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INTRODUCCIÓ

Benvingudes a un nou curs d’Esplais Catalans.

Com veureu, aquest curs tanquem projectes i n’obrim de nous. Tancar un projecte no
significa que a Esplais Catalans li deixi d’importar aquesta temàtica, sinó que el projecte ja
ha complert amb els seus objectius i s’ha transformat en recursos, models, estructures… de
l’entitat.

Cada cop més, caminem perquè els projectes neixin des dels esplais, i siguin prou
transversals per donar resposta a més necessitats. Estem intentant, entre totes, millorar
l’accés a la participació i fer d’Esplac una entitat més assembleària i participativa.

La raó de ser d’Esplais Catalans és enfortir i acompanyar als esplais i intentar cobrir totes les
seves necessitats. Per això us presentem aquests documents. Un document que presenta el
que hem fet aquest curs 2018-2019, els reptes que ens plantegem pel nou curs 2019-2020 i
els recursos que estem disposades a destinar per complir amb els objectius i accions.

Recordeu que es tracta d’un document obert i que teniu fins al 8 de novembre per presentar
les esmenes que considereu.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

Aquest any, per facilitar la lectura i comprensió de la documentació i que totes puguem tenir
una visió més global de l’associació, hem ajuntat la Memòria del 2018-2019, el Pla de Treball
del 2019-2020 i el pressupost en un sol document. Tot i això, les diverses parts del document
es votaran per separat. En primer lloc s'aprova la Memòria, en segon lloc el Pla de Treball i
en tercer lloc el Pressupost.

El document està dividit en 5 grans blocs:

● Pla Estratègic: A l’inici del document trobareu una explicació de les principals línies
de treball d’aquest curs passat així com la proposta de línies de treball del curs
vinent.

● Els esplais: s’explica què entenem a Esplac sobre què és un esplai i com ha
evolucionat durant aquest any el nombre d’esplais, monis i infants de l’associació.

● Projectes: a l’inici de l’apartat es recull una explicació general dels projectes i el
volum pressupostari que s’hi destina. Tot seguit es recullen els diferents projectes
del curs passat i les propostes de nous projectes. Cada explicació de projecte consta
de:

● Una introducció

● La memòria del que s’ha fet durant el curs 2018-2019, si el projecte ja
s’estava desenvolupant durant el curs passat. Aquest apartat està emmarcat
amb un quadre com el que segueix:
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Memòria

● Les propostes de noves accions, si el projecte és nou o si es proposa
mantenir-lo aquest curs 2019-2020. Aquest apartat va emmarcat amb un altre
quadre:

Accions 2019-2020

● El pressupost, si aquest té una dotació pressupostària concreta, i una
explicació de la variació respecte del curs anterior si aquesta és substancial.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €

Explicació

● Accions ordinàries: els diversos blocs d’accions ordinàries recullen les accions que
es fan recorrentment. En tant que recurrents no hi ha accions previstes per l’any que
ve si no que el bloc té la següent estructura:

○ Presentació i accions: tot el bloc fa referència a la tasca i per tant no hi ha
accions enmarcades.

○ Memòria i pressupost: les accions ordinàries tenen l’aparat de Memòria i
Pressupost resaltats com els projectes:

Memòria

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €
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● Pressupost: el pressupost tanca el document i té la següent estructura:
○ Explicació general
○ Les despeses:

■ Introducció
■ Detall de les despeses
■ Relació de quina part del document recull cada explicació de les

despeses
○ Els ingressos:

■ Introducció
■ Variacions principals entre aquest any i l’anterior
■ Detall dels ingressos

Tenint en compte aquesta distribució s’ha de tenir en compte que a l’hora de votar es farà de
la següent manera:

● Memòria: es sotmetrà a votació tot el que està emmarcat de color vermell.
● Pla de treball: es sotmetrà tot el que està emmarcat de blau o no té marc menys

l’apartat final de pressupost.
● Pressupost: es sotmetrà a votació l’últim apartat, el de pressupost, i tots els apartats

destacats en blau.
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1. PLA ESTRATÈGIC

Aquest nou curs és el tercer any del
Pla Estratègic iniciat al 2017. Per tant,
a finals d’aquest curs començareu a
sentir a parlar de l’elaboració del
pròxim Pla Estratègic que marcarà les
línies estratègiques i d’acció d’Esplac
dels 3 anys següents (del 2020 al
2023).

L’estructura dels projectes es manté
per segon any consecutiu i per tant
dividim el Pla de Treball en dos blocs:

● 6 projectes, que responen a les
necessitats d’Esplais Catalans.

Acte unitari de la Monifesta’t 2019

● Les accions ordinàries, que són les accions quotidianes que formen part del dia a
dia de l’associació.

Cadascun dels projectes plantejats pretén donar resposta a necessitats, interessos i/o
demandes dels esplais i de l’associació. Vam iniciar el procés de revisió dels projectes
sobre el maig del curs 2018-2019. L’objectiu principal dels projectes es transformar l’entitat i
aportar recursos als esplais. A continuació destaquem els diferents projectes i la tasca feta
durant aquest període de temps.

Què hem fet?
Memòria

Atenció personalitzada i projecte educatiu

Aquest curs, 2018-2019, hem pogut oferir eines i recursos als esplais per tal de millorar els
seus projectes i facilitar el seu dia a dia a l’esplai. Hem pogut realitzar assessorament,
formació i acompanyament sobre diferents gestions.

Estem molt agraïdes al projecte de Gestió de conflictes perquè ens ha proporcionat molts
recursos per prevenir i apoderar-nos davant dels conflictes. D’aquest projecte s’han creat
infografies de prevenció i gestió de conflictes, a més i de posar damunt la taula la
necessitat de les cures personals i grupals.

Gràcies a les respostes a l’enquesta d’Inclusió i diversitat ens hem adonat que no som
gaire diverses. Per això, estem disposades a apropar les realitats que ens envolten, als
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nostres infants i joves, amb el mapa d’entitats que el Grup de Treball ha fet, conjuntament
amb altres entitats.

Per tal de ser conscients sobre la nostra tasca com a monitores, a l’Escola d’Esplac,
conjuntament amb el projecte d’Infància, ens han facilitat espais de reflexió per
adonar-nos de la importància d’acompanyar als infants i joves a reivindicar i a tenir la
seva pròpia veu.

El projecte de Línies pedagògiques ha recollit, durant tot aquest curs, conceptes
ideològics i pedagògics treballats i desenvolupats durant els darrers anys per tal de posar
ordre i tenir una base amb la que començar a construir un discurs compartit.

I, per últim, l’Era ja ha fet un any i comencem a notar les millores que ens ha aportat
aquesta nova eina. A la Hackathon es va fer molta feina i per primer cop Esplac va fer unes
jornades apropant les tecnologies i el seu desenvolupament als esplais i a les monitores.

Organització i participació

S’ha configurat el Grup de Treball de Protocol i és un grup divers. El grup va crear el
Protocol contra agressions de la Monifesta’t i va organitzar i gestionar el Punt lila, mentre
paral·lelament ha seguit treballant amb el Protocol contra abusos i agressions
discriminatòries de l’entitat.

Comunicació i Reconeixement

Aquest curs la revista digital Som Esplai ha seguit activa i s’han compartit diferents
articles i entrevistes sobre temàtiques d'interès pels esplais. També hem aparegut a
diferents plataformes com Diari de l’Educació, Xarxanet, Fem un te? (Xarxa Antirumors) i
ens ha atorgat el premi del projecte o activitat associativa, pel projecte Monifesta’t, des
del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Monifesta’t 2019

La Monifesta’t 2019 es va celebrar al Vendrell al passat 29, 30 i 31 de març. Va ser una
trobada molt multitudinària, amb la participació de 450 monitores, aproximadament. Es
van generar diferents espais: formació, paradetes, tallers, jocs, biblioteca humana, servei
de barra… per tal d’oferir diferents activitats i propostes per donar resposta a les
necessitats i gustos de cada participant.

On anem?

Accions 2019-2020

Durant el curs 2018-2019, les dirigents de l’entitat ens hem adonat que els processos i
sistemes de participació no estan donant resposta a la voluntat de participar i construir de
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les monitores de l’entitat. I, per aquest motiu, aquest curs 2019-2020 neix el projecte Pla
de participació, per tal de revisar els circuits actuals i transformar-los.

El projecte d’Inclusió i diversitat, per tal de seguir construint discurs i oferir espais de
debat als esplais, ha programat les primeres jornades d’interculturalitat, programades pel
16 de maig del 2020, per poder oferir altres experiències d’altres entitats i conèixer altres
realitats.

Aquest curs, el projecte de Protocol vol compartir la seva experiència de creació d'un
protocol per animar als esplais a crear el seu propi. A més, volem seguir treballant en
aquest projecte i poder oferir espais segurs a les persones que formem part de l’associació.

La nostra intenció és començar a encarar el projecte d’Esplaiada 2021, conjuntament
amb el projecte d’Infància, per poder crear una trobada que representi i estigui feta a mida
pels infants i joves d’Esplais Catalans.

Imatge de l’acta unitri de la Monifesta’t 2019

El projecte Línies pedagògiques està preparant els primers campaments pedagògics
d’Esplais Catalans. Serà un espai on ens disposarem a compartir i debatre conceptes que
formen part de la nostra entitat.
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2. ELS ESPLAIS

2.1 Un esplai és…

Una associació educativa

A l’esplai eduquem infants i joves jugant, fent excursions i activitats, d’acord amb un
projecte educatiu i un ideari que ens serveixen de full de ruta en el que fem. Eduquem en la
llibertat, el pluralisme i la tolerància, i posem la laïcitat en l’eix de la nostra proposta
pedagògica. Optem per una educació integral per desenvolupar els coneixements, les
habilitats i les actituds necessàries per a una societat de drets i llibertats.

Una escola de ciutadania

A participar s’hi aprèn participant. Els esplais som l’espai on els infants fan sentir la seva
veu i decideixen com a ciutadans actius i compromesos. Recollint la tradició educativa
republicana, la voluntat del grup es conforma a partir de l’opinió i el treball col·lectiu
d’infants, joves, famílies i monitores i monitors. Els esplais són de les persones actives i
compromeses que s’autodeterminen, que afirmen el seu camí cap a la felicitat i que troben
en l’esplai una associació democràtica on tothom participa activament. Cada esplai té la
seva forma de definir-se i de decidir com es relaciona amb la societat que l’envolta.

