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1. PRESENTACIÓ

1. Presentació

El document que tens davant és el Pla Estratègic (PE). Una guía que ens servirà per construir els Plans de

Treball anuals entre el 2017 i el 2020. La creació d’aquest PEva començar a la tancada de l’Equip de

Coordinació del mes de desembre del 2016.

Allà, l’Equico va dissenyar un calendari amb les tasques a fer i les persones que s’hi veurien implicades.

Així doncs, en la construcció d’aquest Pla Estratègic hi han participat els esplais, les assemblees dels

sectors, el Gran Comitè, la Secretaria Tècnica, les comissionades, les entitats de l’MLP, l’associacionisme

juvenil i les sòcies i socis col·laboradores.

Quan vam començar a imaginar com podíem construir el nou Pla Estratègic, teníem molt clar que havíem

de començar per un anàlisi exhaustiu del Pla anterior. No podíem posar-nos a imaginar cap on volíem

anar si no miràvem què havíem aconseguit del que ens havíem proposat.

Al començar l’anàlisi vam veure que en el nou PE hauríem d’incloure indicadors als objectius, ja que no

ha estat fàcil saber què hem assolit sense tenir indicadors.

A partir d’aquest anàlisi vam fer DAFOs  amb el Gran Comitè i la Secretaria Tècnica de forma conjunta.

Vam creure important saber de primera mà què necessiten els esplais així que vam fer unes dinàmiques a

més de 30 esplais, quelcom que creiem que ha estat molt positiu ja que ens va donar una visió més

propera. També vam passar unes  valoracions de les comissionades i d’aportacions de diverses persones i

entitats vinculades a Esplac. Amb tot això vam començar a treballar la missió, la visió i els valors. Els

passos previs als objectius.

La missió segueix sent la mateixa, perquè la nostra raó de ser no ha canviat. I, tot i que hem actualitzat la

visió, seguim tenint molt clar que l’Atenció personalitzada, la formació, una bona organització interna

que permeti la participació i comunicar-nos perquè ens reconeguin són factors clau a assolir.

Els  valors  també  han  canviat. Alguns  com Laïcitat, Voluntariat  o  Associacionisme  s’han  mantingut,

perquè són l’essència d’Esplais Catalans. D’altres com Amistat i Internacionalisme s’han transformat, el

primer evolucionant a Feminisme(s) i el segon incorporant una mirada global cap a les persones i el

planeta.

A diferència del Pla Estratègic anterior, cada apartat (Atenció personalitzada i  Projecte educatiu dels

Esplais, Organització i Participació, Comunicació i Reconeixement) té entre quatre i sis objectius. Per una

banda, entenem que amb menys objectius serà més fàcil centrar la nostra feina i assolir-los. Per l’altra,

cada objectiu té uns indicadors associats que ens permetran avaluar la tasca feta durant aquests anys i

veure si aconseguim tot el que ens proposem i en quina mesura.

Ara toca planificar bé els projectes i accions ordinàries que farem cada any per assolir tot el que ens hem

marcat. Endavant i força!
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2.  D'ON VENIM?

2. D'on venim?

Aquest curs hem acabat el Pla Estratègic 2014-2017 i a continuació us adjuntem una petita valoració

sobre l'assoliment dels objectius que ens vàrem plantejar en aquell moment. Tot i això cal destacar que hi

ha objectius que costen molt de valorar i dels que hem fet una valoració subjectiva perquè es va crear el

Pla no es van definir uns indicadors d'assoliment.

Educació i societat:

Objectiu 1: Aconseguir que el màxim d'esplais tinguin una xarxa permanent amb agents i entitats del

seu entorn.

Resultat: Actualment no disposem dels indicadors per valorar l'assoliment de l'objectiu. Tot i això durant

aquests anys hem editat una guia d'autoavaluació de l'estat de les relacions externes dels esplais i creiem

que, en general, hi ha consciència sobre la importància d'aquestes.

Objectiu 2: Reivindicar l'ús de d'espais públics i locals adequats pels esplais.

Resultat: Des del grup de treball de locals i  espai públic  es va fer feina en aquest sentit. A més, la

problemàtica amb els locals ha seguit formant part de les reivindicacions d'Esplac en les seves relacions

externes. Malgrat els esforços, no veiem que la situació hagi millorat i mantenim el treball sobre aquesta

temàtica en la proposta del nou Pla Estratègic.

Objectiu 3: Augmentar la inclusió de diferents realitats als esplais d'Esplac.

Resultat: Com es veu a la gràfica següent el nombre d'infants amb necessitats educatives específiques1 ha

augmentat  els  últims  anys  mentre  que  el  nombre  d'infants  provinents  d'altres  estats  ha  disminuït

lleugerament. 

1 La gràfica recull com a NEE els infants amb algun tipus de diversitat funcional però també infants amb de 
famílies nombroses o monoparentals.
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2. D'ON VENIM?

Tot i això, s'ha de considerar que, per falta de costum dels esplais a l'hora d'introduir les dades, pot ser

que aquestes no siguin del tot ajustades. Creiem que les diferències que mostra el gràfic no en apropen

d'una manera substancial a l'objectiu que ens havíem marcat i, per tant, no l'hem assolit. A més no tenim

dades sobre altres tipus de diversitat com podrien ser les de gènere que, per tant, no podem valorar.

Objectiu 4: Ser altaveu de posicionaments i discurs polític dels esplais.

Resultat: Durant aquests anys hem fet difusió de pocs posicionaments d’esplais. Tot i que es va fer una

esmena al Pla de Treball 15-16 per aclarir el circuit no hi ha hagut cap posicionament que ens hagi

arribat a través d'aquest canal. De cara al proper Pla Estratègic ens hem plantejat seguir treballant en

aquest objectiu.

Objectiu 5: Treballar, defensar i donar a conèixer la pràctica real dels drets dels infants.

Resultat: No tenim les eines per valorar l'assoliment d'aquest objectiu. Tot i això veiem que els Drets dels

Infants es segueixen treballant als esplais i sectors, encara que sembla que amb menys ganes que fa uns

anys.

Objectiu 6: Ser més presents als mitjans de comunicació locals i nacionals.

