
Gestió 
de 
conflictes
-

Drets
dels
infants
-

En aquest nou projecte 
hem treballat per oferir 
eines als esplais sobre 
com gestionar els
conflictes.

Aquest curs, hem realitzat 
diverses activitats per 
reivindicar, en motiu 
del 20N, els drets dels 
Infants.

Hem fet:

1 formació 5 reunions
del Grup
deTreball

Aquest curs seguirem 
treballant en aquest 
sentit.

Organit-
zació
-

“El conflicte no és bo ni dolent, simplement 
existeix, i és una oportunitat per a la millora, 
l’enfortiment i el creixement dels esplais”

Grups de 
Treball i
Comissions
-

Atenció
personalit-
zada
-

Qui som?
-

Què és un esplai?
-

L’atenció personalitzada 
és el mitjà per donar 
suport als esplais.

Us presentem la 
memòria resumida 
del curs 17-18

Què és Esplac?

Aquesta memòria del Pla
de Treball 2017-2018 és la 
primera que fem amb la 
nova manera de treballar 
a Esplais Catalans: dividint 
la feina en projectes i 
accions ordinàries. 
Enguany ha estat el primer 
curs del nou Pla Estratègic 
i ens ha servit per encarar 
els projectes que responen 
als objectius que ens vam 
marcar.

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista 
que treballem des del voluntariat per a la transformació social en 
base els drets dels infants, mitjançant l’educació popular. 

Ha estat un any ple 
d’activitats entre les 
que destaquem el 
llançament de L’Era i la 
celebració de l’Esplaiada 
més participada de la 
història! Ens queden 
dos anys més de Pla 
Estratègic que segur 
que aniran carregats 
de feina, però tenim 
ben clar que 
#SomCapacesdeTot!

”L’enfortiment i la participació 
dels esplais és la nostra 
raó de ser”

10 dinàmiques
als esplais per 
reflexionar 
sobre el tema.

L’assemblea és el moment del 
curs més important a Esplac. 
Aconseguir una participació 
de qualitat i augmentar-la
és prioritari per nosaltres.

Aquest any hem tingut
diversos espais de 
treball temàtics, 
comissions i grups 
de treball. 

“La coordinació és clau perquè totes
ens sentim part de l’associació”

Participació dels EGS al Gran Comité

Evolució esplais participants a l’Assemblea General Ordinària 

#ObrimElsUlls, perquè fem crítica i també 
autocrítica. Som conscients del què volem: 
un món sense discriminació i un esplai que 
sigui representatiu de la diversitat del món.
#ObrimLesPortes, perquè passem a l’acció. 
Infants i joves som agents actius i transforma-
dors de la societat. Obrim les portes de l’esplai 
perquè aquest esdevingui més divers i, alhora, 
també trenquem les barreres discriminatòries 
del món en el que vivim. 

Manifest de l’Esplaiada 2018

Esplais Catalans, Esplac
esplaiscatalans
esplac@esplac.cat

esplac.cat
somesplai.cat
@esplaiscatalans

Visites
Visitar els esplais és la 
manera de conèixer 
la realitat de cadascú.

Campaments, 
Colònies i Rutes
Són la culminació del 
curs i les activitats més 
importants que fem. 

Hem fet un total de 74 
visites als esplais, 
de les quals:

67
campaments

17
visites a

les activitats

Aquest curs, 69 esplais 
han realitzat:

17
d’acompanyament 

i seguiment

40
de preparació

de CCR

45
rutes

40
colònies

2
camps 

de treball

4 
activitats 

internacionals

Evolució de participants

Monitors/es

Infants

Total
participants

Som Esplai

A més, hem estrenat una nova figura a l’associació, 
la de Representant de Comissió, 4 persones que 
representen i coordinen les comissions de 
Gènere i Reduint Petjada.

“La participació en els projectes 
és essencial perquè responguin a 
les necessitats dels esplais”.

Gènere

Reduint
      Petjada

   Esplai de 
   Coordinació
Internacional

Gestió
de Conflictes

Protocol         
d’abusos

Inclusió i
 Diversitat       

A més, al llarg de tot 
el curs, s’han realitzat:

1.500
monitores
i monitors.