Una manera d’entendre el món

Passar per l’esplai és una experiència vital que ens fa créixer i que defineix la nostra
identitat. De l’esplai ens emportem uns valors i una manera d’entendre la vida, compromesa
amb el progrés humà. Els esplais impulsem la transformació social a partir de l’acció a favor
del lliurepensament, el respecte, els drets humans i la ciutadania. D’aquest compromís se’n
deriva una presa de posició crítica i transformadora de la societat.

Un procés de creixement col·lectiu

L’esplai esdevé un espai on infants i joves aprenem, participem i creixem conjuntament a
través del joc i la convivència quotidiana.
Les famílies juguen un paper molt
important de suport, reconeixement i
participació en el dia a dia de l’entitat. El
lideratge dels esplais recau en els
monitors i monitores, joves voluntàries
que destinen el seu temps lliure a la tasca
educativa de l’esplai i a organitzar
l’associació. Els monitors i monitores ens
formem dia a dia per millorar la nostra
tasca educativa.

Imatge de la foguera de divendres de la Monifesta’t 2019
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2.2 Els esplais d’Esplac

Els esplais som la base sobre la qual se sosté el projecte d’Esplac. Actualment, formem
Esplais Catalans 108 esplais, entre socis de ple dret i socis observadors, de 69 municipis,
dividits en 11 sectors geogràfics.

En total els esplais agrupem uns 7.698 infants i joves i 1.811 monitors i monitores. Com
es veu a la gràfica següent, aquesta xifra s’ha mantingut o augmentat els darrers anys tot i
que el nombre d’esplais que formem l’associació no ho hagi fet en proporció, ja que hem
anat donant de baixa esplais inactius o que no comparteixen el nostre model de lleure
associatiu.

Tot i així si que detectem una davallada durant el curs 2017-18 que atribuïm, en gran part, a
un problema amb la recol·lecció de les dades derivada de problemes de funcionament de
l’Esplacnet.

Entenem que aquestes dades parlen de la fortalesa del moviment d’esplais laics i de la
importància creixent que tenim arreu del territori català.
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3. PROJECTES
Memòria

Aquest curs passat s’han desenvolupat 7 projectes, que sorgien de les necessitats
detectades durant el curs anterior i durant la creació del Pla Estratègic. Aquests projectes
han estat:

Inclusió i Diversitat Millora del finançament

Infància Protocol contra abusos i agressions

Línies Pedagògiques Monifesta’t 2019

Gestió de conflictes

Accions 2019-2020

De cara a l’any que ve es proposa seguir amb els projectes d’Inclusió i Diversitat,
Infància, Línies Pedagògiques i Protocol contra abusos i agressions
discriminatòries. A aquests projectes proposem sumar-hi el projecte d'elaboració d’un
Pla de Participació.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 40.925,70 €

Pressupost de l'any 2020 6.000,00 €

Diferència -34.925,70 €

El pressupost per a realització de projectes per aquest any és menor que el de l’any passat.
De 41.000,00 € proposem passar a gastar-ne 6.000,00 €. Com que aquest curs no preveiem
fer cap activitat general, ni Monifesta’t ni Esplaiada, no preveiem gastar molts dels
recursos que havíem previst l’any passat.
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3.1. Inclusió i Diversitat

Introducció i justificació del projecte

El Projecte d’Inclusió i diversitat va néixer arrel de l’estudi realitzat l’any 2010 per la
Fundació Ferrer i Guàrdia en el qual s’hi evidenciava que els infants i monitores d’Esplac
tenien, en general, un perfil molt concret.

Per tal d’abordar aquesta realitat, el curs 2018-19 es va realitzar una enquesta sobre inclusió
i diversitat als esplais, que va culminar en un Informe d’Inclusió i Diversitat, que va
reafirmar els resultats de l’estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Les participants dels
esplais d’Esplac no només som poc diverses, sinó que tampoc tenim eines i recursos
suficients com per treballar-ho i ser més inclusives.

Un cop fet aquest treball d’autodiagnosi, des d’Esplac entenem que la inclusió no ha de ser
un fi en si mateix, sinó que és un procés constant d’autoanàlisi pel qual han de passar tots
els espais de l’entitat. Així doncs entomem el projecte des de dos objectius generals:

1. Entenent la inclusió com un procés, encarem el projecte amb la intenció de
replantejar la realitat d’Esplac i fer conscients les seves membres dels
privilegis i normativitat de la qual gaudeix actualment les membres de
l’entitat. Amb aquest procés de revisió interna podem aconseguir que a través de
petits canvis l’entitat sigui cada cop més inclusiva.

2. Convertir la inclusió i diversitat en un eix transversal de l’entitat i que estigui
present en el dia a dia d’Esplac.

Memòria

Per tal d’assolir els objectius marcats pel projecte i tenint en compte la poca participació
de les monitores d’Esplac al Grup de Treball al curs anterior, vam decidir marcar-nos tres
objectius específics:

● Consolidar i ampliar el Grup de Treball.

● Generar recursos per augmentar la diversitat als esplais.

● Formar el Grup de Treball.

Per poder complir aquests objectius, primer de tot era fonamental conèixer la realitat
dels esplais pel que f a la inclusió i diversitat. En vista que l’enquesta del curs
2017-2018 no va ser prou representativa (només la van respondre 14 esplais), vam decidir
realitzar una nova enquesta més senzilla i dinàmica de respondre. A partir d’aquesta
enquesta (contestada per 50 esplais) ens hem centrat en fer una anàlisi de la realitat dels
esplais i generar xarxa amb entitats afins que ens poden ajudar a fer més inclusives les
nostres entitats. Així doncs, hem treballat principalment en la detecció de necessitats
per generar els recursos adients.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat 13
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Tot i això, no hi ha hagut un Grup de Treball estable i, per tant, tampoc hem pogut fer
formacions com a tal. Per tant, no podem considerar completament assolits aquests
objectius.

Una dada destacada que s’ha detectat amb l’enquesta als esplais és la dificultat que
tenen de treballar en xarxa amb altres entitats. És per això que hem prioritzat la
creació del mapa d’entitats juntament amb Casals de Joves. També ens hem reunit amb
algunes de les entitats que apareixen al mapa per tal de buscar objectius i accions
comunes.

Les principals accions que hem realitzat han estat:

● Reflexionar i treballar a partir dels resultats de l’enquesta: 50 esplais han
respost una enquesta per fer una anàlisi global de l’estat de la diversitat a Esplac.
A partir d’aquí s’ha generat l’Informe d’Inclusió i Diversitat a Esplac.

● Finalitzar el mapa d’entitats: hem acabat el mapa d’entitats realitzat juntament
amb Casals de Joves, en el qual es pot consultar una llista de les entitats afins que
treballen amb diversitats a les quals els esplais es poden dirigir.

● Crear les Jornades d’Interculturalitat: s’estan preparant les Jornades
d’Interculturalitat juntament amb l’Escola Lliure el Sol, Casals de Joves i la
Fundació Ferrer i Guàrdia , que també serviran per presentar i donar sentit al mapa
d’entitats.

● Fomentar la formació en l’àmbit de la inclusió i diversitat: s’ha contactat i fet
seguiment als esplais que han expressat necessitats en formació o suport per
millorar la tasca  inclusiva al seu esplai.

● Participar en altres formacions en l’àmbit de la inclusió i diversitat: tot i que
es volia promoure la formació de monitores, s’ha participat des de la vessant
tècnica en una formació de Disseny de Projectes amb Perspectiva Intercultural.

Així doncs, hem treballat bàsicament en la línia de crear recursos per augmentar la
diversitat als esplais com el mapa d’entitats o l’Informe d’Inclusió i Diversitat i, tot i que
no hem pogut formar les membres del Grup de Treball, també hem promogut la formació
en inclusió i diversitat, tant amb la creació de les Jornades d’Interculturalitat com amb els
esplais, com amb les tècniques.

Com hem esmentat, no hi ha hagut un Grup de Treball estable. De totes maneres, s’han
realitzat dues reunions al sector Penedès, Garraf i Anoia on hi han participat 4 i 2
monitores respectivament, en les quals s’ha debatut sobre el format de l’Enquesta
d’Inclusió i Diversitat i dels continguts de l’Informe que en deriva.
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Accions 2019-2020

Després d’encarar el curs anterior amb molta revisió interna, engeguem aquest curs amb
l’objectiu principal de transversalitzar la inclusió i diversitat en el projecte global
d’Esplac.

Arrel de l’Informe d’Inclusió i Diversitat, hem constatat que, no només els esplais som
poc diverses, sinó que les persones que formem l’estructura organitzativa tampoc ho som.
Per això creiem que és fonamental tenir en compte la perspectiva inclusiva i diversa en
totes les activitats, projectes i comissions que es duen a terme des de l’entitat. Proposem
una revisió interna per tal de cenyir-nos als objectius del Pla Estratègic 2017-2020.

Aquesta revisió interna passa pels objectius específics de:

- Incidir en la formació que s’ofereix a les participants d’Esplac, posant especial
èmfasi en els cursos Marta Mata i Joan Salas i les càpsules formatives als esplais i
sectors.

- Preparar i dur a terme les Jornades d’Interculturalitat, programades pel 16 de
maig, amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, l’Escola lliure El Sol i Casals de Joves de
Catalunya.

- Ordenar i revisar els recursos d’Esplac en matèria d’inclusió i diversitat, a més
de generar-ne de nous, com el mapa d’entitats.

- Incidir en les activitats ordinàries d’Esplac per tal d’incorporar una perspectiva
inclusiva.

- Participar a les xarxes socials d’Esplac per guanyar visibilitat del projecte.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €

Aquest projecte no té assignat un pressupost específic. Tots els projectes tenen destiants
3.000,00 € que es repartiran un cop es concretin les accions.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat 15
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3.2. Infància

Introducció i justificació del projecte

L'educació de la infància i adolescència és la raó de ser dels esplais que conformen Esplais
Catalans. Eduquem per transformar la societat en què vivim, una societat en què els drets
dels infants es veuen vulnerats contínuament.

Les relacions que establim amb els infants a les nostres vides quotidianes es veuen
travessades per eixos de poder que trepitgen part dels seus drets fonamentals, situant a
l'adult al centre de les relacions i a l'infant com un subjecte secundari. És així com espais en
què s'estableixen relacions educatives (formals, informals o no formals) com poden ser
l'escola, la família o l'esplai, acaben esdevenint espais en què la veu de l'infant sovint no
s'escolta o no té el mateix pes que la dels adults.