Resultat: Durant l'execució d'aquest Pla Estratègic hem aprofitat per augmentar el nombre d'impactes en

mitjans de comunicació, sobretot aprofitant les grans activitats com són l'Esplaiada, la Monifesta't, les

AGOs i les Escoles d'Esplac. Tot i així tenim un ressò limitat i creiem que hem de seguir treballant per ser

coneguts.

Objectius 7:  Constituir  el  Moviment d'Educació Popular com un moviment ampli  d'entitats que faci

d'altaveu i prioritzi el treball a nivell local.

Resultat: Des del curs 14-15 no s'ha treballat aquest objectiu i el curs següent es va deixar de considerar

prioritari.

Objectiu 8: Estar vinculats a moviments socials, educatius i de cultura popular on ara no hi som amb qui

compartim objectius, projectes i accions conjuntes.

Resultat: Hem seguit treballant amb altres entitats i moviments quan ho hem cregut necessari i es va

intentar generar vincles amb altres entitats com la FAPAC o plataformes de treball intercultural. Tot i

això, no s'ha fet de manera constant, sinó en moments puntuals.

Objectiu 9: Potenciar espais de debat, reflexió i elaboració de discurs.

Resultat: Durant aquest període de 3 anys s'han potenciat les Jornades de Lleure i Feminismes i l'Escola

d'Esplac com a espais de debat i reflexió, les dues activitats han anat guanyant en participació, i s 'han

creat dos espais nous, l'acte anual del Som Esplai i les Jornades Ambientals. Creiem que l'objectiu està

assolit.

Objectiu  10:  Elaborar  discurs  amb  els  i  les  monis  per  ser  referents  en  joventut, associacionisme  i
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2.  D'ON VENIM?

voluntariat.

Resultat: Com sempre, es va aprofitar la Monifesta't per reivindicar el paper de les monitores i monitors

a la societat. A més, durant aquest període, s'ha fet el llibre “Transformar Educant” i el documental del

mateix nom per reivindicar la tasca dels esplais que comparteixen el nostre model.

Objectiu 11: Seguir defensant el nostre model d'esplais a nivell local, nacional i internacional.

Resultat: Una de les prioritats durant aquests anys ha estat defensar el model d'esplai de les nostres

associacions i ho hem fet tant en reunions amb les administracions com a l'hora de treballar en xarxa al

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o a l'IFM-SEI.

Suport i Formació

Objectiu  1:  Millorar  l'atenció  personalitzada  als  esplais,  coneixent  la  seva  realitat,  guanyant  en

proximitat, qualitat pedagògica i suport donat.

Resultat: S'han intentat crear molts més recursos i més útils pels esplais i hem intentat sistematitzar el

suport que es dona. Per altra banda, els EGS han tendit a ser referents dels diferents esplais i en els

sectors grans han buscat fórmules per poder ser més propers als esplais: els subsectors a Barcelona i la

divisió al Vallès. A més, l'últim any hem reformulat l'Atenció Personalitzada i durant aquests anys hem

treballat per recollir dades sobre la realitat dels esplais en temes com locals o projecte educatiu.

Objectiu 2: Fer d'altaveu i augmentar l'intercanvi de coneixements i recursos entre esplais. 

Resultat: Els principals canals per compartir recursos entre els esplais són el Banc de Recursos i les Bones

Pràctiques. Tot seguit afegim un gràfic en el que es pot veure el nombre de bones pràctiques publicades

els últims tres anys. Destaca en aquest sentit la devallada de l'últim curs. Pel que fa al Banc de Recursos

hi ha hagut diversos problemes durant aquest període, relacionats amb el pas de l'ASSAC a l'EsplacNet,

que ha fet que fos més difícil compartir-ne.

Objectiu 3:  Aconseguir que l'ASSAC sigui  una eina útil  i  eficaç de relació, coneixement i  suport als

esplais.
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2. D'ON VENIM?

Resultat: Durant aquests tres anys s'ha estat treballant per fer el pas de l'ASSAC a l'EsplacNet, una feina

que en cara no s'ha acabat i que fa que no puguem dir que hàgim assolit l'objectiu tot i que creiem que

estem en vies de fer-ho.

Objectiu 4: Reduir les problemàtiques que afecte a l'equip de monis dels esplais, especialment les de

relleu.

Resultat: Tot i que no tenim indicadors per comprovar l'assoliment de l'objectiu, creiem que no s'ha

aconseguit, sobretot pel que fa al relleu. És per aquest motiu que aquest és un dels camps de treball que

ens hem marcat com a prioritaris per als propers cursos.

Objectiu 5: Aconseguir que tots els esplais tinguin un projecte educatiu propi, actualitzat i compartit

amb trets comuns amb els altres esplais.

Resultat: Com es veu en el  gràfic el  nombre d'esplais que tenien un projecte educatiu compartit  va

arribar gairebé al 90% el curs passat. Aquest any però, després d'una revisió profunda dels projectes que

hi havia compartits i de valorar que molts no complien el mínim de qualitat exigible, aquest percentatge

ha caigut fins al 33%. Val a dir que tan sols un 33% d'aquests projectes té més de 3 anys i que sembla que

els esplais revisem cada cop més sovint aquest document.

Objectiu 6: Garantir la formació d'acollida en la incorporació de monis als esplais.

Resultat: Actualment es fa poca formació d'acollida i el curs passat tan sols es van fer 2 cursos d'aquest

tipus per a 4 sectors. Creiem que el format actual no encaixa amb les necessitats dels esplais i aquest curs

el revisarem.

Objectiu 7: Mantenir i potenciar la formació continuada i associativa als sectors geogràfics i vincular-la

al programa Marta Mata.
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2.  D'ON VENIM?

Resultat: Com es veu a la gràfica, el nombre de formacions demandades pels sectors ha variat molt els

últims anys, passant de 50 fins a 30 i tornant a pujar a més de 50 el curs passat. Creiem que tots els

sectors són molt conscients de les oportunitats de formació que tenen. A i a més, des del curs passat, tots

els esplais i sectors disposem d'un catàleg de formacions per veure quines possibilitats de formació se'ns

ofereixen.

Objectiu 8: Augmentar i millorar els campaments, colònies i rutes i activitats internacionals dels esplais.

Resultat: En la valoració d'aquest objectiu el primer que cal destacar és que durant tres anys consecutius

el nombre de campaments ha superat al de colònies, un objectiu històric de l'associació. Pel que fa al

nombre d'activitats realitzades es mostren en la següent gràfica:
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2. D'ON VENIM?

