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Dirigir amb lideratges compartits

Creixem per construir un món millor

Teniu entre mans l’Informe anual 
2018-2019 de Fundesplai, amb un 
resum dels principals programes 
que desenvolupem a favor dels in-
fants, joves, famílies i entitats del 
tercer sector. 
Si haguéssim de resumir quanti-
tativament el contingut d’aquest 
informe hauríem de parlar de crei-
xement. Efectivament, la nostra ac-

tuació global ha arribat a un total 
de 258.656 persones, la qual cosa 
representa un creixement de pràcti-
cament un 4% respecte a l’any pas-
sat, amb un nivell d’ajuts i beques 
atorgades per garantir l’equitat que 
han arribat a més de 18.400.
Des del punt de vista qualitatiu, 
d’entre totes les nostres actuaci-
ons, a les pàgines 10 i 11 n’hem 
volgut destacar tres. El primer és 
l’esforç que com a organització 
estem fent a favor de la formació, 
l’acompanyament i la inclusió 
laboral dels joves en situació de 
vulnerabilitat, que ha arribat a 850 
destinataris. El segon és el desenvo-
lupament en els esplais i escoles de 
la proposta educativa “Encoratja’t” 

per la igualtat de gènere i la violèn-
cia zero, que ha arribat a 85.000 
infants i joves. I el tercer, el nostre 
compromís amb la sostenibilitat, 
que s’endinsa en el compliment 
dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible. Finalment cal 
destacar la gran implicació de tots 
els equips en la definició del marc 
estratègic i de nous projectes de 
futur que, en col·laboració amb 
moltes altres persones i organitza-
cions del nostre país i en l’àmbit 
internacional, ens han de permetre 
multiplicar la nostra acció per aju-
dar a construir un món millor. Un 
demà millor.
Comptem a vosaltres per aconse-
guir-ho!

En els darrers anys a Fundesplai es-
tem immersos en un profund canvi 
de cultura organitzativa per tal de 
ser més eficients davant d’una so-
cietat en constant transformació, 
que sovint demana respostes àgils 
a noves necessitats.

Enguany hem avançat cap a un 
model cada cop més participatiu, 
basant-nos en els fonaments de la 
xarxarquia i els lideratges compar-
tits, és a dir, aquell ordre organitza-
tiu caracteritzat per l’horitzontalitat, 
que promou la col·laboració i la 
creativitat dels equips i que compor-
ta una responsabilitat i compromís 
individual més grans.

En aquest sentit, d’una banda hem 
procedit a una reorganització dels 
equips, dotant-los de més autono-
mia, i alhora hem creat diferents 
processos, espais i òrgans per com-

partir, reflexionar i debatre. En els 
darrers mesos, i sota el lema “So-
miem el futur”, s’ha impulsat l’ela-
boració d’un nou marc estratègic en 
què han participat centenars de per-
sones dels diferents grups d’interès, 
orientat a identificar els nous rep-
tes als quals hem de fer front en els 
propers anys. També s’ha ampliat, 
amb 20 membres nous, el Comitè 

de Coordinació, un òrgan que es 
reuneix cada mes i que aplega fins a 
60 persones entre directors/es, caps 
d’àrea, de departament o d’unitat.
L’objectiu és clar: fer aflorar nous 
lideratges i donar resposta als nous 
reptes de la societat a partir del mi-
llor que pot aportar cadascun dels 
voluntaris i voluntàries i professio-
nals de Fundesplai.

DIReCCIó Col·legIaDa
CRISTINA RodRíguEz / Directora general de Programes i Gestió         NúRIA VAllS / Directora general de Comunicació i Relacions
MARíA JoSé NAVARRETE / Directora financera                                 CARlES XIfRA / Director de Continguts i Innovació

Josep gassó 
/ President

Membres del Comitè de Coordinació de Fundesplai
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Directora Escola 
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Professor d’ESADE
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Tècnic d’Educació

Miguel Inglés
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Professor d’Esade

Sílvia llinas
Restauradora
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Catedràtica Dret Administratiu UB
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Mestre-FMRP-director GUIX
Maria Marquès
Pedagoga i directora 
Escola Vila Olímpica
Xavier Masllorens
President FundiPau

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

Jordi Menéndez
Pedagog. Cap oficina 
president Montilla

Isabel Montraveta
Llicenciada en Dret i Diplomada 
en Treball Social

Toni Mora
Secretari 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
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

Maurici Rolo
President AMPA Institut-Escola 
Costa i Llobera

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
Docent i pedagoga.  
Alcaldessa de Badalona 2015-2018
Neus Sanmartí
Professora emèrita Facultat Ciències 
de l’Educació de la UAB

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

Elena Sintes Pascual
Sociòloga

Marta Soler-gallart
Directora CREA

Joan Subirats
Catedràtic Ciència Política  
i Investigador IGOP UAB

lluís Tejedor
Alcalde del Prat de Llobregat

Maria Truñó
Politòloga. 
Directora de l’Institut Infància

Jordi Turull
Diputat GP Junts per Catalunya

Eduard Vaquero
Professor lector 
Universitat de Lleida

laura Vílchez
Diputada GP Ciutadans

Pau Vidal
Consultor en Tercersector.net

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

Rafael zarza
Direcció general 
Avant Grup-Bardet

Òrgans de govern de la Fundació  i la Federació Catalana de l’Esplai
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dolors Martínez
Responsable del Departament 
Econòmic. Suport Associatiu
Eric Martínez
Responsable Inserció 
Sociolaboral

Marta Martínez
Responsables Espais Familiars
Victor Hugo Martínez
Adjunt a Direcció General.
Fundación Esplai*