De la mateixa manera, les administracions i institucions tampoc garanteixen la protecció
dels drets més bàsics dels infants. Una mostra d’aquest fenomen és que la pobresa infantil
ha crescut a Catalunya els últims anys: l’any 2018 el 28,6% dels infants es troben en risc de
pobresa, mentre que l’any 2016 n’eren un 25% segons l’Actualització de l’estat dels indicadors
de l’Informe No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya publicat per Unicef
el 2019.

Esplac eduquem sobre la base
dels drets dels infants tal com
descriu la missió de l'associació,
drets recollits a la Convenció
Universal dels Drets dels Infants
de 1989.

És per aquesta raó que defensem
una pedagogia paidocèntrica en
la que situem l'infant al centre
de tota acció educativa, tal com
defensaven Marta Mata, Francesc
Ferrer i Guàrdia o Paulo Freire, tres dels nostres referents pedagògics. Volem fer educació
des del respecte i la cura per l'infant, potenciant la seva autonomia i garantint la seva plena
participació.

Per fer-ho tenim obertes dues línies d'acció des del projecte Infància. La primera vol
potenciar la transformació de les relacions educatives que establim amb els infants
perquè esdevinguin ciutadans actius de ple dret. La segona vol que s'estableixin els
mecanismes institucionals necessaris perquè es compleixi la Convenció Universal dels
Drets dels Infants a tots els territoris. Abans, però, considerem imprescindible fer-ne una
revisió des de la perspectiva dels nostres projectes educatius.
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Memòria

Tenint en compte el plantejament inicial de garantir la participació de les monitores
d’Esplac al projecte, des del Grup de Treball d’Infància hem aprofitat els espais de
participació i decisió de l’associació per tal de garantir la continuïtat del projecte durant
tot l’any, a més de generar formació, debat, reflexió, participació i contingut pedagògic en
el sí de l’associació.

Enguany, el Grup de Treball d’Infància s’ha reunit periòdicament un cop al mes per
tal de focalitzar-se en el llançament de preguntes reflexives mensuals i fer-les arribar
a les assemblees dels esplais, fomentar el debat en aquestes i després traspassar-ho a les
Reunions de Sector per recollir les respostes de cada esplai. D’aquesta manera, el projecte
ha guanyat visibilitat per part dels esplais i ha despertat l’interès entre algunes monitores
d’Esplac, aconseguint així la participació d’una d’elles al Grup de Treball.

Finalment, s’ha elaborat un posicionament sobre infància a través de les respostes
dels esplais en motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants.

A més, el projecte també ha posat èmfasi al treball en xarxa, col·laborant amb la
Fundació Vicki Bernadet, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Acció Escolta, l’Escola Lliure
el Sol i InCoop. D’aquesta manera, a grans trets, s’ha pogut facilitar la formació dels
equips de monitores d’Esplac en Prevenció d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure, 45
persones en total, i s’ha fet un banc de recursos comú entre les diferents entitats sobre
infància i participació.

Les principals accions que s’han desenvolupat són les següents:

- Fer difusió del Grup de Treball d’Infància. S’ha fet difusió del Grup de Treball
d’Infància durant tot l’any a través de les xarxes socials d’Esplac. Tot i això, ha
sigut a partir del maig que el Grup de Treball ha comptat amb una monitora d’un
esplai.

- Redactar una notícia referent a l’estat actual dels drets dels infants i a la
celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants (20N). Ja s’ha redactat i es
publicarà una al novembre per tal de donar contingut a aquesta jornada i que les
monitores i monitors d’Esplac i persones externes tinguin més informació sobre el
tema.

- Llançar diverses preguntes reflexives sobre els drets dels infants. En total s’ha
llançat 5 preguntes mensuals, de febrer a juny, obtenint 116 respostes a través de
les xarxes socials (Instagram).

- Facilitar el vincle d’Esplac amb la Fundació Vicki Bernadet. Hem vinculat
algunes activitats de sector amb la Fundació Vicki Bernadet, duent a terme dues
formacions sobre Prevenció d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure per part de la
Fundació als sectors Barcelona i Penedès, Garraf i Anoia.
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- Elaborar un posicionament dels esplais d’Esplac sobre els drets dels infants,
redactat a través de les preguntes mensuals sobre infància, sotmès a votació a
través del circuit de posicionaments.

Així doncs, aquest any el Grup de Treball ha comptat amb una monitora d’un esplai
d’Esplac, fet que es valora positivament perquè, durant l’any anterior, no hi va haver
participació d’aquest tipus. A més, s’han desenvolupat totes les accions comptant amb tot
el Grup de Treball i s’ha valorat molt positivament.

Accions 2019-2020

Aquest nou curs, des del projecte Infància, volem centrar-nos en dues línies d'acció:

La primera vol que els infants siguin coneixedors de quins són els seus drets i que
s'estableixin els mecanismes institucionals necessaris perquè es compleixi la Convenció
Universal dels Drets dels Infants a tots els territoris.

La segona vol potenciar la transformació de les relacions educatives que establim amb els
infants perquè esdevinguin ciutadans actius de ple dret, per tal que puguin prendre
decisions vinculants en el seu entorn més proper. Així doncs, aquest projecte vol crear un
procés participatiu que posi l’infant al centre. Aquest es basarà en la diagnosi de
l’estat actual de la infància al territori, amb el posterior debat d’una temàtica escollida
pels infants, construcció d’un posicionament perquè duguin al desenvolupament d’una o
més accions amb impacte al seu entorn.

Els paper dels i les monitores del esplais serà d’acompanyament, ja que l’objectiu serà
potenciar espais de presa de decisions entre infants. Per tal de poder dur-lo a terme
s’adaptarà cada una de les fases del projecte a les diferents realitats dels territoris i
edats dels infants que hi formaran part. Volem culminar aquest projecte a l’Esplaiada, ja
que és un dels espais de l’entitat amb més ressò social, on es reivindica la tasca educativa
que realitzen els esplais i on podem fer sentir la veu dels infants, essent una oportunitat
de situar l’infant al centre de les accions educatives.

Els objectius general del projecte són:

● Treballar els Drets dels Infants en l’àmbit local amb els esplais.
● Reivindicar la tasca educativa dels esplais com a agents de transformació social.

Ens marquem els següents objectius específics:

● Potenciar la celebració del Dia internacional dels drets dels infants per part dels
sector i esplais d’Esplac, incloent als propis infants i joves en l’elaboració de les
activitats per treballar els seus drets.

● Aprofitar els espais de sector i d’Esplac, d’aquest curs, per conscienciar sobre
l’estat actual dels drets dels infants per tal de reforçar la incidència política dels
esplais en el seu territori.
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● Vetllar per la formació contínua dels equips de monitores i monitors dels esplais
d’Esplac, fent èmfasi en la formació de Prevenció d’abusos sexuals en l’àmbit dels
lleure de la Fundació Vicki Bernadet.

● Potenciar espais de presa de decisió entre infants.
● Treballar l’esperit crític amb els infants en temes que els afecten del seu dia a dia.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €

Aquest projecte no té assignat un pressupost específic. Tots els projectes tenen destinats
3.000,00 € que es repartiran un cop es concretin les accions.
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3.3. Línies Pedagògiques

Introducció i justificació del projecte

El projecte educatiu d’Esplais Catalans ha canviat molt, en fons i forma, al llarg dels anys,
però l’any 2012 es va iniciar un llarg procés de revisió del document del 2002. Aquest procés,
desenvolupat per la Comissió Pedagògica d’Esplac i en les Escoles de dirigents, va acabar a la
Monifesta’t de l’any 2014 celebrada a Vilaseca amb un canvi important de paradigma. La
base del projecte educatiu va deixar de ser un text compartit per convertir-se en una idea
compartida: el projecte Educatiu d’Esplac no era un si no la suma del de tots els esplais. En
acabar el procés de revisió de l’antic projecte educatiu, enlloc d’un nou text, es va editar
l’Esplaipolis, un joc amb dinàmiques que vol ser una eina perquè als esplais es reflexioni i
es debati sobre diferents aspectes del projecte.

Aquest nou paradigma ens apropa molt més a la que entenem que és la relació entre els
esplais, associacions autònomes amb mètodes i pràctiques diferenciades i uns valors
comuns; però també ha fet que a l’hora de parlar de molts temes no trobem un marc de
referència consensuat i compartit. Per donar resposta a aquesta situació, al Pla Estratègic
2017-20 es van incloure el següent objectiu: desenvolupar i consolidar un discurs
educatiu potent i transformador. En la definició d’aquest objectiu i com a indicador
d’assoliment ja es parlava de la creació d’unes línies pedagògiques compartides, línies que
es volen desenvolupar en el marc d’aquest projecte.

El gran objectiu d’aquest projecte és, doncs, la creació d’un marc de referència sobre
diversos temes educatius. Per fer-ho ens vam proposar:

● Definir quins són els temes educatius més significatius i més compartits entre els
esplais.

● Revisar tot el discurs desenvolupat sobre els diversos temes escollits i fer-ne un
recull.

● Obrir espais de debat on consensuar entre tots els esplais el marc de referència sobre
cada tema.

Memòria

Durant aquest curs hem començat a generar un marc de referència discursiu respecte
diversos temes, concretament, sobre:

adolescència           educació emocional gènere

gestió de conflictes                inclusió i diversitat

infància medi ambient

participació         treball en equip i assemblearisme

Hem escollit aquests temes, o bé perquè són aquells sobre els que s’estan desenvolupant
projectes actualment a Esplac, o bé perquè són temes ja treballats en el marc de
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publicacions pròpies o en espais com l’Escola d’Esplac i, per tant, han facilitat l’inici del
projecte.

Hem desenvolupat, sobre cada tema, un resum que recull la justificació de perquè a
Esplac el treballem, el marc conceptual d’aquest, la metodologia que emprem per
treballar-lo als esplais i a Esplac i els recursos que oferim per treballar-lo, així com un
recull de preguntes per a generar debat i reflexió sobre la nostra tasca.

D’altra banda, hem intentat engegar el Grup de Treball de Línies Pedagògiques. Tot i que
per incompatibilitat de disponibilitats a octubre de 2019 encara no s’ha reunit, diverses
persones hi han mostrat interès i preveiem dur-lo terme aviat.