Com s'observa no només s'han consolidat els campaments com a activitat preferida dels esplais si no que

també s'han mantingut, més o menys, el nombre de rutes i han augmentat les activitats internacionals. A

més, durant aquest període, per tal de millorar la qualitat de les activitats s'han augmentat el nombre de

visites prèvies a les activitats en detriment de les visites in-situ i s'han editat recursos de suport d'entre

els que destaca el CCReant, un guió per preparar projectes per a activitats de vacances.

Objectiu 9: Incorporar la perspectiva de gènere i la socioambiental al projecte educatiu dels esplais.

Resultat: Tot  i  que  no  tenim dades  per  valorar  l'assoliment  de l'objectiu  podem destacar  que, amb

voluntat d'assolir-lo, durant aquest període s'han consolidat i ampliat les dues jornades de formació que

celebrem sobre aquestes temàtiques, les Jornades de Lleure i Feminismes i les Jornades Ambientals. A

més, en la revisió dels valors de l’últim Pla Estratègic les dues perspectives s’han incorporat als valors de

l’associació, un fet que entenem que en destaca la rellevància.

Resultat: Per  assolir  aquest  objectiu  aquests  darrers  cursos  hem  aprofitat  l'Escola  d'Esplac  que  ha

esdevingut un espai clau de formació per a l'associació. A més, en el sentit de treballar aspectes concrets

més enllà dels projectes, cada curs els esplais hem triat una temàtica única per l'Escola. Aquests tres

últims cursos hem parlat de:

Educació Emocional   |   Participació   |   Inclusió i Diversitat

Objectiu 11: Augmentar la participació d'infants joves i famílies en el seu propi esplai.

Resultat: No tenim dades per avaluar l'objectiu però tot i això volem destacar que aquests cursos hem

editat un decàleg de participació infantil i hem realitzat una Escola d'Esplac sobre participació de cara a

assolir-lo.

Democràcia i Territori:

Objectiu 1: Mantenir espais de presa de decisions transparents, democràtics i representatius.

Resultat: Durant  aquests  anys  hem  treballat  molt  per  millorar  en  qualitat  els  espais  de  presa  de

decisions. Per una banda, hem augmentat el nombre d'hores dedicades a Grans Comitès i Assemblees

Generals i  hem intentat treballar perquè tothom pogués preparar millor aquests espais. Sense dades

objectives per valorar-ho, creiem que ens hem acostat a l'assoliment de l'objectiu.

Objectiu 2: Facilitar l'accés dels esplais a la informació generada a Esplac.

Resultat: Durant  tot  el  període  hem  intentat  fer  la  informació  generada  des  de  l'associació  més

accessible, cal destacar l'esforç fet per millorar l'EsplacNet, el web i les xarxes socials per aconseguir-ho.

A més, hem editat molts recursos i materials orientats a facilitar als esplais l'accés a la informació com el

pack setembre.

Objectiu 3: Aconseguir uns canals de comunicació interna clars, eficaços i coneguts pels esplais.
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2.  D'ON VENIM?

Resultat: En la línia del que es valora de l'objectiu anterior ens hem esforçat per aconseguir uns millors

canals de comunicació. El canvi més important en aquest sentit ha estat l'esforç per fer dels punts de

preparació i retorn del Gran Comitè a les reunions de sector, un espai significatiu per mantenir als esplais

informats sobre el dia a dia de l'associació.

Objectiu 4: Tenir una direcció forta, autònoma i amb presència a tot el territori.

Resultat: Durant els 3 últims anys hem tingut Equips Generals a tots els sectors geogràfics, però sembla

que el curs vinent no serà així. Cal destacar que en molts moments i per la diversitat dels sectors no hem

aconseguit que tots els equips fossin forts i autònoms i amb la mateixa implicació al sector i a la vida de

l'associació  en  general.  Hem  de  continuar  treballant  en  aquesta  línia  per  poder  adaptar-nos  a  les

necessitats i realitats de cada territori.

Objectiu 5: Consolidar unes dirigents responsables, capaces i implicades a tot el territori (EGS)

Resultat: Com ja hem dit no hem pogut consolidar els EGS de tots els sectors i, si hem de mesurar la

responsabilitat per la participació en espais de decisió i  coordinació de l'associació, Grans Comitès o

Coordinacions Territorials, veiem que hi ha molts equips que encara no en participen de forma regular.

Per molt que l'assistència als Grans Comitès hagi augmentat molt, com es veu en el gràfic, hi ha sectors

que de manera reiterada no participen d'aquest espai i l'augment es deu, sobretot, a la participació dels

equips més implicats.

Objectiu 6: Visualitzar la feina de tots els sectors geogràfics, internament i externament.

Resultat: Per visualitzar la feina als sectors ens hem esforçat en publicar notícies de totes les activitats

que s'han fet i hem creat un espai al butlletí per informar sobre el dia a dia d'aquests.

Objectiu 7: Aconseguir que els Sectors Geogràfics siguin més representatius, s'impliquin més en els

temes generals de l'associació i participin en la gestió de recursos.
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2. D'ON VENIM?

Resultat: Aquests anys hem estat treballant per implicar més els sectors en el dia a dia de l'associació. En

general s'han treballat molts més temes generals de l'associació en reunions de sector d'entre els que

destaquen la revisió del Reglament de Règim Intern i els Estatuts i la creació del nou Pla Estratègic.

Objectiu 8: Adaptar l'estructura territorial d'Esplac a les necessitats i realitat dels esplais.

Resultat: En el sentit d'adaptació de l'estructura territorial cal destacar tres canvis que s'han produït

durant el període d'execució del Pla Estratègic: la creació del sector Girona, la incorporació de l'Anoia al

sector Penedès-Garraf i la divisió del sector Vallès en el Vallès Oriental i Occidental. Creiem que això ens

ha acostat a l'assoliment de l'objectiu, tot i que encara queda feina per fer. 

Objectiu 9: Incorporar una visió territorial en totes les activitats, projectes i òrgans d'Esplac.

Resultat: La descentralització ha estat una de les característiques que han marcat aquests últims 3 anys.