Isabel Matas
Responsable de Salut i Prevenció

Elena Medina
Responsable de Selecció 

oriol Mestre
Cap Departament Formació. Ad-
ministrador de Suport Associatiu i 
de Fundación Esplai*

Meritxell Pascual
Cap del Departament de Formació*

Jonathan Pasquier
Responsable de Màrqueting Digi-
tal i Programació*

glòria Pedró
Responsable Esplais Propis

Rubén Pérez
Cap del Departament de Qualitat, 
Planificació i Processos*

Montserrat Picas
Cap del Departament Jurídic*

Xavier Planas
Responsable de Subvencions i 
Contractació AAPP 

Anna Puig
Responsable de Programes  
Educatius Cases de Colònies

Víctor Rodríguez
Responsable de Qualitat, 
Dietètica i Nutrició*

Jordi Roman
Cap del Departament de Recursos 
Humans*

Xavier Romeu
Responsable de 
Sistemes Informàtics*

Pere Rosa
Responsable Departament  
Informàtica de Suport Associatiu

gemma Sellerès
Cap del Departament d’Adminis-
tració i Control Pressupostari*

lluïsa Torres
Responsable de Gestió Laboral
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 (Hospi-
talet 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) 

Minerva farrés
Esplai la Barretina (Sant Boi 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

Nieves fernández 
Esplai GISC (el Prat de Llobregat)

Imma Martos 
Associació Educativa Espirall (les 
Franqueses del Vallès)

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

Què és Fundesplai
Fundesplai és la marca amb què es presenten 
la Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats que aplega. 
Es tracta d’una iniciativa sense afany de lucre que, 
des de fa prop de 50 anys, treballa a favor dels infants, 
els joves, les famílies i el Tercer Sector des 
dels àmbits educatiu, social i mediambiental. 
L’actuació global de Fundesplai l’any 2018 
ha arribat a 258.656 persones.

la nostra visió
Volem ser una organit-
zació reconeguda i sos-
tenible, que combini la 
lògica local i global en 
la seva actuació amb la 
presència territorial, ca-
racteritzada per la qua-
litat i la innovació i per 
establir aliances estratègi-
ques, especialment amb 
els ajuntaments i el món 
local en general.

valors humans 
que orienten els 
nostres objectius

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

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 al-
tre interès que no siguin 
els valors que inspiren 
la nostra missió.

transparència 
Treballem amb claredat 
en els objectius i amb 
transparència en la ges-
tió dels recursos basada 
en la coherència i en la 
informació.

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 aus-
teritat i aplicant criteris 
d’eficiència en la gestió 
que ens permetin que 
la nostra acció social i 
educativa sigui tan efi-
cient com sigui possible 
i amb el mínim impacte 
ambiental.

coherència
Volem que la nostra 
activitat i el nostre fun-
cionament siguin reflex 
dels valors que procla-
mem.
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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:  

menjadors i temps  
educatiu al migdia, 
extraescolars, 
programes i projectes 
d’educació ambiental

•Suport 
a la integració 

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

•Atenció 
a la petita infància 
(0-6 anys)

•Plans educatius 
d’entorn

•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

joves

Famílies

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

•Campanyes per 
promoure l’equitat 
en les activitats

  de lleure

•Colònies per a 
famílies i grups 
en equipaments 
de natura

•Educació per a la 
  salut i prevenció
 de drogodependències

•Formació  
  i assessorament 
  en la funció de  
  la parentalitat  
  positiva

•Programes  
 d’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

Impulsa el reconeixement social i educatiu, dona suport, 
reforça la identitat i la vinculació territorial dels centres d’es-
plai i n’articula diferents dinàmiques territorials a través del 
treball en xarxa. En l’actualitat agrupa 113 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.

Què fem

Entitats vinculades

societat i 
tercer sector

descobreix 
centre 
esplai!
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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
9

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

21

52

4

25

8

14

15

2

1

2

2

2

5

1

3624

44

93

33 78

115
114

5613

3110

13

2

2

2

2

17

1

44

30

2

5

7

4

21

12
7

16

73
28

422

137

17

40

13

2

2
1

1

17
3

26

38

2

6

33
46

47

226
13

339

87

26

1

35

7

258.656  
persones a 

les quals arriba 
la nostra acció 

1.133  
Escoles 

87.030  
Participants en 

programes escolars
 

1.047  
Entitats Club 

de Suport 

28  
Equipaments 

de natura 

38.867  
Participants en 

programes 
d’educació ambiental

 

5.529   
Alumnes en 

activitats de formació
 

113  
Esplais i projectes 

de lleure 

17.129  
Infants en 

esplais 

1.512  
Monitors/es 

6.089  
Treballadors/es
Equivalents a 1.433 

jornades completes d’un any

1.388  
Voluntaris/ies

ESPLAIS I PROJECTES 
DE LLEURE

CENTRES 
EDUCATIUS                   

EQUIPAMENTS 
DE NATURA   

ENTITATS 
CLUB SUPORT

  

Fundesplai a Catalunya
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Les iniciatives a favor dels 
infants i els joves, la inclusió 
social, el Tercer Sector i el medi 
ambient de Fundesplai a Espa-
nya es duen a terme a través 
de Fundación Esplai Ciudada-
nía Comprometida gràcies als 
acords de col·laboració entre 
les dues entitats. Fundesplai i 
Fundación Esplai també impul-
sen diferents projectes arreu 
del món. Les dues són organit-
zacions 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: 30

PAÏSOS EUROPEUS ON DESENVOLUPEM PROJECTES: 10

PAÏSOS IBEROAMERICANS 
ON TREBALLEM EN XARXA: 17

 