A més, hem desenvolupat una web en la que publicar el recull de temes educatius per a
que estigui a l’abast de tothom i on es pugui generar diàleg, que presentarem a l’AGO
2019.

Per últim, hem començat a debatre entorn al format que podria tenir una trobada
oberta a totes les monitores d’Esplac en la que generar debats pedagògics per
consensuar el marc de referència de cada tema i s’ha contemplat el format d’acampada de
cap de setmana.

Accions 2019-2020

Per aquest curs ens plantegem les següents accions, donant continuïtat a les ja iniciades
al curs passat:

- Continuar amb la revisió i desenvolupament dels temes educatius més significatius
i compartits entre els esplais per ampliar el recull.

- Difondre i mantenir viu i actualitzat el lloc web amb el recull de temes.

- Explorar vies per e

- stendre el debat pedagògic als sectors.

- Realitzar convocatòries temàtiques del Grup de Treball per desenvolupar temes
nous partint dels interessos de les monitores, com per exemple sobre pensament
crític.

- Dissenyar i dur a terme una trobada de debat pedagògic per consensuar marcs de
referència amb les monitores, en forma de campaments de cap de setmana.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 3.000,00 €

Diferència 3.000,00 €
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Per a la realització d’aquests projectes s’han pressupostat 3.000,00 € que es destinaran a
la preparació i execució dels campaments pedagògics. Aquests diners es destinaran als
àpats, compra de material i lloguer d’espais. Es preveu que part d’aquesta despesa es
compensi amb uns ingressos provinents d’unes quotes de 20,00 € per persona.
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3.4. Gestió de conflictes

Introducció i justificació del projecte

El projecte de Gestió de Conflictes es va iniciar el 2016 com a projecte d’Esplac. Sorgeix de la
detecció de la necessitat de treballar amb el conflicte com a una oportunitat, eina
d’aprenentatge i de millora per la tasca educativa.

Durant el curs passat es van realitzar
diverses accions com la realització de
formacions pel Grup de Treball, el
buidatge de l’enquesta de conflictes
entre monis, la realització d’una
enquesta sobre els conflictes entre
infants, l’elaboració d’una infografia
amb orientacions sobre com participar a
l’AGO i el treball en diverses temàtiques
del conflicte a cada reunió del Grup de
Treball.

Imatge d’una formació a la Monifesta’t 2019

Memòria

Aquest 2018-19, el projecte s’ha centrat en generar recursos que ajudin a gestionar e
conflictes més freqüents en els equips de monitores, així com també un recull d’infografie
que posen l’èmfasi en els conflictes generats dins el grup d’infants. Per fer-ho, s’ha partit d
les enquestes realitzades als cursos Marta Mata, en què les monitores hi detallaven conflict
entre infants i metodologies resolutives; així com també exemples de la gestió de conflictes
l’assemblea. El Grup de Treball també es va plantejar fer xarxa amb diferents entitats per
treballar conjuntament aquesta temàtica.

Els objectius plantejats per aquest curs han estat:

● Fer d’Esplac un referent en la gestió de conflictes dins dels esplais i els equips de
dirigents.

● Oferir eines, assessorament i estratègies de prevenció i resolució dels conflictes als
esplais.

● Participar a la Monifesta’t realitzant una activitat.

● Treballar en la gestió dels conflictes entre infants.

L’execució del projecte s’ha articulat al voltant de les reunions del Grup de Treball i les
diferents accions que s’han anat duent a terme, així com també les reunions de
coordinació entre les tècniques, juntament amb el referent de l’Equico.
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Els objectius i accions del projecte de Gestió de Conflictes han anat adaptant-se i
evolucionant en funció de les reunions fetes pel Grup de Treball. Finalment va decidir-se
no dur a terme cap activitat a la Monifesta’t ja que cap persona del Grup de Treball hi era
per a dinamitzar-la; d’altra banda ha costat engegar el contacte amb les altres entitats, tot
i que es va fer una tramesa de correus i s’ha mantingut el contacte amb algunes d’aquestes
entitats.

Pel que fa a les formacions per a dirigents o pel Grup de Treball també s’han descartat,
entenent que era més important oferir eines i recursos que no formar-nos per ser
especialistes en gestió de conflictes. El que sí que s’ha fet, però, és una contextualització
dels recursos existents a les dirigents d’Esplac per tal de poder fer assessoraments als
esplais o sector.

També s’han definit noves accions al llarg del curs com la celebració d’una Taula Rodona
sobre la gestió de conflictes en grups d’infants i s’ha pensat en maneres d’apropar el Grup
de Treball a la resta dels esplais a través d’una mascota (el Rentadrames) que va estar
present a la Monifesta’t i ha tingut un paper rellevant de cara al recull d’infografies de la
gestió de conflictes entre infants.

Destaquem la creació de la guia de gestió de conflictes entre monitores, un recurs
pràctic que posa a disposició dels esplais dinàmiques per tal de fomentar no només la
gestió sinó també la prevenció dels conflictes més recurrents a l’assemblea.

D’altra banda també s’ha generat un recull d’infografies de conflictes entre infants
amb exemples i propostes d’actuació davant d’aquests.

Els temes per elaborar ambdós recursos han estat extrets d’unes enquestes ja esmentades
repartides el curs passat als cursos Marta Mata.

Finalment, el projecte s’ha culminat amb la celebració de la Taula Rodona amb la
participació d’un ponent i monitores per reflexionar i debatre sobre el conflicte dins els
grups d’infants als esplais.

6 Reunions del Grup de
Treball

3 Recursos 1 Taula Rodona

Des del projecte, doncs, hem volgut contribuir a l’autonomia dels esplais per treballar el
conflicte i que aquest, sigui viscut com una oportunitat de creixement i no pas com una
problemàtica negativa.

Accions 2019-2020

Aquest projecte no segueix el curs que ve.

24 Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat



Documentació General de l’AGO 2019

3.5. Millora del finançament

Introducció i justificació del projecte

Històricament, el finançament d’Esplais Catalans s’ha basat en les subvencions públiques i
els convenis amb les administracions. El finançament públic l’any passat va suposar el
81% dels ingressos de l’associació i fa dos anys el 85%. Aquesta situació fa que estiguem
molt exposats a l’evolució de les subvencions que de per si són inestables quant a les
quantitats que s’ofereixen i l’aprovació depenent del color de qui governi. Així doncs, si una
subvenció se’ns deixa d’oferir o no ens és aprovada, la nostra situació econòmica es
pot veure compromesa.

D’altra banda, aquesta dependència també fa que disposem de molt pocs recursos lliures,
recursos alliberats per destinar als projectes estratègics que decidim, i que tinguem
molt poques possibilitats d’augmentar els recursos de què disposem. En general hem tocat
sostre pel que fa al finançament públic i caldria un canvi important en la nostra activitat per
poder-lo gestionar.

Això fa que ara mateix no disposem de recursos, ni tinguem perspectives realistes de
disposar-ne en un futur proper, per dur a terme accions que creiem importants, com
l’ampliació de l’estructura tècnica amb la incorporació de noves coordinadores de projectes
de sector (CPS) o el reforçament de les àrees d’informàtica, comunicació o administració.

És per aquests motius que un any més plantegem un projecte que continui en la recerca de
com disminuir la dependència dels recursos públics, sense reduir-ne els ingressos actuals i
ampliar els ingressos propis o bé privats. Les vies que continuarem explorant seran d’una
banda la possibilitat d’incrementar la base social de l’entitat, amb més sòcies i socis que
suposin un augment d’ingressos per quotes, i per l’altra la possibilitat de rebre donacions o
esponsoritzacions.

Memòria

Per a desenvolupar aquest projecte es varen plantejar dos objectius:

● Rebre donacions o esponsoritzacions per incrementar els recursos propis
● Incrementar la base social de l’entitat, amb més sòcies i socis que suposin un

augment d’ingressos per quotes.

Dels dos objectius plantejats en aquest projecte podem dir que els dos s’han dut a terme,
tot i que un amb més èxit que l’altre.

Pel què fa al primer objectiu, desenvolupar i aplicar un nou pla de finançament privat
per a l’associació, les accions que s’havien de dur a terme s’han vist ràpidament
limitades per la Carta de gestió de recursos responsable aprovada en l’última Assemblea
General.

Carta en mà, hem desgranat les diferents entitats que podrien ser susceptibles de fer
donacions o esponsorització a Esplais Catalans i hem vist que moltes d’elles s’enmarquen
en els criteris de l’Economia Social i Solidària (ESS) i en conseqüència el tipus d’entitat
que hi trobem no acostuma a tenir capacitat financera per a fer donacions o
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esponsortizació. Més aviat son entitats com la nostra que en ocasions també són
receptores de donacions.

La via de finançament privat que si que creiem que podem seguir treballant fa referència
al suport financer a altres entitats amigues. Creiem que poder facilitar finançament pot
aportar beneficis tant a l’associació com a les entitats amb qui treballem i que ens presten
serveis.

Referent al segon objectiu, desenvolupar i aplicar un pla de captació i fidelització de
sòcies i socis col·laboradors, una de les accions, la campanya comunicativa, ha tingut
bons resultats, dintre de les limitacions que es podien preveure.

Tenim 33 afiliacions més i la gran majoria coincideixen amb les dates en les que es va
llançar el vídeo promocional. Això parla d’una influència positiva de les xarxes socials i de
la campanya en general pel que fa a la decisió de fer-se sòcia per part dels nostres públics.
No obstant, considerem que, tot i el creixement, les xifres mostren un impacte força
pobre tenint en compte el nombre total de públics interns que contempla
l’associació. És per aquest motiu que parlem d’unes certes limitacions en el creixement
de la base social.

Podríem dir que el retorn de la inversió (pel que fa a hores destinades, salaris, materials)
és baix comparat amb el que s’espera d’una campanya d’aquestes característiques. Això
ens fa plantejar la necessitat real de que aquest projecte continuï o si, per contra, és una
acció ordinària que cal convertir en quelcom perdurable en el temps per poder anar
creixent poc a poc, mica en mica.

Per altra banda, no s’ha pogut realitzar l’estudi del sentiment de pertinença actual a
l’associació ni la campanya que d’aquest es derivava. Per raons pressupostàries, s’ha
hagut de cancel·lar aquesta diagnosi, ja que el pressupost superava el cost que s’havia
previst, a més a més d’estar fora de les capacitats d’inversió d’Esplac.