Durant  aquest  període  hem  treballat  perquè  tots  els  espais  de  participació  i  decisió  s'acostessin  al

territori, des de les reunions de l'Equip de Coordinació fins a les activitats generals. Tot i això, queda

feina per fer amb les comissions d'Esplac que segueixen tenint, com a espai habitual de celebració de les

seves reunions la seu del Carrer Avinyó a Barcelona.

Objectiu 10: Incorporar la formació en totes les persones que assumeixen responsabilitats a l'associació.

Resultat: Pel que fa a la formació de dirigents cal destacar que en aquests 3 cursos hem pogut celebrar

dues edicions de formació Teresa Claramunt per a EGS i membres de l'Equip de Coordinació i hem creat

un espai d'acollida per a nous EGS en el marc de la primera coordinació territorial del curs. Pel que fa a la

Secretaria Tècnica, hem estat treballant per aclarir i consolidar la formació d'acollida.

Objectiu 11: Consolidar el funcionament dels sectors Osona-Ripollès i Camp de Tarragona

Resultat: Creiem que hem tingut un èxit moderat al consolidar el funcionament del sector Camp de

Tarragona que actualment, tot i els problemes de relleu que té actualment l'Equip General de Sector, té

una activitat constant. Pel que fa a Osona-Ripollès veiem que no ho hem aconseguit, la situació actual

del sector, amb només dos esplais actius ho fa molt difícil i  entenem que hi haurem de dedicar més

esforços els propers cursos.

Objectiu 12: Generar i consolidar espais de trobada a nivell de sector i a nivell general.

Resultat: L'activitat  de  tots  els  sectors,  amb  l'excepció  d'Osona-Ripollès  i  Barcelonès  Nord  està

consolidada i durant aquest període hem sumat les activitats del sector Girona. Pel que fa a l'activitat

general, ha augmentat el nombre de participants en totes les activitats. Tant l'última Esplaiada com la

Monifesta't  van tenir  una participació més alta  que les  edicions anteriors, i  hem consolidat les  tres

activitats de formació que es fan anualment.

Objectiu 13: Potenciar el sentiment de pertinença i motivació amb Esplac a través del sector.

Resultat: L'augment  de  participació  en  diferents  espais, jornades  de  formació  i  espais  de  presa  de
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decisions sembla que indica un augment de la motivació de les monitores i monitors respecte a Esplac.

Tot i això, sembla que queda molt camí per recórrer.

Objectiu 14: Explorar vies de participació d'infants i joves a Esplac.

Resultat: Durant aquests tres anys s'ha intentat que infants i joves poguessin participar de la preparació

de les activitats d'Esplac. Per una banda a les activitats de sector, conscienciant als EGS i als esplais sobre

la  importància  de  preparar  les  activitats  amb  temps  i  de  manera  que  es  creessin  espais  per  a  la

participació d'infants i  joves. Per l'altra banda, s'ha treballat perquè els infants tinguessin espais per

preparar activitats tant a l'Esplaiada 2015 com a la del 2018.

Objectiu 15: Créixer a l'Anoia i el Gironès i aprofitar les oportunitats de creixement en els territoris on

no som presents.

Resultat: Aquests anys hem treballat molt amb els sectors Girona, Camp de Tarragona i Osona-Ripollès

per generar consciència sobre la importància de créixer en aquestes zones. A Girona hi ha entrat un

esplai nou i a Osona-Ripollès esperem federar-ne un altre el proper curs. A més tenim un esplai nou a la

província de Lleida i un altre al Moianès, dos territoris on no hi teníem presència.

Objectiu 16: Augmentar la relació amb les institucions privades i públiques del territori.

Resultat: Si bé no hem aconseguit crear relacions estables amb institucions del territori durant aquests

anys hem realitzat més activitats a l'espai públic i en acord amb els ajuntaments de diverses poblacions.

En aquest sentit hi ha hagut EGS d'alguns sectors que han mantingut moltes reunions amb diversos

ajuntaments.

Objectiu 17: Garantir un relleu planificat i continuat en tots els equips de l'associació.

Resultat: Creiem  que  tots  els  equips  de  l'associació  estan  conscienciats  sobre  la  importància  de

planificar el relleu. En general tothom l'acostuma a planificar des de mesos abans i la majoria de sectors

han creat dinàmiques o espais per afavorir-lo. Tot i això, i com ja hem dit, hi ha equips que no han tingut

gaire relleu i, fins i tot alguns, que aquest curs començaran sense ningú que el pugui fer.

Objectiu 18: Posar en pràctica els compromisos de gestió responsable als esplais i Esplac.

Resultat: Si bé creiem que hi ha consciència a l'hora de decidir d'on aconseguim recursos i on els gastem

durant aquests anys no hi ha hagut una variació clara en aquest sentit. Les despeses fetes en entitats no

lucratives i cooperatives es segueixen mantenint al mateix nivell que el curs 2014.

Objectiu 19: Créixer en número i distribució territorial dels socis i sòcies col·laboradores.

Resultat: Al final del període no hem aconseguit créixer en nombre de socis i sòcies col·laboradores. Els

canvis fiscals que ens han fet necessitar una autorització SEPA firmada per les sòcies i socis ha fet que

moltes persones que portaven anys sent sòcies no ens hagin fet un retorn i  per tant no les puguem

considerar com a tal. Tot i això, sí que hem augmentat en distribució territorial d'aquests, el nombre de
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sòcies  i  socis  de  Barcelona,  d'on  eren  principalment  a  principis  del  període,  han  disminuït  molt

comparats amb la resta.

Objectiu 20: Adaptar l'estructura territorial d'Esplac a les necessitats i realitat dels esplais.

Resultat: Aquests anys hem intentat adaptar l'estructura d'Esplac a la realitat dels esplais tot i que no

tenim dades per valorar-ne l'assoliment. Sí que podem valorar, com ja hem dit abans, que les reunions i

activitats s'han fet de manera molt més descentralitzada.
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3. Pla Estratègic

En les següents pàgines us presentem la proposta de Pla Estratègic,. En aquestes pagines i en forma

d'infografia recollim les propostes de:

• Missió: on volem arribar

• Visió: quin és el nostre objectiu a mig termini per arribar-hi

• Valors: els valors que marquen la nostra acció

A més tenim recollits els objectius estratègics que es divideixen en tres grans blocs:

• Atenció Personalitzada i Projecte Educatiu dels Eplais

• Participació i Organització

• Comunicació i Reconeixement

ESPLAC | Pla Estratègic 2017-2020     17







4. D'ON SORTIM?

4. D'on sortim?

Tot seguit  us  presentem l'estat  actual  dels indicadors  d'avaluació del  Pla  Estratègic  que es  sotmet a

votació. Com a la  infografia els  objectius estan dividits en 3 blocs i  cada un consta d'una explicació

d'aquest, d'objectius específics per al seu assoliment, dels indicadors d'avaluació i, com dèiem, del punt

de partida.