Mèxic

Hondures
Nicaragua

Colòmbia

Equador

Bolívia

Paraguai

Argentina

Xile

Panamà

Costa Rica

Brasil

Uruguai

El Salvador

Guatemala

ESPLAI SENSE FRONTERES: 4

SETMANA PELS DRETS DE LA JOVENTUT: 5

l

Illes Canàries

1

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 
BascCantàbria

3

2

3

2

2

8

2

3

2

2

1

1

2

7

1

12

1

1

4

3

1

3

1

14

16

3

1

1

4

6

1

3

2
1

4

2

1

1

2
8

1

CONECTA CODE: 15
BECAMOS: 32
“RED CONECTA”: 60
“RED CONECTA MIGRACIÓN”: 21
CONNECTA JOVE: 17
“RED CIUDADANÍA COMPROMETIDA”: 8
“EMPLEO JOVEN” (GRUPS): 20

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

1

1

3

Actuació a Espanya i al món

12

1
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encoratja’t

Escoles i esplais eduquen per la igualtat de gènere

Fundesplai va posar en marxa 
el curs 2017-2018 “Encorat-
ja’t”, una proposta educativa 

per treballar en escoles i esplais 
la igualtat de gènere i la violèn-
cia zero. Aquesta iniciativa s’ha 
desenvolupat durant els cursos 
2017-2018 i 2018-2019 i han 
participat en cada edició prop de 
85.000 infants i joves. A més, en 

l’edició d’aquest curs es van orga-
nitzar dues accions col·lectives. La 
primera va ser amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, el 8 de 
març, portava per lema “Abracada-
bra... dona encoratjada” i va mobi-
litzar prop de 12.000 infants, joves i 
monitors/es per reivindicar el paper 
de les bruixes i sanadores, dones 
sàvies injustament perseguides al 

llarg de la història. La segona es va 
fer Dia Internacional contra l’Asset-
jament, el 2 de maig, i amb el nom 
de #Moute es va fer una crida a les 
escoles i els esplais perquè d’una 
forma molt senzilla sumessin esfor-
ços contra aquest greu problema i 
exalcessin els valors de convivència 
al ritme de la cançó “Rispect” del 
grup Xiula.

Destacats 2018-2019
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joves 

Maximitzar les oportunitats de cada jove

treballant Pels objectius de desenvoluPament sostenible

Compromís amb la sostenibilitat

Tresca Jove, AMA, Oportu-
nitat Jove, Jove Valor... són 
alguns dels programes que 

conformen l’important esforç que 
impulsa Fundesplai els darrers 
anys amb un eix comú: acompa-
nyar les persones joves, especial-
ment les que es troben en situació 
de vulnerabilitat, en l’inici del seu 
projecte professional i vital. Al 

2018 en van ser 850. Tots els pro-
grames que desenvolupem tenen 
la seva especificitat i responen a 
les diferents necessitats dels i les 
joves, a les seves situacions inici-
als i a les seves expectatives, així 
com també a necessitats d’empre-
ses i del món laboral en general. 
Així, alguns posen l’accent en la 
vessant formativa (lleure, restau-

ració, gestió administrativa, pro-
gramació...) i d’altres en l’acom-
panyament personal, la tutoria i la 
mentoria. Les metodologies i les 
etapes s’adeqüen al perfil de cada 
persona per tal de maximitzar les 
seves oportunitats d’integració la-
boral i social, retorn al món de la 
formació o d’entrada al món del 
voluntariat.

Fundesplai renova el seu compro-
mís amb la sostenibilitat, que ha 
mantingut des dels seus inicis, 

desenvolupant un ventall de progra-
mes que s’endinsen en els reptes dels 
Objectius del Desenvolupament Sos-
tenible (ODS), treballant per avançar 
cap a una vida sostenible, pròspera 
i equitativa, i situant les persones 
com a promotores i protagonistes 
de la transformació i el canvi en la 

sostenibilitat.
Innovadors programes d’educa-
ció ambiental a les escoles, tallers 
i activitats, colònies i sortides de 
descoberta de l’entorn natural, pro-
jectes de participació i de ciència 
ciutadana, assessorament i formació 
continuada en els programes d’Es-
coles Verdes i escoles sostenibles, o 
activitat de les jugateques ambien-
tals en els parcs metropolitans són 

alguns dels programes que enguany 
han pres molta força que tenim com 
a repte la urgència ambiental i social 
que tenim al davant.
La gestió sostenible de Centre Es-
plai i dels equipaments de Fundes-
plai, amb la millora constant de les 
variables ambientals any rere any, 
és l’aposta per la coherència i per 
incorporar el principi sostenibilista 
com a camí necessari i urgent. 



infants
Fundesplai

amb els
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judith selvi gonzàlez
7 anys. Escola Sant Martí (Barcelona)

El Dia dels Drets dels Infants, amb les mo-
nitores i monitors del temps del migdia hem 
pintat un banc amb els colors de l’arc de 
Sant Martí perquè tinguem un lloc on parlar 
sobre la diversitat afectiva i el respecte a tot-
hom. M’ha agradat molt fer-ho!



Més participació 
dels centres d’esplai
Aquest curs s’ha caracteritzat per una gran 
participació dels esplais tant en les accions 
col·lectives per la igualtat de gènere el 8 
de març (Dia Internacional de les Dones) 
i el 20 de novembre (Dia Universal dels 
Drets dels Infants) com en les jornades 
formatives (Movidic i Agofedesplai).