Accions 2019-2020

Aquest projecte no continua el curs vinent, totes les accions amb continuïtat s’han inclòs
a les accions ordinàries de gestió de recursos.
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3.6. Protocol contra abusos i agressions

Introducció i justificació del projecte

El projecte de Protocol contra abusos i agressions sorgeix de la necessitat d'elaborar un
protocol d'actuació per la nostra entitat, amb la finalitat que en aquest es contemplin
totes aquelles agressions que es puguin donar dins d’Esplais Catalans i les nostres activitats
(Gran Comitè, trobades de monis, Esplaiada, Monifesta't, etc.). Així volem dotar-nos de
mecanismes que ens garanteixin la protecció de totes les persones davant de situacions
de maltractaments i/o agressions discriminatòries.

Cada vegada són més els casos de denúncies d'agressions dins de les nostres entitats. És per
això que necessitem un protocol que ens guiï amb els passos a seguir en aquestes
actuacions, però alhora que permeti fer un treball de prevenció per tal de reduir possibles
situacions d'agressions, abusos o maltractaments, fomentant relacions sanes i lliures de
violència. Per això, també és important fer un treball de conscienciació per tal que les
entitats i totes les persones implicades en Esplais Catalans siguin capaces de detectar
situacions d'abús, prevenir i actuar.

Memòria

Des de l'aprovació del projecte a l'AGO 2018, hem estat treballant en diferents línies:

● Redacció i realització d'un protocol contra agressions discriminatòries per a la
Monifesta't 2019.

● Revisió i modificació del «Protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals i altres
maltractaments en l'àmbit del lleure» de Vicky Bernadet, juntament amb diverses
entitats

● Creació d'un protocol contra agressions discriminatòries en el si d'Esplais
Catalans.

Per fer-ho, ens hem reunit mensualment de gener a juny. En aquestes reunions hi han
participat monitores de diferents esplais i sectors d'Esplac, la referent de l'Equip de
Coordinació i les dues tècniques del Grup de Treball. Valorem molt positivament
l'assistència i la implicació de totes les persones que hi han participat i han treballat
per tirar endavant aquest projecte, donat que l'assistència sempre ha estat força nombrosa
i constant.

Destaquem positivament la posada en pràctica del protocol amb el Punt Lila a la
Monifesta't i la posterior recollida de dades que se'n va fer amb totes les respostes que
vam obtenir del formulari que es va enviar a totes les participants i organització.

També pren rellevància el treball en xarxa que s'ha fet conjuntament amb la Fundació
Vicky Bernadet i les altres entitats que estan participant en la revisió del protocol de la
Generalitat i Vicki Bernadet en l'àmbit del lleure.
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Accions 2019-2020

De cara al curs que ve ens hem plantejat els següents objectius i accions per cadascun
d’ells:

● Seguir creant circuits d’intervenció en casos d’agressions discriminatòries
en el context d’Esplac.

○ Animar als sectors geogràfics perquè elaborin protocols per a les seves
trobades.

○ Fer una revisió del Punt lila de la Monifesta’t 2019 amb la finalitat
d’incloure totes les modificacions i millores extretes de l’avaluació, per tal
de tenir-lo a punt per la següent Monifesta’t.

○ Acabar la redacció del Protocol d’agressions discriminatòries d’Esplais
Catalans.

● Investigar quin tipus d’agressions podem trobar en el context d’Esplais
Catalans.

○ Realitzar una enquesta i enviar-la als esplais.
○ Crear una dinàmica per a les reunions de sector.

● Promoure la prevenció i actuació en els esplais d’Esplac.
○ Crear un material multimèdia per tal d’ajudar als esplais a crear el seu

propi protocol.
○ Crear un correu de protocol amb la finalitat que funcioni com a “bústia” per

tal que monitores dels esplais puguin enviar dubtes, suggeriments,
assessorament per fer un protocol, etc.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €

Aquest projecte no té assignat un pressupost específic. Tots els projectes tenen destiants
3.000,00 €, que es repartiran un cop es concretin les accions.
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3.7. Monifesta’t 2019

Introducció i justificació del projecte

La Monifesta’t és la trobada general de monitores i monitors d’Esplais Catalans. Es celebra
cada tres anys a una població diferent de Catalunya. Enguany va tenir lloc el cap de setmana
del 29, 30 i 31 de març de 2019 al Vendrell.

Una trobada com la Monifesta’t és un espai en què aconseguim:

● Intercanviar experiències i coneixements entre les monitores i monitors dels esplais.

● Reivindicar i visibilitzar la tasca educativa de les monitores i dels esplais.

● Formar a les monitores i monitors.

● Generar consciència grupal del conjunt de monitores: trobar-nos amb altres joves
que destinem el nostre temps lliure a l’educació en el lleure.

Memòria

El passat 29, 30 i 31 de març el poble del Vendrell va acollir la Monifesta’t 2019 i ha estat
una edició de la trobada general de monitores d’Esplac plena de novetats!

Ha estat el primer any en que la Monifesta’t ha durat dues nits i en format d’acampada.
Hem celebrat un foc de camp per donar la benvinguda a la trobada, que alguns esplais
han amenitzat amb una mica de música i el toc d’algunes guitarres.

Ha estat l’edició amb més propostes d’activitats tant en nombre com en varietat. Les
monitores i monitors van poder planificar el seu programa d’activitats a mida, escollint
els tallers, formacions i activitats a les que volíen assistir segons el seu interès i horaris.

Per primera vegada, hem realitzat activitats sense necessitat d’inscripció prèvia, com la
serigrafia de les pròpies samarretes de la trobada, la biblioteca humana, la celebració
d’una fira d’entitats amb les que compartim ideari i la preparació d’activitats i jocs a
càrrec dels sectors geogràfics.

Les monitores i monitors van assistir a formacions i tallers sobre geopolítica, teatre,
educació i pedagogia, feminisme, medi ambient, economia social i solidària, cooperació
internacional, lluita antiracista, pintura corporal, migracions, sostenibilitat, prevenció del
bulliyng, habitatge cooperatiu, gestió econòmica, serigrafia, salut, circ, etc.

Per tancar el dissabte vam celebrar dos concerts a càrrec de grups de joves del territori,
acompanyats de la lectura d’alguns parlaments per part dels grups de treball i comissions
d’Esplac.

El diumenge va tenir lloc el ja tradicional acte unitari, en el que vam reivindicar el paper
de les monitores en la transformació social sota el lema “Perseguim utopies, construïm el
món que volem” i, per concloure la trobada, vam gaudir de danses i cants amb una
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animació a càrrec d’en Jaume Barri.

A més, ha estat el primer any en que s’ha posat en marxa el Protocol contra agressions
discriminatòries realitzat pel Grup de treball del projecte de Protocol 18-19, l’aplicació
del qual ha estat molt ben valorada.

També ha estat una edició en la que s’han obert diversos espais de participació en
l’organització per monitores: l’esplai Zig Zag ha preparat un joc transversal per donar la
benvinguda a la trobada, els sectors geogràfics han pogut organitzar jocs per les monis,
hem obert un Grup de Treball per preparar l’acte unitari, un altre per preparar
l’ambientació i un últim per preparar activitats d’intercanvi entre els esplais. Les
comissions també han proposat accions i activitats i s’ha obert la participació a tothom a
l’equip d’organització de la trobada. A més, els esplais GMM i Kasperle, com a guanyadors
d’un concurs per a finançar un projecte que duran a terme a l’esplai, han gestionat la
barra durant tot el cap de setmana.

Per últim, volem destacar el paper central que ha tingut el treball en xarxa en aquesta
edició de la Monifesta’t. A més del vincle amb l’ajuntament local, hem comptat amb més
de 24 organitzacions i associacions col·laboradores a la fira d’entitats, la biblioteca
humana i les formacions i tallers.

Algunes dades de la Monifesta’t són les següents:

Accions 2019-2020

Aquest projecte no es es farà l’any vinent.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1. Foguera de divendres nit,

2. Acampada,
3. Jocs del sector ROM,

4. Taller d’acroioga,
5. Biblioteca humana,

6 i 7. Acte unitari

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 34.925,70 €
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Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència -34.925,70 €

Com que aquest any no es realitzarà aquest projecte no s’ha pressupostat cap despesa.
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3.8. Pla de Participació

Introducció i justificació del projecte

La participació és un pilar fonamental d’Esplac, sense participació els Grups de Treball,
Comissions, Grans Comitès… perden el seu sentit de ser. En els últims cursos hem detectat
que la participació als diferents espais està disminuint i existeix un problema de relleu per a
trobar persones dirigents. Tot i haver adaptat el model de participació a aquesta realitat en
el passat (reduir el número de projectes, crear equips de treball…), aquest encara ha de
seguir millorant. És per això que ens plantegem crear un Pla de participació analitzant la
realitat actual implicant activament totes les monitores de l’associació, per tal de decidir
entre totes quina participació volem a Esplac.

L’objectiu general del projecte, per tant, és la creació d’un pla de participació que
estableixi no només els espais, mecanismes i circuits de participació sinó també què
entenem per participació, com la volem i per què. L’elaboració d’aquest pla anirà
estretament lligada amb la creació del nou Pla Estratègic 2020-2023, és per això que per
aquest curs ens plantegem una feina de diagnosi de la situació actual, assessorar-nos amb
persones expertes externes i crear un Grup de Treball que impliqui les monitores, esplais,
sectors i dirigents en detectar les necessitats i oportunitats que existeixen.

Accions 2019-2020

Les accions a realitzar durant el curs 2019-2020 es centren sobretot en la diagnosi de
participació, en com implicar les monitores en aquest procés i en crear un Grup de Treball
per tal de generar debat i dinàmiques pels esplais i sectors.

● Realitzar una diagnosi de participació: saber què i com volem participar i trobar
quines mancances tenim.

● Crear un Grup de Treball
○ Creació eines per generar debat i recopilar informació als esplais i sectors.
○ Plantejar com ha de ser la participació
○ Recopilar els circuits de participació actuals i posar-los a l’abast.
○ Assessorar-nos en processos d’elaboració de plans de participació (incloent

també la perspectiva de relleu i participació infantil i juvenil).