106
esplais 

67
poblacions 
catalanes

més de
7.000

infants 

Una associació educativa d’infants i joves
Monitores i monitors voluntaris
Una escola de ciutadania i participació
Un procés de creixement
Educació popular per a la transformació social
Treball al poble i al barri



Estem treballant en una nova pàgina web: 
Més estructurada
Més enfocada als públics externs
Requerirà menys inversió en manteniment

L’Era
-

Sectors
geogràfics
-

Treball
en xarxa
-

Esplaiada
-

Comunicació
-
Som esplai

Xarxes Socials

Esplac.cat

1 /

2 /

3/

4/

5/

Inclusió i 
diversitat
-

Formació
-

Aquest any hem donat especial importància a crear 
espais i eines per a la reflexió i l’autoconeixement de 
l’entitat. Destaquem la realització d’:

També hem participat en el  “I Congreso Internacional 
de educación en el tiempo libre: Avanzando hacia 
la inclusión” (Astialdi Kongresua).

1
“Tancada

de reflexió”

1
enquesta per

a l’autodiagnosi
dels esplais.

Les relacions externes són 
essencials per dur a terme 
la nostra tasca. Destaquem 
les nostres relacions:

151 activitats 
autogestionades 
pels esplais,

L’activitat més important 
d’aquest curs ha estat 
l’Esplaiada:

5.000 visites als vídeos 
de l’Esplaiada, 4.417 
visites a l’apartat web 
de l’Esplaiada,

La formació és un dels 
pilars del suport que oferim 
als esplais. Aquest curs:

L’Escola d’Esplac 
és el principal espai de 
formació que organitzem.

7 cursos Marta Mata
2 cursos Teresa 
Claramunt

Els esplais vam triar com a 
tema la Política i Educació, 
i més de 120 persones 
van participar d’aquest 
espai de formació.

53
esplais 

511
monis

61
membres

d’organització

2.233
persones

1.661
infants
i joves

28 tallers per joves, 
1 concert per a joves i 
1 espectacle d’animació
infantil.

15 mitjans de comuni-
cació van parlar de 
l’esdeveniment! 

“Però tu cobres per fer esplai, no?”
Dani Costa | Jo sóc d’esplai
1.001 visites

Perrea, perrea! O com educar amb 
reggaeton sense ser criticada.
Cèlia Nisarre | Opinió
777 visites

Carta d’una monitora que diu adéu
Helena Martín | Jo sóc d’esplai
323 visites

10 moments clau de l’AGO (en gifs)
Cèlia Nisarre | Esplai Gràfic
300 visites

Com? Que el sexe és un constructe 
social?
Alba Lafarga | En profunditat
290 visites

Els 5 articles més 
llegits del curs:

Instagram 
Stories ha estat, aquest 
curs, l’eina que més ens
ha permès apropar-nos
a les monitores i monitors, 

1.640
seguidores

4.250
seguidores

132.000
visualitzacions

184
notícies

4.634
seguidores 

-

-

realitzant campanyes que 
permeten la interacció. 
Tenim una mitjana de 
600 visites diàries. 

22 càpsules formatives
40 formacions als 
sectors

Hem ofert:

Hi ha hagut:
172 participants als 
cursos Marta Mata
16 participants als 
cursos Teresa Claramunt

1.000 participants en 
formacions de sector 
i càpsules

Aquest curs hem estrenat 
una nova intranet:

Per fer-la possible hem realitzat:

Treballem cada dia per adaptar-la a les necessitats 
dels esplais i afegir noves funcionalitats que ens 
ajudin en la nostra tasca diària.

Intuïtiva Àgil

Senzilla Adaptada al 
nostre dia a dia

Més

12 
reunions

1 
votació 
pública

Aquest curs s’ha dividit el
sector Vallès i ja en som 11! 
Hem donat la benvinguda 
al Sector Vallès Occidental 
i al Sector Vallès Oriental.

Girona
Vallès Oriental

Maresme

Barcelonès nord
Barcelona

Vallès Occidental

Penedès, Garraf i Anoia

Baix Llobregat

Consells de Joventut

Associacionisme educatiu

Bages-Berguedà
Osona-Ripollès

Camp de Tarragona