Més proximitat dels programes 
escolars al territori 
La gestió del temps educatiu del migdia 
de les escoles del Consell Comarcal del 
Moianès, tres nous casals municipals a 
l’Alt Empordà o nous projectes a Sant 
Boi de Llobregat i Sant Cugat reforcen la 
presència territorial de Fundesplai.

Suport educatiu  
per una escola inclusiva
El decret d’atenció a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu de 
finals de 2017 ha donat un marc de refe-
rència a espais i projectes inclusius, com 
el de Suport Educatiu de Fundesplai, 
que va atendre el 2018 més de 3.000 
alumnes amb necessitats educatives 
especials. 

Increment d’activitats  
a la campanya d’estiu
La campanya “Encerta l’Estiu  
– Un estiu per a tothom!” de 2018 va 
tenir un increment del 9,5% en el  
nombre d’activitats fins a arribar a les 
1.337 tandes de casals, colònies...  
amb més de 68.000 participants.  
Un augment possible gràcies a la quali-
tat de les colònies, casals i campaments 
que s’organitzen i en què cal destacar  
l’important esforç inclusiu amb la cam-
panya de beques. 

Proximitat i ParticiPació, 
eixos dels Programes d’inFància
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5.376 
ajuts per a 

colònies escolars

740 
ajuts per a 
colònies 

en família

6.644  
ajuts per a activitats 

de vacances 
i excursions

5.275
beques per a 

colònies 
i casals d’estiu

372 
beques 

d’un mes 
en menjadors 

escolars

Activitats d’estiu 
amb l’Ara i El Periódico
L’edició del campus de periodisme 
amb el diari Ara, en què van participar 
44 nois i noies de 12 a 14 anys, va 
ser un èxit. També la 3a edició de les 
colònies i campaments organitzats 
amb El Periódico, que sumen des de 
la 1a edició més de 600 participants.

Jugateques ambientals als 
parcs urbans metropolitans
Les Jugateques ambientals són espais 
impulsats per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona on les famílies amb infants 
poden compartir una estona de joc i 
experimentació mentre coneixen els 
valors dels parcs i platges metropolita-
nes. Fundesplai en va gestionar 10 el 
2018 i aquest 2019 en gestiona 16.

Els esplais celebren aniversaris
Durant el curs 2018-2019 molts 
centres d’esplai han celebrat ani-
versaris de xifres importants, que 
exemplifiquen la llarga tradició del 
lleure educatiu: El Castanyot (Sant 
Joan Despí) i Club Bellvitge (l’Hos-
pitalet de Llobregat) van fer 50 anys, 
el Grup Infantil Sant Cosme (el Prat 
de Llobregat), 45 anys; La Mina (Sant 
Adrià de Besòs), 40 anys...

Edufilms, Premi Civisme 2018
L’Edufilms, el festival de cinema jove 
per la transformació social que impul-
sen Fundesplai i la Federació Catalana 
de l’Esplai, va ser reconegut en els 
XXXII Premis Jaume Ciurana, que es 
van concedir en el marc dels Premis 
Civisme 2018 que atorga el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famíli-
es de la Generalitat de Catalunya.

18.407   
ajuts atorgats
el darrer any 

IMPACtE SoCIAl 
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joves
Fundesplai

amb els

andrea tavira sales
21 anys. Participant al tresca Jove

Participar en aquest projecte m’ha servit per 
saber com d’important és el món del lleure 
i de l’educació. Vam participar en diferents 
activitats gràcies a Fundesplai. Així, vam po-
der conèixer moltíssima gent i ara hem for-
mat un grup d’amics. Gràcies a treure’m el 
títol de monitora vaig poder treballar i enca-
ra segueixo treballant com a monitora, i ha 
estat una experiència inoblidable.
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Intercanvi juvenil Zero V 
per la igualtat de gènere 
Un total de 165 joves portuguesos, catalans 
i francesos van participar entre el 12 i 17 
de novembre en l’intercanvi internacional 
ZeroV per la igualtat de gènere. Fundesplai 
va organitzar aquesta activitat amb el suport 
d’Erasmus Plus.

Més de 1.100 alumnes 
de la UIMP en estades d’anglès
Centre Esplai va acollir per tercer any les es-
tades d’aprenentatge d’anglès que organitza 
la Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Van passar-hi més de 1.100 alumnes 
en torns d’una setmana entre els mesos de 
juny i desembre.

Formació inclusiva i adaptada 
per a joves en habilitats socials
Ús responsable de xarxes, entrenar-se per a 
entrevistes laborals... Aquestes són algunes de 
les habilitats en què es van formar 16 joves 
d’entre 16 i 25 anys amb diversitat funcional 
en el curs Lleure, Treball i Vida, amb el suport 
de la Cambra de Comerç de Barcelona.

#Chicasintech, vocacions 
tecno per a noies i adolescents
#Chicasintech és un programa que inclou 
sensibilització en escoles i tallers de progra-
mació, impressió 3D, etc. per animar noies 
i adolescents a interessar-se per la ciència. 
En aquesta campanya van participar-hi 300 
noies l’any 2018. 

Reflexió sobre joventut 
i participació política
Fundación Esplai està impulsant un procés  
de reflexió sobre joventut i participació políti-
ca en què els i les joves han pogut fer sentir la 
seva veu. Aquest procés culminarà amb  
la publico d’un llibre de la col·lecció  
“Documents pel Debat”.