Atenció Personalitzada i Projecte Educatiu dels esplais

Objectiu 1: Millorar la tasca educativa dels i les monitores.

Entenem que la formació és la millor eina per a la millora de la tasca educativa als esplais a part d'una

eina  per  al  creixement  personal  i  una  oportunitat  per  compartir  el  discurs  i  el  posicionament  de

l'associació amb totes les monitores i monitors. És per aquest motiu que volem que totes les monitores i

monitors puguin accedir a la formació que s'ofereix des d'Esplac i des de l'Escola Lliure el Sol i que

tinguin l'oportunitat de gaudir d'un pla de formació adaptat i continu que tingui un impacte positiu en

els seus esplais. A més volem que els esplais duguin a terme una tasca educativa coherent i per això

creiem important que els esplais tinguin un projecte educatiu actualitzat i revisat.

- Oferir una formació continuada 

i de qualitat.

- Augmentar el percentatge de 

monitores i monitors amb 

formació de monitor o director.

- Augmentar el percentatge 

d’esplais amb un projecte 

educatiu actualitzat.

- Aprofitar els projectes d’Èxit 

per millorar la tasca educativa de 

l’esplai.

- Aprofitar els coneixements de 

les formacions internacionals per

millorar la tasca educativa de 

l’esplai.

- Percentatge de monis amb 

formació de monis i dires.

- 22’8% monis

- 4’14% dires

- Nombre de formacions Marta 

Mata ofertes i realitzades.

- 5 cursos de Creixement

- 3 cursos d’Èxit

- Nombre de persones formades.
- 125 persones a Creixement

- 75 persones a Èxit

- Nombre de persones que han 

passat per les etapes d'acollida, 

creixement i èxit.

- No hi ha dades

- Revisió anual del pla de 

formació Marta Mata.

- Última revisió del maig de 2017

(implementació curs 2017-18)

- Nombre d’esplais amb Projecte 

Educatiu actualitzat.

- 21 esplais, el 19,8% (menys de 4 

anys d'antiguitat)

- Antiguitat mitjana dels 

Projectes educatius.
- 3 anys

- Suports oferts en processos de - 0 seguiments d'actuació oberts
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revisió del Projecte Educatiu (PE). sobre la revisió del PE

Objectiu 2: Desenvolupar i consolidar un discurs educatiu potent i transformador.

Veiem que amb l'última revisió del projecte educatiu d'Esplac i la creació de l'Esplaipolis vam donar

resposta a moltes necessitats dels esplais però que vam perdre un referent i que, des de llavors, ens ha

costat compartir unes línies educatives clares entre tots. És per aquest motiu que considerem estratègic,

si volem esdevenir referents educatius, tenir unes línies pedagògiques compartides entre tots els esplais

que puguin inspirar-los en la revisió dels seus projectes.

- Crear unes línies pedagògiques

compartides entre els esplais.

- Adaptar la formació pedagògica 

a les línies acordades entre els 

esplais

- Quelcom sobre els drets dels 

infants a la pràctica de l’esplai.

- Creació i  redacció de les línies

pedagògiques d'Esplac.

http://www.esplac.cat/projecte-

educatiu/ 

-  Nombre  d'esplais  participants

en el procés de creació.

- Percentatge d'esplais 

participants per sector.

- Revisió de la formació en funció 

de les línies pedagògiques.

- Nombre de Projectes Educatius 

revisats en base a les línies 

pedagògiques.

- Nombre d’experiències externes

en les que ens inspirem.

Objectiu  3:  Acompanyar  els  esplais  perquè  siguin  representatius  del  seu  entorn  des  d'una

perspectiva inclusiva.

Entenem que l'objectiu dels esplais catalans es transformar el nostre entorn directe i, a llarg termini, el

nostre país i el món i que per fer-ho cal que puguem arribar a tota la societat i en siguem representatius.

Actualment representem una part molt petita de la societat catalana i això fa molt difícil la nostra tasca

transformadora.

- Augmentar  la  representativitat

de  la  diversitat  cultural  en  els

esplais d'Esplac.

- Augmentar la representativitat 

de la diversitat funcional en els 

esplais d'Esplac.

- Diferència entre el percentatge

d'infants  migrats  i  de  segona

generació  als  esplais  sobre  el

conjunt de la població catalana.

-  Esplac:  47  infants  migrats,  el

0’62% (2017)

- Diferència entre el percentatge 

d'infants amb diversitat funcional

als esplais sobre el conjunt de la 

- Esplac: 543 infants amb NEE, el

7’18% (2017)
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- Augmentar la representativitat 

de la diversitat socio-econòmica 

en els esplais d'Esplac.

- Augmentar el nombre de 

formacions sobre inclusió ofertes 

des d'Esplais Catalans i l'Escola 

Lliure el Sol.

- Fer dels esplais espais inclusius 

a la diversitat sexual i de gènere.

- Augmentar els assessoraments 

sobre diversitat cultural.

- Augmentar els assessoraments 

població catalana.

- Diferència entre el percentatge 

d'infants en risc d'exclusió socio-

econòmica als esplais sobre el 

conjunt de la població catalana.

- No hi ha dades. 

- Nombre de formacions ofertes 

sobre inclusió.

- Escola d’Esplac sobre Diversitat

i inclusió, 1 Monogràfic Escola El

Sol  sobre  interculturalitat,  4

Càpsules  formatives  i  3

Formacions de sector

- Nombre de persones formades 

en temes d'inclusió.

