la selva (90) 
  serra de busa. navès

 4 la pinassa (33) 
  serra de busa. navès

 5 alberg Cal pons (72)  
  berguedà. puig-reig

 6 les Codines i masoveria (66)  
  osona. montesquiu

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

 8 els porxos (71)*  
  guilleries. vilanova de sau

 9 la Cinglera (110)*  
  guilleries. vilanova de sau

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

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

 12 Can massaguer (78)*  
  montseny. sant feliu de buixalleu

 13 la traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 14 molí de sant oleguer (64)  
  vallès occidental. sabadell 

 15 Ceal Can santoi (44) 
  collserola. molins de rei

 16 Can grau (48)
  massís del garraf. olivella

 17 els vagons (44)
  montsec. àger

 18 els roures (45) 
  pirineu. ogassa

 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

 28 alberg Caa Cal ganxo (44)
  massís del garraf. castelldefels

8 9 10 11

13 14 15 16

3 4 5 6

21 22 23 24

 InSTaL·LaCIonS
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entitats de la federació catalana de l’esplai

DIrECTorI

alt camp
el pla de santa maria

 Associació Catesplai Planenc
C/ Major, 21;
catesplaiplanenc@gmail.comt

alt penedès
sant llorenç d’Hortons

 Associació La Caseta Hortonenca, 
Major, 29; 93 771 67 88 
slrh.caljove@diba.cat

sant pau d’ordal
 Centre d’Esplai els Cargols, 

Sant Pau, 8; c.e.elcargos@gmail.com

anoia
els Hostalets de pierola

 Esplai Juvenil Les Pífies, 
Mestre J. Lladós, 5, 1r; 
93 771 27 66
esplai-pifies@hotmail.com

masQueFa
 Centre d’Esplai Giravolt, 

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

baGes
sant salvador de guardiola

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

baix llobreGat
abrera

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

begues
 Grup d’esplai Uraka, c/ Ferran Muñoz, 

1; uraka@fundesplai.org

CastelldeFels
 Centre d’Esplai Els Dimoniets, 

C/ Bécquer, 46, 1r, 1a; 
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; 
info@elglobus.cat

 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 llobregat - 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, C/ Marcelino 
Menéndez y Pelayo, s/n; 
elabarretina@fundesplai.org

sant Feliu de llobregat
 Club d’Esplai Diversitat Lúdica, 

Riera de la Salut, 7. 93 632 57 88; 
diversitatludica@fundesplai.org 
CC Les Tovalloles

sant Joan despí
 Centre d’Esplai El Nus, pg. Canal, 2.

93 477 06 86; esplaielnus@esplaielnus.org

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

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

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

sant viCenç dels Horts
 Casal Infantil i Juvenil El Quijote, 

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

viladeCans
 Associació per la integració 

de persones amb discapacitat 
de Viladecans (ASDIVI)
Carles Altés, 15 baixos; 93 659 1844;
asdivi15@gmail.com 

baix penedès
el vendrell

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

barcelonès
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 Eixic Lleure i Esport
C/ Gomís, 110, esc. 7, 2n,2a;
asoeixic@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, 
Rambla Badal, 121, Barcelona; 
info@ongxera.com

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

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

 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; associa-
cio-coordinadora@hotmail.com

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

sant adrià de besÒs
 Ass. Casal Infantil La Mina, Ponent, 37 

93 462 10 40; casal@casalinfantillamina.com

Garraf
vilanova i la geltrú

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

Gironès
girona

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

maresme
mataró

 Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura’t , Teià, 7; 
aeenlleurat@hotmail.com

sant Cebrià de vallalta
 Ass. Esplai La Maduixa, 

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

montsià
alCanar

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

sant Carles de la ràpita
 Associació Sociocultural Xerinola, 

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

osona
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 Boulevard, 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.roda1999@gmail.com

terra alta
gandesa

 Associació d’Educació 
en el Lleure Punt Sud, 
C/ Méndez Núñez, 46; 
puntsud@fundesplai.org

batea
 CE Mar de Somnis, 

Calvari, 25-32;
esplaimardesomnis@fundesplai.org

Vallès occidental 

montCada i reixaC
 ADIMIR. Assoc. de Discapacitats de 

Montcada i Reixac. Crisantems s/n; 
info@adimir.org 

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

93 713 32 06;  
grupdepolinya@fundesplai.org

ripollet
 Grup recreatiu educatiu, social, 

cultural i alternatiu G.R.E.S.C.A, 
Ntra. Sra. dels Àngels, 15; 
esplai@lagresca.org

rubí
 Esplai Riu Roig; Ass. Veïns les Torres 

Rubí 2000, Joan Puig, 7;
riuroig@hotmail.com

 Ass. Cultural Mube, Av. Catalunya, 8, 
5è; esplaimube@gmail.com

terrassa
 Centre d’Esplai Guadalhorce, 

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

 Centre de Lleure Tu Tries, 
Bartomeu Amat, 44; 622 31 34 76; 
cll.tutries@hotmail.com

Vallès oriental
aiguaFreda

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

les FranQueses del vallÈs
 Associació Educativa Espirall, 

Cardedeu, 11, Bellavista; 687 502 030, 
associacio.espirall@gmail.com



CaMpanya solidària

Unes colònies  
per tornar 

a jugar junts!
Ajuda’ns a fer possible que tots els infants

puguin gaudir del seu dret a jugar amb els amics enmig de la natura!

fundesplai.org

FEu Els vostrEs
donatius a:

93 551 17 71



com contactar:

93 474 74 74
www.fundesplai.org

Carrer riu anoia, 42-54
08820 el prat de llobregat