850   
 joves en processos 
d’inclusió social  i 

laboral i de formació  
el darrer any
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165 
participants a 

l’intercanvi 
ZeroV

75 
alumnes en 

servei comunitari 
ambiental

270 
joves 

als casals i 
serveis 

de joves

322
monitors/es 

participants a 
Movidic

303 
joves 

participants al 
Connecta Jove

Connecta Jove, aprenentatge 
servei centrat en les tIC
Joves d’instituts que fan de professors vo-
luntaris d’internet i mòbil per a persones 
adultes. Al 2018 van destacar l’experièn-
cia pilot a Vitòria a través de la xarxa de 
telecentres de KZgunea o el Connecta 
Jove al Prat.

Coordinació amb la DGAIA 
per als menors no acompanyats
Fundesplai ha treballat conjuntament 
amb la Direcció General d’Atenció a la 
Infància (DGAIA) per donar resposta a la 
demanda d’allotjaments als menors no 
acompanyats (MENAS), posant a disposi-
ció i gestionant alguns equipaments.

Foment de la participació 
i lideratge als esplais
Al 2018 es van organitzar intercanvis 
internacionals de responsables pedagò-
gics amb l’entitat francesa Leo Lagrange 
per conèixer noves metodologies de 
participació, potenciar lideratges i obrir 
noves vies de col·laboració.

Aprenentatge servei ambiental 
per a joves de secundària
Al 2018 es va posar en marxa un projecte 
de servei comunitari ambiental amb joves 
estudiants de secundària en col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castelldefels en què van 
participar tres centres d’aquesta localitat.

Consolidació de la intervenció 
socioeducativa a casals i serveis joves
Aquest curs, s’ha consolidat el model 
d’intervenció socioeducativa als serveis 
destinats a joves d’entre 12 i 17 anys que 
gestiona Fundesplai: la Fàbrica Jove de 
Salt, on s’ha renovat el servei, i el Taller 
Jove a Sant Cugat.

noves oPortunitats Per a Persones joves



famílies
Fundesplai

amb les
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jennifer unguetti
Mare de la Izaskun (4) i dels bessons Marc i Enric 
(4), que van a l’esplai El Nus (Sant Joan Despí)

El primer dia de vacances vam anar a acomiadar 
la Izaskun, que marxava de colònies. Se’m van 
barrejar les emocions: d’una banda pena perquè 
marxava, però, d’una altra, alegria per saber que 
la meva filla passaria uns dies inoblidables a la na-
tura, amb els amics i amigues. La veritat és que a 
l’esplai hi ha un ambient familiar i proper. I a les 
famílies nombroses com la nostra ens ajuden amb 
beques perquè puguin participar en les activitats.
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Una millor comunicació 
amb les famílies
La posada en marxa de la web cases.
fundesplai.org de les cases de colònies, 
albergs i programes de natura de Fundes-
plai, la consolidació del blog de temes 
educatius del +Escola, els espais digitals 
propis per a centres educatius i famílies i 
les xarxes socials ens han permès millorar 
les eines de difusió i comunicació amb les 
famílies.

Eina d’autodiagnòstic 
dels menjadors escolars
Durant el curs 2018-2019 vam posar 
en marxa una eina online que permet a 
famílies i comunitat educativa avaluar els 
diferents aspectes del menjador escolar. 
En aquest temps, s’han recollit més de 
800 enquestes en un procés, encara obert, 
que ha d’ajudar a millorar aspectes com 
l’alimentació, el projecte pedagògic o la 
comunicació, entre d’altres.

Colònies offline  
per connectar amb la natura
Convidar a gaudir d’uns dies a la natura, 
desconnectant el mòbil i fent excursions i 
tallers i gaudint de l’alimentació quilòme-
tre zero forma part de les colònies offline 
que vam posar en marxa l’estiu del 2018. 
Aquesta iniciativa complementa les tradi-
cionals colònies en família que omplen 
cases i albergs durant els caps de setmana i 
períodes vacacionals.

3a edició del Sopar Solidari
Per 3r any, Fundesplai va organitzar el 
Sopar Solidari a favor de la infància, que va 
tornar a comptar amb la xef Ada Parellada, 
un dels actes destacats de la campanya 
Prenem partit per la infància. Va permetre 
recollir prop de 20.000 euros per a beques.

1

62

7

4

3

8

5
20.000  

euros 
recaptats al 

Sopar Solidari

5 
formacions 
inclusives

4.153  
infants en 

projectes de petita 
infància

4,40/5
satisfacció 

cases de colònies

5.275  
beques  

per a colònies  
i casals d’estiu

Més espais per a la petita infància
A Fundesplai hem continuat apostant 
aquest 2018 pels serveis i projectes adreçats 
a la petita infància. Hem gestionat el suport 
educatiu a 33 escoles bressol de Barcelo-
na, Sant Cugat i Mataró; 5 espais familiars 
a Sant Just Desvern, Cornellà, El Prat i 
Sant Boi de Llobregat i vam organitzar 40 
activitats d’estiu i 3 bressols integrals a Sant 
Joan Despí.

Reconeixement de 
la qualitat en projectes socials
El juny de 2018 Magma Hospitality Con-
sulting va reconèixer “Vacances en família 
per a tothom” de Fundesplai com a millor 
projecte d’acció social en els seus pre-
mis. Aquesta iniciativa permet que infants 
i famílies amb dificultats econòmiques 
puguin gaudir d’unes vacances a les cases 
de colònies.

Un estiu inclusiu
L’estiu de 2018, Fundesplai va tornar a 
mobilitzar administracions públiques, 
empreses i societat civil en la campanya de 
captació de fons per atorgar beques i ajuts 
de colònies i casals a infants en situació de 
vulnerabilitat social.  
En total, es van oferir 5.275 beques per tal 
d’afavorir que totes les nenes i nens pogues-
sin accedir a un lleure educatiu de qualitat.