-  174  persones:  84  amb  EGS  a

l’Escola d’Esplac sobre Diversitat

i  inclusió, 13  Monogràfic  Escola

El  Sol  sobre  interculturalitat, 51

Càpsules  formatives  i  43

Formacions de sector

- Nombre d’assessoraments sobre

diversitat cultural.
- No hi ha dades

- Nombre d’assessoraments sobre

diversitat funcional.
- No hi ha dades

- Nombre d’assessoraments sobre

diversitat socio-econòmica.
- No hi ha dades

Objectiu 4:  Aconseguir que els esplais catalans siguem referents educatius pel nostre discurs i

treball dels drets dels infants.

Els esplais d'Esplac considerem els infants ciutadans de ple dret amb unes necessitats i drets propis i

volem, com un pas més cap a la transformació social, compartir aquest discurs amb tota la societat. És

per aquest motiu que volem treballar per liderar un moviment a favor d'una nova concepció de l'infant i

dels seus drets que a la llarga sigui compartida per tothom. 

-  Donar  a  conèixer  el  discurs

d'Esplais  Catalans  sobre  Drets

dels Infants.

- Crear nou coneixement 

(publicacions, articles 

-  Nombre  d'impactes  en

mitjans que relacionin Esplais

Catalans  i  els  Drets  dels

Infants.

- No hi ha dades

- Nombre d'impacte en xarxes 

que relacionin Esplais Catalans
- No hi ha dades
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d'aprofundiment, dinàmiques de 

revisió de la convenció, etc) i 

propostes al voltant dels Drets 

dels Infants.

i els Drets dels Infants.

- Nombre de participacions en 

taules rodones o conferències 

sobre Drets dels Infants.

- No hi ha dades

- Nombre de publicacions 

(articles, llibres, jocs, documents)

fetes des d'Esplais Catalans sobre 

Drets dels Infants.

- El que tenim, és molt antic

-Nombre de monis participants

en el procés de creació de nou 

coneixement.

- No hi ha dades

-Nombre d’infants participants

en el procés de creació de nou 

coneixement.

- No hi ha dades

-Nombre d’esplais participants

en el procés de creació de nou

coneixement.

- No hi ha dades

Objectiu 5: Enfortir i consolidar els esplais.

Enfortir  els  esplais  és  la  raó  de  ser  d'Esplac  i  seguim  pensant  que  el  suport  que  s'ofereix  a  les

associacions que en formem part és molt important, la burocràcia segueix ocupant molt de temps en la

tasca diària dels esplais i les eines de les que disposem per oferir suport o la metodologia que fem servir

poden millorar molt i tenir més impacte en el dia a dia dels esplais.

- Millorar les eines que tenim per 

a l'atenció personalitzada.

- Consolidar la metodologia de 

l'atenció personalitzada.

- Aprofitar els projectes d’Èxit 

per millorar l’atenció 

personalitzada.

- Aprofitar les memòries d’Èxit 

per detectar necessitats dels 

esplais.

- Interlocutar amb les 

- Nombre de seguiments 

d'actuació oberts.
- 86 seguiments obert

- Nombre de seguiments 

d'actuació resolts 

satisfactòriament.

- 10 seguiments resolts

- Nombre de consultes al Banc de 

recursos.
- La dada no es recull

- Nombre de descàrregues del 

Banc de recursos (BR).

- 3112 descàrregues a  través  del

BR d'Esplac.cat  (142 a  través  de

l'EsplacNet)

- Nombre de recursos físics en - 15 recursos físics en préstec
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administracions per tal de 

facilitar la burocràcia.

- Facilitar els tràmits burocràtics 

que duen a terme els esplais

préstec als esplais.

- Variació del percentatge de 

punts adjudicats en els criteris 

qualitatius respecte als punts 

màxims que es podrien 

repartir.

- No hi ha dades

- Variació del nombre de 

seguiments introduïts per la 

Secretaria Tècnica (ST) versus el 

nombre introduït per els i les 

dirigents de l'associació.

-  86  seguiments  introduïts  per

l'ST i 1 per l'EGS

- Variació del nombre de visites 

introduïdes per la Secretaria 

Tècnica versus el nombre 

introduït per els i les dirigents de 

l'associació.

- No hi ha dades

- Nombre d’esplais que deixen de 

fer activitat.
- 4 esplais durant el curs 2016-17

Objectiu 6: Reforçar els posicionaments dels esplais en temes que els afectin directament i que

estiguin relacionats amb els nostres valors i missió.

Com a associació Esplac volem ser un suport per als esplais que en formem part, també a l'hora de

posicionar-se. És per això que volem donar a conèixer, a través dels nostres canals, els posicionaments

que aprovem els esplais sobre temes globals o locals relacionats amb els nostres valors i missió.

- Fer d'altaveu dels 

posicionaments dels esplais.

- Donar a conèixer als esplais la 

possibilitat que Esplac faci 

difusió dels seus posicionaments.

- Nombre total de 

posicionaments dels esplais 

compartits.

- 0 posicionaments proposats per

esplais.

- Impacte mitjà dels 

posicionaments dels esplais a les 

xarxes socials.

- No hi ha dades

- Coneixença del circuit de 

posicionaments per part dels 

esplais.

-  Actualment  està  penjat  a

Esplac.cat.

24     ESPLAC | Pla Estratègic 2017-2020



D'ON SORTIM?

Organització i participació

Objectiu 1: Augmentar l'impacte social que tenim com a moviment per a la transformació social.

Esplais Catalans no volem ser només uns prestadors de serveis pels esplais, entenem que el moviment

que formem tots els esplais ha de servir per, treballant juntes, transformar la societat. Per fer-ho, creiem

que és vital que les monitores, sòcies, famílies i infants s'identifiquin amb l'associació i amb els sectors

geogràfics i siguin ambaixadores dels nostres valors.

- Fer créixer la base de sòcies 

col·laboradores de l'associació i 

augmentar el sentiment de 

pertinença d'aquestes cap a 

l'associació.

- Augmentar el nombre d'esplais 

socis d'Esplac.

- Nombre de socis i sòcies 

col·laboradores.
- 136 sòcies col·laboradores

- Nombre mitjà d'anys com a soci 

o sòcia.
- No hi ha dades

- Nombre de socis i sòcies 

col·laborades participants als 

actes de l'associació.