Caps de setmana  
de natura en família
El programa “Natura en família” té com 
a objectiu que les famílies puguin gaudir, 
conèixer i estimar entorns naturals com els 
Pirineus, Guilleries, Montseny, Garraf..., a 
un preu assequible i en uns equipaments 
de qualitat durant caps de setmana, ponts i 
vacances. Al 2018 es van fer un 10% més 
d’estades. 

78.472    
usuaris/ies de 

cases de colònies 
i albergs 

noves ProPostes 
de qualitat adreÇades a les FamÍlies



societat 
i el Tercer 

Sector
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Fundesplai
amb la

miriam chaves aneas
Cap d’Administració de Dincat 
(Discapacitat Intel·lectual Catalunya)

La relació amb els tècnics de Suport 
Associatiu de Fundesplai  és excel·lent 
i professional. Sempre donen resposta 
a totes les nostres demandes amb ra-
pidesa.
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Jornada sobre 
la protecció de dades
Més de 150 representants d’entitats van 
participar el 24 d’octubre de 2018 en la 
jornada anual de Suport Associatiu cen-
trada en la normativa sobre protecció de 
dades. Van participar en la trobada dues 
ponents d’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per explicar-ne tots els canvis. 

Projecte europeu “trampoline”
El projecte europeu “Trampoline” se 
centra a millorar la formació i la mobilitat 
dels joves que s’han format en l’àmbit del 
lleure entre Catalunya, França i Andorra. 
Aquesta iniciativa està impulsada per la 
Generalitat de Catalunya i hi participa 
Fundesplai en l’harmonització de forma-
ció i normativa. 

Assessoraments territorials
Al 2018, Suport Associatiu va començar 
a gestionar el Punt del Voluntariat d’Es-
plugues i el servei d’assessorament a enti-
tats del Tercer Sector des de l’Ajuntament 
de Madrid i, a més, va oferir el mateix 
servei a Barcelona (Torre Jussana), el Prat 
de Llobregat (Cases d’en Puig), Martorell 
(El Círcol), Santa Coloma de Gramanet 
(Oficina d’Atenció a les Entitats) i l’Ajun-
tament de Badalona.

Enfortir les entitats esportives
Fundesplai i la Diputació de Barcelona 
van impulsar el 2018 el “Projecte de 
suport municipal a la gestió de les  
entitats esportives”, que ofereix un taller 
d’autodiagnòstic a aquestes entitats per 
millorar la gestió i auditories. S’ha dut 
a terme a Santa Coloma de Cervelló i 
Montmeló i durant el 2019 s’hi afegiran  
Vilanova del Camí, Manlleu i Pineda.

1

6
2

7

4

3

8

Promoció de la igualtat de gènere 
al tercer Sector
Una altra de les línies de treball de Fun-
desplai en l’àmbit del Tercer Sector ha estat 
la iniciativa de la promoció de la igualtat 
de gènere en la gestió de les entitats. Amb 
aquest objectiu es va desenvolupar a Sant 
Cugat la iniciativa “Empat” per tal que 
clubs i associacions poguessin desenvo-
lupar un pla d’igualtat amb l’acompanya-
ment de Fundesplai.

Afavorir la concertació social  
en la contractació pública
Fer més visible el Tercer Sector com un ali-
at estratègic de l’administració pública en 
la provisió de serveis a les persones és una 
de les línies d’incidència política de Fun-
desplai i que s’ha concretat el 2018 amb la 
tercera edició del “Programa de millora de 
competències en matèria de contractació 
pública per a entitats del Tercer Sector”, 
organitzat per La Confederació, i diferents 
jornades formatives.

Aliances amb la universitat
Durant el 2018 Fundesplai va participar en 
l’estudi “Impacte de la participació interna 
que generen els projectes d’aprenentatge 
servei a la Fundesplai” amb la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC), que va 
analitzar l’impacte d’aquests projectes a 
tres esplais de Fundesplai en tres anys.

treball en xarxa amb diferents 
plataformes
Fundesplai va assumir la presidència de 
la Lliga Iberoamericana d’Organitzacions 
de la Societat Civil al novembre de 2018, 
i la vicepresidència de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya. A més va parti-
cipar en el VI Congrés del Tercer Sector.

45
tallers en el pla  

de formació anual  
per a entitats

153
participants  

a la jornada de 
protecció 
de dades

15
entitats esportives 
assessorades sobre 

plans d’igualtat

7
serveis  

d’assessorament 
presencial al  
Tercer Sector

40
Certificats de  

professionalitat 
impartits

1.047
Entitats del 

Club de Suport 
Associatiu

treball en xarxa i innovació
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Dimensió econòmica i de gestió

Balanç econòmic Recursos humans, econòmics i patrimonials

Ingressos 2018 Despeses 2018

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

7,8%

13,8%

78,3%

Persones 

Un equip  
compromès de més 
de 6.000 persones

El principal actiu de 
Fundesplai és el seu 
equip humà, que en-

guany ha superat, per pri-
mera vegada en la seva 
història, la barrera dels 
6.000 treballadors/es, fins 
a arribar a 6.089 perso-
nes diferents contractades. 
Evidentment, moltes amb 
contractes de curta dura-
da, però si els ajuntem tots 
equivalen a 1.433 persones 
contractades un any sencer 
a temps complet.

Aquest ha estat un any es-
pecialment important pel 
que fa a les mesures refe-
rides als recursos humans, 

amb accions com l’aprova-
ció d’un paquet de mesu-
res de conciliació personal 
i professional, i mesures 
d’ajut i servei per per als 
treballadors i treballado-
res o la definició d’un nou 
procés específic per garan-
tir un nou Pla d’Igualtat de 
gènere.

Només gràcies a aquests 
professionals, i també els 
voluntaris i voluntàries, uns 
equips compromesos, for-
mats i amb il·lusió, s’ha po-
gut ampliar l’acció educati-
va, social i mediambiental 
de Fundesplai i arribar fins 
als 258.656 destinataris.

Prestació de serveis 

Subvencions 

Socis, quotes i 
donacions

52,1%

6,7%

21,0%

7,4%

12,8%
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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 2017 
i d’anys anteriors estan completament auditades; les dades relatives a 2018 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

 ACTiu  2017   2018 Diferència

ACTiu NO CORRENT 25.961.701,81    27.263.917,11    1.302.215,30   

ACTiu CORRENT  12.796.602,30    14.450.339,59    1.653.737,29   

EXiSTÈNCiES   177.634,90    172.556,67   -5.078,23   

DEuTORS PER SuBV.  4.627.054,77    6.245.794,45   1.618.739,68   

ALTRES DEuTORS  5.739.840,56    5.925.041,47    185.200,91   

DiP. i ViNCuLADES  779.004,44    671.172,23   -107.832,21   

TRESORERiES  1.248.940,38    1.307.743,67    58.803,29   

AJuSTOS   224.127,25    128.031,10   -96.096,15   

 TOTAL ACTiu 38.758.304,11    41.714.256,70    2.955.952,59   

PASSiu 2017 2018 Diferència

PATRiMONi NET 
(FP+Subv CAP)  16.356.203,26    19.145.005,19    2.788.801,93   

PASSiu NO  
CORRENT (deutes llarg)  

 9.656.925,43    8.516.464,38   -1.140.461,05   

PASSiu
CORRENT  

 12.745.175,42    14.052.787,13    1.307.611,71   

Amb bancs   6.260.992,25    6.219.373,16   -41.619,09   

Amb aapp   1.006.792,71    1.115.353,00    108.560,29   

Altres  3.454.278,94    3.667.075,51    212.796,57   

Ajustos   2.023.111,52    3.050.985,46    1.027.873,94   

 TOTAL PASSiu   38.758.304,11    41.714.256,70    2.955.952,59   

DESPESES  2015  2016  2017  2018   PRESSuPOST 2019 

COMPRES  3.748.128,40    5.582.219,64    6.189.022,71    6.835.866,48    6.437.254,25   

PERSONAL  21.219.965,44    26.289.913,45    32.016.542,02    34.706.220,88    33.693.552,44   

ALTRES DESPESES  6.286.855,36    6.371.431,53    6.573.074,90    6.650.073,36    6.801.779,96   

FiNANCERES  561.802,60    467.976,39    453.876,86    359.756,01    378.362,14   

EXCEPCiONALS i PROViSiONS  -      284.977,65    26.721,56    6.250,03    36.250,03   

(A) AMORTiTzACió  1.511.141,02    1.705.814,95    1.938.117,20    2.044.081,46    2.044.987,41   

(B) TOTAL DESPESES  33.327.892,82    40.702.333,61    47.197.355,25    50.602.248,22    49.392.186,23   

iNgRESSOS  2015  2016  2017  2018   PRESSuPOST 2019

SOCiS  2.853.552,28    2.797.060,15    2.912.197,82    2.877.228,84    2.820.300,47   

PRESTACió DE SERVEiS  23.759.787,36    31.788.603,75    36.945.035,54    41.094.210,96    39.646.849,22   

SuBVENCiONS  6.277.244,08    6.634.356,07    8.263.390,66    7.253.129,10    7.933.983,62   

ALTRES iNgRESSOS  530.860,05    440.342,81    193.196,48    121.258,53    130.539,29   

EXCEPCiONALS  28.301,92    2.699,69    1.086,98    85.546,09    144,82   

(C) AMORTiTzACió SuBVENCiONS  706.141,40    806.275,99    969.776,79    1.031.946,24    1.008.288,34   

D) TOTAL iNgRESSOS  34.155.887,09   42.469.338,46    49.284.684,27    52.463.319,76    51.540.105,76   

 E) iNgRESSOS - DESPESES (D-B)  827.994,27    1.767.004,85    2.087.329,02    1.861.071,54    2.147.919,53   

 F) iNgRESSOS - DESPESES + AMORTiTzACiONS (E+A-C)  1.632.993,89    2.666.543,81    3.055.669,43    2.873.206,76    3.184.618,60   

g) iNVERSiONS SENSE FiNANçAMENT DiRECTE -815.641,80   -547.158,00   -1.071.434,55   -1.394.069,47   -1.855.076,17   

H) RETORN CRÈDiT LLARg -1.242.016,22   -1.356.227,49   -1.425.158,10   -1.246.309,59   -1.329.542,43   

RESuLTAT FiNANCER (F+g+H) -424.664,13    763.158,32    559.076,78    232.827,70           -     

10280 10281
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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’elaboració dels plans d’inclusió 
social.

Plataforma del Voluntariado de 
España. Formem part d’aquesta 
organització no governamental, 
que coordina la promoció i difusió 
del voluntariat i l’acció solidària 
en l’àmbit estatal.

Fundesplai ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat, cons-
tituïda el 2003 i que aplega 36 organitzacions de segon nivell 
que representen prop de 3.000 entitats catalanes.

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

Fundesplai és 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 
persones 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.

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.