- 10 sòcies assistents a l'AGO

- 2 sòcies a l'Escola Esplac

- No hi ha dades de l'Acte Som 

Esplai 2017

- 3 sòcies a l'Esplaiada 2015

- No hi ha dades de la Monifesta't

2016

- No hi ha dades de les Jornades 

Lleure i Feminismes 

- No hi ha dades de les Jornades 

Ambientals

- Total: 15

- Nombre d'esplais socis. - 106 esplais

- Nombre anual de noves 

federacions.
- 7 esplais a l'AGO 2016

Objectiu 2: Consolidar tots els sectors geogràfics.

L'espai  natural  de participació  dels  esplais  a  Esplac  és  el  sector  geogràfic  i  és  per  això  que  volem

consolidar els que tenim i seguir creixent. El sector geogràfic és un espai de participació proper on els

esplais es poden auto-organitzar amb molta més facilitat que a nivell general i creiem que donada la

seva importància en l'organització i la vertebració del territori és important que el global de l'entitat

s'adapti  al  funcionament  de  cadascun  més  que  demanar  que  siguin  aquests  que  s'adaptin  al

funcionament general. 
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- Adaptar el funcionament 

general de l'associació a la 

realitat de cada sector.

- Desenvolupar una política de 

creixement proactiva en els 

territoris estratègics: Barcelonès-

Nord, Camp de Tarragona, Girona

i Osona-Ripollès.

- Creixement en nombre d'esplais

en els sectors estratègics.

- Barcelonès-Nord

- Camp de Tarragona

- Girona

- Osona-Ripollès

- Percentatge d'accions 

desenvolupades del pla de treball 

dels sectors.

- Barcelonès-Nord

- Camp de Tarragona

- Girona

- Osona-Ripollès

- Percentatge d'esplais assistents 

a les reunions de sector. 

- Barcelonès-Nord

- Camp de Tarragona

- Girona

- Osona-Ripollès

- Percentatge d'esplais que 

participen en alguna comissió.

- Barcelonès-Nord

- Camp de Tarragona

- Girona

- Osona-Ripollès

- Percentatge d'esplais 

participants en activitats de 

sector. (70)

- Barcelonès-Nord

- Camp de Tarragona

- Girona

- Osona-Ripollès

Objectiu  3:  Consolidar  una  direcció  àmplia,  compartida  i  propera  constituïda  per  dirigents

formats i compromesos. 

Esplais Catalans concebem l'organització des d'una perspectiva federal articulada a través dels sectors

geogràfics i des de la importància que té que siguin les voluntàries i voluntaris qui participin de la

direcció de l'associació. És per aquest motiu que volem seguir treballant per consolidar una direcció

àmplia i compartida entre els Equips Generals de Sector i l'Equip de Coordinació que comparteixi els

debats  estratègics  de l'organització. Per  fer-ho, creiem que és  imprescindible  que  les  dirigents  que

configuren els diferents equips tinguin un alt nivell de compromís i dedicació i que tinguin la formació

necessària per assumir les seves funcions. 

- Mitjana de sectors assistents al - 8 sectors
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- Establir un pla d'acollida de 

nous membres als Equips 

Generals de Sector (EGS) i a 

l'Equip de Coordinació (Equico).

- Establir uns compromisos dels 

dirigents d'Esplais Catalans.

Gran Comitè (GC).

- Percentatge mitjà de membres 

dels EGS assistents al GC.

- 24,25 persones, el 51% dels 

membres

- Mitjana de sectors assistents a 

les Coordinacions Territorials.
- 5'5 sectors

- Percentatge de membres dels 

EGS assistents a l'AGO.

- 39 persones, el 83% dels 

membres

- Percentatge de membres dels 

EGS assistents a les reunions de 

sector.

- Dades no sistematitzades

- Establiment d'un pla d'acollida a

l'EGS i a l'Equico.
- No hi ha dades

- Percentatge de membres dels 

EGS i membres de l'Equico 

formats en el programa Teresa 

Claramunt.

- No hi ha dades

- Establiment d'uns compromisos 

dels dirigents d'Esplais Catalans
- No aplica

- Valoració mitjana dels GC de 8,5

sobre 10. (mínim d'un 50% de 

respostes)

- 8,7 punts

- Valoració de l’AGO de 8,5 sobre 

10. (mínim d'un 50% de 

respostes)

- 8,2 punts

- Nombre d’EGS participants a 

grups de treball i comissions 

d’Esplac.

- Dades no sistematitzades

Objectiu 4: Augmentar  la  participació  activa  dels  esplais  en  els  processos  participatius  de

l'associació. 

Esplais  Catalans  existeix  per  donar  suport  als  esplais  i  enfortir-los  però  la  pròpia  existència  de

l'associació implica una alta complexitat organitzativa i entenem que són els propis esplais qui l'han de

conduir. És per aquest motiu que creiem que hem de seguir treballant per implicar més esplais en els

processos que duem a terme i que aquests tendeixin a adaptar-se cada vegada més a la realitat i ritme

d’aquests.

- Percentatge mitjà d'esplais 

participants en votacions a 

- 26 esplais al Posicionament 
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- Adaptar els processos a la 

realitat i tempos dels esplais.

- Augmentar el nombre d'esplais 

que participen en processos de 

presa de decisions.

l'EsplacNet.

"Dret a l'autodeterminació"

- 23 esplais al Posicionament 

"Estimem a qui vulguem

- 55 esplais al tema Escola Esplac

- 14 esplais al tema de les 

Jornades ambientals.

- 20 esplais al CI de l'Esplaiada.

- Percentatge d'esplais 

participants en reunions de 

sector.

- Dades no sistematitzades

- Percentatge d’esplais 

participants a l'Assemblea 

General Ordinària.

- 64% dels esplais 

- Percentatge d’esplais 

participants a l’Assemblea 

General Extraordinària.

- 51% dels esplais

- Percentatge d’esplais 

participants en Comissions i 

Grups de Treball.

- Dades no sistematitzades

Objectiu 5: Augmentar l'autonomia financera d'Esplac.

L'alta  dependència  dels  fons  públics  que  té  Esplais  Catalans  (el  80%  dels  ingressos  provenen  de

subvencions i convenis amb administracions) fa que siguem molt vulnerables als canvis polítics. És per

aquest motiu que creiem que és important augmentar l'autonomia financera de l'associació augmentant

els ingressos privats i propis a l'hora que treballem per augmentar els ingressos totals i  seguir fent

créixer el projecte. 

- Captar nous recursos privats i 

augmentar els actuals.

- Generar més recursos propis i 

augmentar els actuals.

- Fer una gestió ètica i sostenible 

- Percentatge dels ingressos 

privats sobre el total.
- 0% del pressupost

- Variació dels ingressos privats 

sobre l'exercici anterior.
- No aplica

- Percentatge d'ingressos propis 

sobre el total.
- 13,6% del pressupost
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dels recursos.

- Variació dels ingressos propis 

respecte l'exercici anterior.
- No aplica

- Grau de compliment de la carta 

de gestió responsable de 

recursos.

- No aplica

Comunicació i Reconeixement

Objectiu 1: Posicionar l'esplai com a agent educatiu clau en la transformació social.

Entenem que es considerarà a l'esplai com a un agent educatiu essencial pel sistema quan formem part

del debat educatiu i tinguem aquesta consideració per part de les administracions públiques. Creiem

que augmentar la nostra presència mediàtica i el reconeixement per part de les administracions i del

món educatiu ens pot acostar a l'assoliment d'aquest objectiu. 

- Augmentar l'impacte d'Esplac 

als mitjans de comunicació.

- Augmentar el reconeixement 

per part de les administracions.

- Augmentar el reconeixement 

per part del món educatiu.

- Nombre d'impacte als mitjans

de comunicació.
- 4 impactes en mitjans impresos

- Impactes en mitjans locals o 

comarcals
- No hi ha dades

- Impactes positius (no 

relacionats amb accidents) sobre 

el total

- No hi ha dades

- Nombre de participacions en 

tertúlies televisives i de 

radiofòniques.

- 2 participacions

- Nombre de reunions amb 

càrrecs públics.
- 7 reunions (locals i nacionals)

- Nombre de reunions amb els 

grups parlamentaris.

- 0 reunions amb grups 

parlamentaris

- Nombre de compareixences 

en comissions parlamentàries.
- 0 compareixences

- Nombre de reunions amb 

entitats educatives.
- 15 aproximadament

- Nombre de participacions en 

taules rodones i conferències 

organitzades per altres entitats.

- 0 participacions durant l'any 

2016-17
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Objectiu 2: Ser interlocutors clau per a les administracions públiques. 

Esplac volem ser interlocutors prioritaris per a les administracions públiques i ser referents a l'hora de

desenvolupar polítiques relacionades amb els temes que treballem. Entenem que sovint no tenim prou

força per enfrontar-nos a les administracions o per estar al centre del debat i és per aquest motiu que,

per aconseguir-ho, ens proposem aprofundir en el treball en xarxa amb altres entitats i plataformes que

ens puguin ajudar a assolir l'objectiu.

- Augmentar el nostre impacte 

públic a través de la participació 

en plataformes associatives.

- Participar en espais de consulta 

de les administracions públiques.

- Nombre de compareixences al 

Parlament.
- 0

- Nombre de consultes de 

l'administració. (valorar la 

qualitat de la demanda).

- 0

- Nombre d'invitacions a 

processos participatius de 

l'administració.

- No hi ha dades

- Nombre de projectes i accions

compartides amb altres 

entitats enfront de les 

administracions.

- 2 (treball de les lleis de suport a 

l'associacionisme i de 

l'associacionisme educatiu)

Objectiu 3: Generar discurs i posicionaments i donar-los a conèixer a tota la societat.

- Fer partícips les monitores i els 

monitors de la comunicació 

externa de l’associació.

- Posicionar-nos en temes 

internacionals que tinguin 

relació amb la nostra tasca.

- Augmentar el nombre de 

posicionaments relacionats amb 

els nostres valors, amb l'educació 

i amb amb la la nostra missió.

- Aprofitar les formacions i 

activitats internacionals per 

conèixer altres entitats i explicar 

qui som i què fem.

- Nombre d’interaccions de les 

publicacions en xarxes.
- No hi ha dades

- Percentatge de posicionaments 

en temes internacionals sobre el 

total.

- 0 posicionaments

- Percentatge de posicionaments 

sobre temes educatius sobre el 

total.

- 0 posicionaments

- Percentatge de posicionaments 

al voltant dels valors i missió de 

l'associació sobre el total.

- 2 posicionaments

- Nombre d'impactes dels 

posicionaments en mitjans de 

comunicació.

- No hi ha dades
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- Participar a través de les 

comissions en espais temàtics de 

generació de discurs.

- Fer partícips a les monis en la 

creació i proposició de 

posicionaments.

- Nombre d'activitats 

internacionals en les que s'ha 

participat.

- 9 activitats internacionals

- Nombre d'espais temàtics en 

que s'ha participat a través de les 

comissions de l'associació.

- 0 participacions

- Percentatge d’esplais 

participants en posicionaments 

de l’associació.

- Al voltant del 25%

- Percentatge de posicionaments 

proposats pels esplais sobre el 

total.

- 0%

Objectiu 4: Enfortir el projecte d'Esplac i dels esplais a través del treball en xarxa.

Històricament les entitats del Moviment Laic i Progressista (MLP) han estat aquelles amb les

que hem treballat per donar a conèixer el nostre discurs polític, però també són entitats amb

les que estem vinculades de manera orgànica i  a  través de projectes. Entenem que seguir

augmentant el treball  amb aquestes entitats i  reverteix en millors serveis pels esplais i en

projectes més significatius per a l'associació, augmentant així la capacitat de transformació

social.

- Treballar amb Encís, l'Escola El 

Sol, la Fundació Francesc Ferrer i 

Guàrdia i l’IFM-SEI per generar 

projectes compartits.

- Implicar altres entitats i agents 

en els projectes de l'associació.

- Augmentar el nombre de 

posicionaments compartits amb 

altres entitats.

- Implicar-nos en projectes 

compartits amb altres entitats i 

agents.

- Nombre de projectes iniciats 

amb altres entitats.
- 0 projectes

- Nombre d'entitats 

col·laboradores en projectes de 

l'associació.

- No hi ha dades

- Nombre de posicionaments 

compartits amb altres entitats.
- 0 posicionaments compartits

- Nombre de projectes compartits

amb l'Escola El Sol, Encís, la 

Fundació Francesc Ferrer i 

Guàrdia i l’IFM-SEI.

- No hi ha dades

ESPLAC | Pla Estratègic 2017-2020   31