Ostentem la presidència d’aques-
ta entitat, que impulsa programes 
per a la inclusió en l’àmbit ibe-
roamericà 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 
Cosme, així com la col·laboració en programes educatius, 
socials, de sensibilització i cooperació al desenvolupament i 
mediambientals. Així mateix, col·laboren en un programa per 
a la millora de l’ocupabilitat, especialment entre els joves i les 
persones en situació de vulnerabilitat.

Convenis amb programes d’acció supralocal de suport als ajun-
taments i col·laboració en la gestió d’equipaments de les diputa-
cions 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, 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



Fundesplai is the brand under 
which is presented Fundació 
Catalana de l’Esplai and its 
partner organizations. We are 
a non-profit organization dedi-
cated to children, youth, fami-
lies and Third Sector for near 
50 years through educational, 
social and environmental pro-
grams.

The overall performance of 
Fundesplai in 2018 reached 
258,656 people.

our mission: 
“To educate children and youth,  
to strengthen leisure time cent-
ers  and Third Sector associa-
tions, to improve environment  
and to promote citizenship  and 
social inclusion with  the will to 
transform society.”

our vision
We want to be a recognized and 
sustainable organization, com-
bining local and global logic 
in our action with the territo-
rial presence, characterized for 
quality and innovation and for 
establishing strategic alliances, 
especially with local public ad-
ministrations and communities.

human values 
insPiring us:
• Utopia
• Solidarity
• Initiative
• Happiness

organization’s  
values:
• Independence
• Transparency
• Pluralism

growing to 
build a better 
world
Josep gassó / President

You have at your disposal the 
2018-2019 Fundesplai Annual 
Report, where you can find 
a summary of our children, 
youth, families and third sector 
main programs. If we were to 
summarize the content of this 
report in numbers, we should 
talk about growth. Our global 
performance reached 258,656 
people in 2018, representing 
an increase of almost 4% over 
2017, including 18,400 grants 
to ensure equity among chil-
dren.

This report highlights on 
pages 10-11 three main is-
sues. The first one: our effort 
to facilitate training, support 
and job inclusion to vulner-
able young people, which 
has reached 850 recipients. 
The second one is “Encourage 
yourself”, an educative pro-
gram for gender equality and 
zero violence in leisure time 
centers and schools, which 
has reached 85,000 children 
and young people. And the 
third one, our commitment to 
sustainability, through the Sus-
tainable Development Goals. 
Finally, we must point out 
the great involvement of our 
team. Altogether, with many 
other people and organiza-
tions from different countries, 
must allow us to amplify our 
action to help building a better 
world. One better tomorrow. 
We count on you!
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ENGlISh SUMMARy 

The global performance of Fundesplai 
reached 258,656 people in 2018



diction prevention programs
• Preschool programs
• Community educational plans 

Youth
• Leisure time centers
• Social and Community Centers
• Youth activities
• Training and support for camp 
and leisure time center monitors 
and promotion of volunteering 
and youth leadership
• Digital literacy programs
• Learning and Service
• Training, accompaniment and 
job inclusion programs
• Health education and drug ad-
diction prevention programs

Families
• Family participation in leisure 
time and community centers
• Equity promotion campaigns

• Families and groups holidays
• Health education and drug ad-
diction prevention programs
• Training and advice in positive 
parenting 

societY and 
third sector
• Social Inclusion Programs
• Volunteering promotion
• Research and publications for 
the Third Sector 
• Non profit management
• Consultancy services: account-
ing, fiscal, legal, labor, IT, insur-
ance
• NGO software
• Advisory and training services
• Development Cooperation 
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ENGlISh SUMMARy 

The global performance of Fundesplai 
reached 258,656 people in 2018

• Sustainability
• Consistency

What We do
Fundesplai develops a wide range 
of programs, campaigns and ac-
tivities in our commitment to chil-
dren, youth, families and Third 
Sector organizations.

children
• Leisure time centers
• Social and Community Centers
• Camps, urban camps and sum-
mer camps
• Global educational programs 
for schools: after school, environ-
mental educational programs and 
projects, dining rooms and school 
meals.

• Support to integration
• Health education and drug ad-

discover 
centre 
esplai!



26 •  Infome anual 2018-2019 • dIRECToRI

Entitats de la Federació Catalana de l’Esplai
alt PenedÈs
Sant llorenç d’hortons
•Associació La Caseta Hortonenca, 
Major, 29; 93 771 67 88 
slrh.caljove@diba.cat

Sant Pau d’ordal
•Centre d’Esplai els Cargols, 
Sant Pau, 8; c.e.elcargos@gmail.com

anoia
Els hostalets de Pierola
•Esplai Juvenil Les Pífies, 
Mestre i Lladòs, 5, 1r; 
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, 
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; 
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 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_roda@fundesplai.org

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

Batea
•CE Mar de Somnis, 
Calvari, 25-32;
esplaimardesomnis@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, 
Ntra. Sra. dels Àngels, 15; 
esplai@lagresca.org

Rubí
•Esplai Riu Roig; Ass. Veïns les Torres 
Rubí 2000, Joan Puig, 7

•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

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



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.

 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 alberg caa cal ganxo (44) 
  massís del garraf. castelldefels

 17 can grau (48)
  massís del garraf. olivella

 18 els vagons (44)
  montsec. àger

 19 els roures (45) 
  pirineu. ogassa

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

21 la devesa (60) 
  osona. montesquiu

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

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

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

 25 refugi del montsec (56)
  montsec. camarasa

 26 la Pineda (45)
  montsec. camarasa

 27 les Feixes (56)
  montsec. camarasa

 28 les lloses (30)
  montsec. camarasa

1
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en el medi natural
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CoM CoNtACtAR:

93 474 74 74
www.fundesplai.org

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat