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 0,00 €

Pressupost de l'any 2020 0,00 €

Diferència 0,00 €

Aquest projecte no té assignat un pressupost específic. Tots els projectes tenen destiants
3.000,00 €, que es repartiran un cop es concretin les accions.
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4. ACCIONS ORDINÀRIES

En aquest apartat s’expliquen les tasques ordinàries que duen a terme les diferents àrees en
què està dividit el treball de l’associació. Cadascuna de les sis àrees és responsabilitat d’una
persona referent de l’Equip de Coordinació i d’una persona membre de la Coordinació
Tècnica (l’equip format pel gerent, la cap de comunicació, la cap de projectes, el cap
d’informàtica i el secretari general). Aquest any les tasques de les diferents àrees s’han
dividit de la següent manera:

Àrea Referent polític Responsable de la CT

Organització Caterina Pedregal Xavier Planas (Secretari General)

Atenció
Personalitzada Dani Costa Maria Marco (Cap de Projectes)

Formació Caterina Pedregal Maria Marco (Cap de Projectes)

Comunicació Carmen
Alonso-Villaverde Blanca Terrado (Cap de Comunicació)

Gestió de recursos Ramon Sagalés Elias Cabrera (Gerent)

Informàtica Irene Nadal Homs Marc Clascà (Responsable d’informàtica)

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 1.030.250,70 €

Pressupost de l'any 2020 1.022.068,03 €

Diferència -8.182,67 €

Les diferents àrees tenen un pressupost total de 1.030.250,70 €. Això suposa uns 8.000 €
menys que l’any passat. Aquest pressupost és el que es destina, com el seu nom indica, a
les accions ordinàries i representa el gruix de la despesa de l’associació. Dins d’aquest
pressupost destaquen partides com les de sous i salaris, formació de monitores o
distribució econòmica als esplais. La disminució d’aquest pressupost es detalla a les
diferents partides que segueixen.
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4.1. Organització

Per desenvolupar els projectes de l’associació i coordinar l’acció dels esplais que formem
Esplac, a l’associació tenim una de les àrees de treball que s’encarrega de l’organització. Des
d’aquesta àrea es treballa perquè funcionin els diferents espais de participació, els processos
interns, els equips de voluntàries i treballadores i les relacions externes d’Esplac.

Les tres finalitats que té aquesta àrea són:

● Vetllar pel funcionament assembleari de l’associació. Tot i que encara queda
molt marge de millora, cada any treballem per facilitar la participació dels esplais en
el dia a dia d’Esplac, per aclarir els processos i per crear nous espais.

● Augmentar la transparència interna. Des de l'àrea, i de manera coordinada amb
informàtica, gestió de recursos i comunicació, treballem perquè la informació sobre
l’associació arribi als esplais que la formem i la tinguem disponible quan la
necessitem o la vulguem consultar.

● Fomentar la participació activa d’esplais, monitores i monitors i, si es pot,
infants. Per assolir el primer dels objectius sempre busquem adaptar els processos
que es duen a terme al ritme dels esplais i, si pot ser o és significatiu, al dels diferents
grups d’edat per tal d’afavorir la participació activa de tothom.

Per tal de fer-ho l’àrea té 4 tasques principals:

● Vetllar pel bon funcionament dels processos i espais de participació i preparar-los
i executar-los si escau.

● Vetllar pel bon funcionament dels equips, per la coordinació entre ells i liderar-los
quan faci falta.

● Cuidar les sòcies i els socis col·laboradors, buscar-ne de nous i acompanyar els
esplais en la seva entrada a l’associació.

● Dinamitzar les relacions externes de l’associació.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 537.393,54 €

Pressupost de l'any 2020 532.262,82 €

Diferència -5.130,72 €

El pressupost destinat a l’àrea d’organització és de més de mig milió d’euros. Aquesta
quantitat es destina a la preparació d’espais de treball i coordinació (reunions, tancades,
dietes) i, sobretot, a cobrir sous i salaris. Tot i això el pressupost general ha disminuït
perquè, tot i que diferents costos han augmentat, ha baixat de manera important la
despesa destinada al programa de Servei de Voluntariat Europeu. Aquest any s’ha reduït el
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volum del projecte i la durada d’aquest. La davallada de despesa té, en aquest sentit, una
davallada d’ingressos associada.

Principals accions de l’àrea d’organització:

4.1.1 Processos i espais de participació

A Esplac tenim diversos espais de participació i processos perquè totes les persones que en
formem part puguem dir-hi la nostra. Des de l’àrea d’organització es coordina la preparació
d’aquests espais i processos, s’executen i es revisen per tal de millorar-los constantment.

A l’organigrama que segueix s’hi veuen aquests espais i els equips que s’expliquen en el
següent punt:

El principal espai de participació d’Esplac és l’Assemblea General i el que s’hi treballa és el
que marca el dia a dia de l’associació. Cada any treballem per millorar la qualitat de
l’espai i del procés de preparació d’aquest. Habitualment al maig es comença a preparar
el Pla de Treball de l’any següent i això es fa en el marc dels Gran Comitè, reunions de sector
i tancades dels diferents equips.

Al novembre, a l’Assemblea General, s’aprova el Pla de Treball i el pressupost de l’any
següent i es voten els nous membres dels equips, l’entrada de nous esplais socis i les noves
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resolucions. A partir d’aquí, es comença l’execució dels projectes, que s’allarga durant tot el
curs. De nou al mes de juny, es convoca l’assemblea, en aquest cas una Assemblea General
Extraordinària, aquest cop per vot delegat, per aprovar el tancament econòmic i el balanç de
l’associació.

En aquest sentit, des de l’àrea d'Organització es treballa per:

● Dissenyar els processos assemblearis de l’associació.

● Preparar la documentació de l’Assemblea General.

● Vetllar per la bona coordinació entre àrees, tant en la preparació com en
l’execució de les assemblees.

● Informar l’associació sobre el procés i l’assemblea, recollir propostes de
millora i planificar noves accions.

● Fer seguiment dels acords presos en l'assemblea.

Aquest curs, tenint en compte les funcions de l’àrea i després de treballar-ho al Gran
Comitè, s’han introduït diverses millores tant a l’assemblea com en el procés de preparació
d’aquesta.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 43.451,49 €

Pressupost de l'any 2020 44.888,50 €

Diferència -1.437,01 €

El pressupost destinat a l’organització d’espais de participació ha baixat lleugerament
aquest curs, sobretot perquè enguany els costos de lloguer d’espais per l’assemblea s’han
reduït considerablement. Esperem poder mantenir aquests costos de cara al curs vinent.

Assemblea General Ordinària

Memòria

Pel que fa a l’espai de l’assemblea, aquest curs n’hem tingut dues on hi estàvem
convocades totes les sòcies. Al novembre vàrem celebrar a Badalona l’Assemblea General
Ordinària i al juny l’extraordinària.

La participació en el primer dels espais va ser semblant a la dels anys anteriors. Com es
veu a la gràfica, aquest curs vàrem arribar als 68 esplais participants, la mateixa xifra de
l’AGO 2016 i superior a la del 2017. Tot i això seguim veient que no sobrepassem mai els
70 esplais participants, un sostre de vidre que es manté en la major part d’espais de
participació de l’associació.
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Per altra banda, la participació a
l’Assemblea General Extraordinària, que
aquest any va ser presencial, va quedar
en 6 esplais, una participació llunyana
de la de l’AGO i del que considerem
desitjable.

Pel que fa a l’espai de l’assemblea l’any
passat es va seguir treballant per
millorar l’espai i es van desenvolupar 3
línies de millora:

Imatge de la fotografia de l’assemblea 2018 a Badalona
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1. Per facilitar el debat en el marc de l’assemblea es van preparar millor els grups
de treball i es va prioritzar l’espai perquè les variacions en l’horari no els
afectessin. En aquest sentit es varen dur a terme els grups de treball tal com
estaven previstos i només se’n va deixar de fer 3. Entenem que això és una millora
si tenim en compte que en els darrers 4 anys aquest espai només s’ha dut a terme 2
vegades.

2. Es va incorporar la figura de la facilitadora, una figura que ha de servir per
gestionar conflictes que puguin sorgir durant el plenari i assegurar que els debats
es desenvolupen amb calma.

3. I perquè el debat fos més àgil es van intentar flexibilitzar les normes de
funcionament, una millora que ha de fer l’espai més amable i obert perquè totes
les sòcies participem amb comoditat.

Pel que fa al procés assembleari, el procés previ a l’assemblea general, s’han introduït
millores per augmentar la participació però també per aclarir el procés que precedeix i
segueix a l’assemblea i que té a veure amb la planificació, execució i avaluació de
projectes.

En primer lloc, s’ha treballat amb el Gran Comitè, la Coordinació Tècnica i l’Equip de
Coordinació per millorar el circuit de projectes, s’ha treballat per fer el procediment més
transparent però sobretot encarar-lo a què s’assoleixin els objectius que es marquen al Pla
de Treball.

En segon lloc, s’ha repetit l’espai de preparació del Pla de Treball, un espai que ja es va
fer l’any passat i que es valora positivament. De la mateixa manera que al curs anterior, la
participació en aquest espai va ser molt baixa. Tan sols hi van assistir 2 esplais però es va
treballar millor la preparació prèvia. En aquest sentit, es va preparar amb l’EGS i en el
marc del Gran Comitè una dinàmica per recollir les necessitats que puguem tenir les
entitats membres.

En tercer lloc, hem treballat per seguir millorant la documentació i aquest any s’ha
publicat un sol document que inclou el Pla de Treball, la Memòria i el Pressupost, un
canvi que ha de servir per donar més sentit a la documentació i per fer-la més accessible.
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De cara a l’any que ve volem seguir treballant per millorar el procés assembleari, això vol
dir:

● Millorar la qualitat dels debats que es tenen a l’assemblea i augmentar la participació
en aquest espai.

● Augmentar la participació de monis i esplais durant el procés assembleari.

● Seguir millorant la documentació per guanyar en transparència i proximitat a les
entitats que formem part d’Esplac.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 7.700,00 €

Pressupost de l'any 2020 6.850,00 €

Diferència -850,00 €

El pressupost destinat a l’assemblea ha baixat lleugerament respecte l’any passat, com
s’ha explicat al punt anterior. Aquesta davallada es deu, sobretot, a la baixada del preu del
lloguer de la sala i a l’ajust del pressupost de comunicació.

El Gran Comitè

Aquest és l’òrgan de presa de decisions entre assemblees i on hi participen les
Representants de les Comissions, les membres dels EGS, l’Equip de Coordinació i la
Coordinació Tècnica. S’hi treballa l’execució de projectes de l’associació, el procés
assembleari i es debat sobre temes ideològics i organitzatius.

Memòria

Com cada any ha estat l’Equip de Coordinació qui ha preparat els Grans Comitès amb la
col·laboració puntual de l’EGS en la preparació d’alguns punts. Se n’han fet 4 al llarg del
curs, on s’han treballat o iniciat diversos projectes que es presenten a l’Assemblea
General del 2019 com:

● La revisió del Codi ètic de les dirigents

● El Pla de participació

● El procés assembleari

Tot i la importància del Gran Comitè, però, la participació ha estat baixa. Moltes
persones dels diferents equips han faltat als debats i espais de treball. Això ha restat
qualitat a les discussions que s’hi han mantingut i ha fet que molts esplais no tinguéssim
representació en aquest espai.
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Com veiem en el primer gràfic, la participació d’aquest curs en aquest espai és la més
baixa dels últims 3 cursos en nombres absoluts. Al Gran Comitè de gener la participació es
va mantenir però va baixar molt als de maig, juny i setembre. Si mirem la participació
d'EGS en percentatge, veiem que la participació ha arribat també ha baixar per sota del
50%. L’assistència als Grans Comitès és una de les tasques més importants de l’EGS i la
baixa participació és un problema pel funcionament de l’associació.

La participació que s’ha mantingut és la de les Representats de Comissió (RdC). Els dos
equips de RdC han participat en tots els Grans Comitès. Tot i això no hi han sigut els
equips sencers tota l’estona ni la representació ha estat constant durant totes les franges
horàries.

Pel que fa a la participació de l’Equico, aquesta també ha estat constant i han
participat en tots els Grans Comitès de l’any.

Pel que fa a la qualitat i significació de l’espai, aquest curs hem seguit treballant perquè
els EGS participin de la preparació d’aquest espai. El sector Barcelona ha dinamitzat
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diversos punts a petició seva i hem treballat per avançar la preparació d’aquest i que els
EGS poguessin preparar els temes amb més marge.

En aquest sentit segueix havent-hi la demanda que la documentació s’enviï amb més
antel·lació i implicar més els diferents equips, de manera que aquest any seguirem
treballant en aquesta línia.

Imatge del Gran Comitè de gener 2019

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 5.600,00 €

Pressupost de l'any 2020 5.300,00 €

Diferència -300,00 €

El pressupost destinat a l’organització dels Grans Comitès s’ha mantingut gairebé
invariable respecte l’any anterior. Només s’ha ajustat el pressupost dels esmorzars.

La Comissió de Compliment

La Comissió de Compliment d’Esplais Catalans es va crear a l’AGO passada amb la finalitat
que les persones que la componen (també votades a l’assemblea) vetllin pel compliment del
Còdi Ètic de les dirigents d’Esplac garantint que es respectin els drets i deures d’aquestes.
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Memòria

Des d’aleshores, la comissió s’ha reunit 5 vegades, la majoria d’elles de forma no mixte.
D’entre altres, en aquestes reunions s’ha gestionat un cas fruit d’una denúncia via correu
electrònic i, tot i que hem rebut una segona denúncia, aquesta no s’ha gestionat a petició
de les persones denunciants. Finalment, la Comissió també ha revisat el Codi ètic, ja que
durant aquest temps s’ha detectat que hi havia algunes incoherències no resoltes. Per
aquest motiu, a l’AGO 2019 presentem la nova proposta de Còdi Ètic amb algunes
modificacions, d’entre les quals hi ha la modificació d’elecció de les membres de la
Comissió de Compliment.

Els Sectors Geogràfics

Els sectors geogràfics són l’espai natural de participació dels esplais a l'associació. És l’espai
on els esplais participem habitualment, perquè ens és més proper, i on es treballen temes
tant del propi sector com del funcionament general de l’associació. Com sempre, treballem
per apoderar els sectors, fer-los créixer tant en qualitat de la feina feta com en quantitat de
projectes i esplais que en formem part i per adaptar el ritme de l’associació al ritme de cada
sector i a la seva realitat territorial.

En aquest sentit, des de l'àrea d’Organització es treballa per:

● Coordinar l’acció dels sectors geogràfics a través de les Coordinacions Territorials
(espais de participació entre l’Equip de Coordinació i els equips generals de sector) i
les Coordinacions de Territori (reunions mensuals de les coordinadores de projectes
de sector, el secretari general, la cap de projectes i la persona de suport a projectes) i
apoderar-los.

● Coordinar l’acció de l’associació i fer arribar la informació als esplais a través de les
reunions de sector.

● Millorar les dinàmiques internes de cada sector geogràfic i apoderar els Equips
Generals de Sector.

Actualment tenim onze sectors geogràfics.

Memòria

L’assistència a l’espai de la Coordinació Territorial, on hi assisteixen els EGS i l’Equico,
segueix sent molt variable. Durant el curs 2017-18 l’assistència estava al voltant de 5,5
dels 10 equips d’EGS assistents a la reunió mentre que aquest curs hem passat a un 4,8
d’11 equips. Si tenim en compte que aquest any el nombre d’equips convocats era d’11, la
mitjana d’aquest any baixa fins als 4 punts de mitjana.

Aquesta dada segueix sent preocupant i queda clar que aquest curs que ara comencem
hem de treballar per aconseguir més assistència. La no assistència a aquests espais fa que
sovint la informació no arribi bé a les reunions de sector i entenem que fa que l’EGS sigui
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menys conscient del que passa a Esplac. En la direcció contrària, fa que l’Equico i la resta
d’EGS estiguin menys al dia de la situació de cada sector.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 31.168,50 €

Pressupost de l'any 2020 31.151,49 €

Diferència -17,01 €

El pressupost dels sectors és el total de diners de les quotes dels esplais que es destinen a
fer activitats de sector. Aquest any el pressupost destinat als sectors es manté estable.

Tot seguit hi ha una petita memòria de cada sector, qui són i que han fet aquest passat curs.
Les accions previstes per cada sector per aquest nou curs queden recollides al Pla de Treball
de cada sector, aprovat a les respectives assemblees generals de sector.

Bages-Berguedà

Memòria

El sector compta actualment amb 16 esplais repartits al llarg de 14 poblacions, repartides
entre les comarques del Bages (12) i el Berguedà (4). Tot i això, hi ha 4 esplais inactius
(Cercamón, Maqui, Penyes Altes i Tres Pins) i 1 de soci observador (Lairet). Enguany, el
sector ha comptat amb la participació de 740 infants i 178 monitors/es.
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Funcionament del sector

Enguany, el sector ha realitzat 4 activitats diferents que han contribuït a la seva cohesió i,
encara que la participació en el mateix sector i a Esplac va augmentant, s’aposta per
seguir treballant en aquesta línia i aconseguir que tots els esplais actius del sector hi
participin.
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Projectes i activitats del sector

● Trobada de monitores i monitors i AGO de Sector: La trobada es va realitzar els
dies 6 i 7 d’octubre coincidint amb l’inici de curs del sector. Es va realitzar a
Casserres, al local de l’esplai Xiruques del Roc de la Mel, i hi van participar 55
monitores de 8 esplais.

● Trobada Grans: Es va realitzar el 17 de novembre i hi van participar 3 esplais del
Sector.

● Trobada Joves: Es va realitzar el 1 i 2 de desembre a Artés. Hi van participar 4
esplais del Sector. La trobada va començar amb un RAID per arribar a Artés i un
cop allà es van realitzar diverses activitats per conèixer les tradicions i el poble.

● Matinal de formació: La jornada de formació es va realitzar el 2 de febrer al local
de l’esplai Vic Remei. Hi van participar 32 persones de 4 esplais del Sector.

● ARTés: La trobada va tenir lloc el 9 de febrer a Artés. Hi van participar prop de 400
infants i joves de 8 esplais. Durant el dia es van realitzar diverses activitats
relacionades amb l’art i la creativitat des de totes les seves vessants. L’activitat va
començar amb una xocolatada i va acabar amb un mural a la localitat bagenca.

Baix Llobregat

Memòria

El sector compta actualment amb 12 esplais repartits al llarg d’11 localitats de la comarca
del Baix Llobregat, amb la participació de 1.109 infants i  217 monitors/es.

D’aquests 12 esplais en trobem 2 que es troben inactius: l’esplai Arc de Sant Martí de Gavà
i l’esplai ASDIVI. També comptem amb l’Esplai Saurus que forma part del sector però no
hi participa activament.
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Funcionament del sector

El sector Baix Llobregat s’ha reunit de manera mensual per fer les reunions de sector, de
manera itinerant, visitant a tots els esplais de la comarca. La mitjana de participació ha
estat de 19,7 persones i de 6,9 esplais a cada reunió.

Projectes i activitats del sector

Les activitats que s’han dut a terme aquest any han fet que el sector estigui més motivat a
preparar-les amb temps, organitzant-se en comissions i buscant la participació de la
mainada dels esplais.

Les activitats que s’han fet aquest curs són:

● Diada Universal dels Drets dels Infants: es va celebrar a Santa Coloma de
Cervelló el dia 17 de novembre, amb l’objectiu de donar a conèixer i defensar els
drets dels infants implicant a la mainada i a la joventut, per tal que siguin ells i
elles les protagonistes d'aquesta jornada. Alhora també va ser una bona ocasió per
fer l’activitat al poble on s’ha traslladat l’esplai Greska. Hi van participar un total
de 532 persones: 436 participants amb 96 monitores.

● Trobada de monitores: es va fer el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre a Sant
Esteve Sesrovires i hi van participar 6 esplais. Es van fer activitats de coneixença i
de cohesió, alhora que es va aprofitar per crear un espai més distès per afavorir el
vincle entre monitors i monitores del sector.

● Trobades de sector: el cap de setmana del 27 i 28 d’abril es van celebrar a La
Palma de Cervelló les trobades d’infants i joves dels esplais del Baix Llobregat. A la
trobada d’infants hi van participar 69 infants i 13 monitores i a la de joves hi van
participar 97 joves i 35 monitores. Es van fer jocs, tallers i activitats per tal de
fomentar la relació entre la mainada dels diferents esplais del sector alhora que es
treballava la sostenibilitat i l’impacte mediambiental de les trobades.

Barcelona

Memòria

El sector compta actualment amb 22 esplais repartits al llarg de la ciutat de Barcelona (8
dels 10 districtes de la ciutat; no tenint representació ni a Sant Andreu ni a Ciutat Vella).
Tot i això, 2 dels esplais estan inactius (La Platgeta de la Marina i Verneda-Xiroi) i 2
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actuen com a socis observadors (Atzuk i Tr3smon). Aquest curs hem comptat amb la
participació de 1.677 infants i joves i 406 monitors/es.

Funcionament del sector

El Sector es caracteritza per ser actiu, autònom i participatiu, on la majoria d’esplais
participen activament de l’associació a través de comissions, reunions i activitats, tant del
Sector com d’Esplac. Durant aquest curs, les diferents activitats del Sector, com la
Trobada de Monitores, el Domingueo Formatiu i les Konjuntivitis, han implicat una gran
tasca organitzativa i han aconseguit una gran participació d’infants, joves i monitores.

Projectes i activitats del sector

● Curs d’Iniciació al Monitoratge (CIM): Aquesta activitat s'ha realitzat el cap de
setmana del 28, 29 i 30 de setembre del 2018 a Can Pons de Vilassar de Dalt. Hi
han participat 69 persones de 5 esplais del sector. Aquest any s’ha ampliat a tres
dies i s’ha valorat molt positivament, de manera que s’aposta per seguir-ho fent en
els propers anys.

● Trobada de Referents: Es va realitzar una Trobada de Referents el 21 d’octubre a
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Lluïsos de Gràcia (esplai GMM). La participació va ser de 12 monitores de 6 esplais.
La trobada va ser d’un dia, tal com va organitzar l’EGS, en el qual es va parlar sobre
què és Esplac, els diferents espais de participació que hi ha, temes d’interès pel
sector i el rol de les referents del sector.

● Trobada de Monitores: Es va realitzar el cap de setmana del 10 i 11 de novembre
a la casa de colònies Mogent, a Llinars del Vallès. Es van inscriure 247 participants
de 17 esplais diferents. Es van desenvolupar formacions per part de l’Escola Lliure
el Sol i d’altres d’autogestionades. Enguany, es va elaborar un Protocol contra
agressions discriminatòries i hi va haver un punt lila durant tota la nit.

● Domingueo Formatiu: El 17 de març vam realitzar el Domingueo Formatiu del
sector, sorgit del què anteriorment eren les Vesprades. Vam utilitzar diferents
sales dels Lluïsos de Gràcia (esplai GMM) per desenvolupar les formacions i,
posteriorment, vam fer un dinar conjunt. S’hi van inscriure 56 persones de 9
esplais del sector.

● Konjuntivitis: Aquest curs hem realitzat les Konjuntivitis de mitjans, de grans i de
joves, que són trobades per grups d’edat dels diferents esplais del sector. Es van
celebrar el cap de setmana del 23 i 24 de febrer. La participació total va ser de 158
infants i 32 monitores de 10 esplais.

Barcelonès Nord

Memòria

El sector Barcelonès Nord ha estat format per 6 esplais de 3 ciutats diferents, un d’ells
inactiu (Massagran). Durant aquest curs hem tingut la participació d'uns 324 infants i uns
78 monitors/es. La participació s’ha mantingut respecte al curs passat, tot i ser més baixa
que la participació de tres anys enrere.

Funcionament del sector

Aquest any el sector ha realitzat 3 activitats diferents que han contribuït a la seva cohesió
i, encara que la participació en el mateix sector i a Esplac va augmentant, s’aposta per
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seguir treballant en aquesta línia i aconseguir que tots els esplais actius del sector hi
participin.

Projectes i activitats del sector

● Dia Universal dels Drets dels infants (DUDI): Aquest any s’ha celebrat el 17 de
novembre del 2018. L’activitat reivindicativa que cada esplai celebra
individualment amb els seus infants. Enguany es van treballar els diferents drets
de la carta a cada un d’ells. Ens reunim, preparem jocs per grups d’edat i fem
diferents dinàmiques relacionades amb els drets.

● Trobada General d’infants i joves (TGS i TJ): La trobada d’enguany s’ha celebrat
a Santa Coloma de Gramenet el dia 9 de març. Els esplais del sector van gaudir
d’un dia conjunt. S’hi van realitzar activitats de coneixença i formacions pels joves
dels sectors.

● Trobada de monitores (Vesprades): Enguany, la Monitrobada s’ha realitzat a
l’esplai Farfalla, a Terrassa. En aquesta hi van participar 15 monitores de 4 esplais
del Sector. Aquesta ha tingut un format de cap de setmana amb formacions i
activitats de coneixença.
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Camp de Tarragona

Memòria

El sector Camp de Tarragona ha estat conformat per 8 esplais de les comarques del Baix
Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès. Enguany hi han participat 203 infants i joves i
52 monitores. Tres d’aquests esplais han estat inactius: l’Aitana de Valls, La Floresta de
Tarragona i el Magdalena de Lleida. Enguany, però, l’esplai observador Cal Nialet (Santa
Coloma de Queralt) deixarà de ser-ho i no s’associarà a Esplac i l’esplai El Serrallo
(Tarragona) passarà a ser inactiu. De manera que el sector passarà a tenir 3 esplais actius.

Funcionament del sector

El sector enguany ha decidit promoure la formació i la cohesió interna i ha prioritzat
activitats de fàcil organització sense comissions i gestionades a través de la reunió de
sector. S’ha deixat de celebrar l’Avellanada, la Trobada General de Sector, per prioritzar
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trobades de més petit format. Les reunions de sector s’han realitzat el tercer dijous al
vespre de cada mes i s’han alternat a les poblacions de Vila-seca, Tarragona i Mont-roig
del Camp.

Projectes i activitats del sector

● Trobada de monitores: es va celebrar el cap de setmana del 29 i 30 de setembre al
local de l’esplai Cal Nialet (Santa Coloma de Queralt). Hi van assistir 14 monitores
de 3 esplais del sector. Es va fer una càpsula formativa de l’Escola Lliure el Sol i
també es va celebrar l’AGO del Sector. La trobada es va organitzar de manera
autogestionada a la reunió de sector de setembre.

● Trobades formatives: al llarg del curs es van realitzar dues trobades formatives,
una el dia 21 de desembre a Vila-seca i una altra el 9 de març a Mont-roig del
Camp, on hi van participar 14 i 16 monitores respectivament. Per cada una d’elles
es va demanar una càpsula formativa a l’Escola Lliure el Sol, una sobre el Dol i la
Mort i una altra sobre Organització i Gestió d’Equips. Les trobades es van valorar
molt positivament, tot i que s’hi esperava més assistència.

● Trobada per edats: Es va realitzar el dia 9 de febrer a Tarragona. Hi van participar
els grups de Petits i Mitjans dels esplais La Grapadora i l’Esclop. Es va realitzar de
manera autogestionada entre les monitores d’aquests grups d’edat. La trobada es
va valorar molt positivament i es va entendre com un primer pas cap a una futura
Trobada General de Sector.

● Trobada Intersectorial de Grans i Joves: Es va celebrar el cap de setmana de
l’11 i el 12 de maig a Vila-seca. Hi van participar un total de 94 joves i 23
monitores, de les quals 20 joves i 3 monitores eren de l’esplai Esclop. Es van fer
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activitats de coneixença, formacions i tallers per les més joves. La trobada es va
valorar molt positivament, sobretot pel contacte amb monitores i joves d’altres
sectors i va ajudar a donar a conèixer el sector Camp de Tarragona més enllà del
seu territori.

Girona

Memòria

Aquest ha estat el quart any de vida del sector Girona, format pels esplais Papu Tisores
(Llagostera), Kamono (Vilablareix), La Teranyina (Amer) i l’esplai de Medinyà. El sector
compta amb la participació de 221 infants i joves i 40 monitores.

Funcionament del sector

Ha estat un any de fort relleu per a l’esplai de Kamono així com de represa de l’activitat de
la Teranyina, i tot i que la participació a les reunions de sector i les activitats ha estat
desigual i irregular sí que s’han assolit els objectius del curs, que es centraven en poder
tenir un ritme regular de reunions de sector així com organitzar activitat per als infants i
joves del sector.

S’ha pogut realitzar una reunió de sector cada mes, excepte a l’abril, i s’ha anat
consensuant on fer-la per comptar amb la màxima participació.
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Projectes i activitats del sector

● Trobada de monis: el cap de setmana del 10 i 11 de novembre es va dur a terme la
trobada de monitores a Llagostera, on hi van participar unes 20 persones i es van
dur a terme dues formacions; Saps debatre? i Gestió del bullying al matí i una altra a
la tarda sobre Educació en la sexualitat. A la nit hi va haver macarronada conjunta.

● Trobada de sector: es va dur a terme el 2 i 3 de març a Can Xiberta, Vidreres. Va
comptar amb la participació de 72 participants i unes 25 monitores dels esplais
Papu Tisores i Medinyà. Es van fer activitats des de les 10h del matí fins el migida
de l’endemà.
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Maresme

Memòria

El sector compta actualment amb 10 esplais repartits al llarg del Maresme i amb la
participació d'uns 700 infants i uns 130 monitors/es. Així doncs, després de l’entrada com
a soci de ple dret de l’esplai de Vilassar de Dalt a l’AGO anterior aquest curs l’esplai L’Olla
de Grills, de Mataró, ha mostrat interès en associar-se i ja ha començat els tràmits per
esdevenir soci de ple dret.

S’ha fet visita a cada esplai almenys un cop i s’han combinat les visites tècniques així com
les d’EGS per tal de garantir un bon suport i atenció personalitzada.

Funcionament del sector

Enguany les reunions de sector s’han realitzat cada mes en un esplai diferent, promovent
la participació d’aquells esplais que ho tenen més difícil per participar d’aquestes i s’ha
augmentat satisfactòriament la participació en aquest espai. A més a més, l’EGS ha
generat dinàmiques per tal de fer més amenes i participatives les reunions.

Projectes i activitats del sector

● Trobada d’Infants: es va celebrar el 9 de febrer a Vilassar de Mar. Va comptar amb
la participació de 200 infants dels esplais Garbí, Bitxus, La Tribu i el GE Vilassar de
Dalt. Va girar entorn la defensa del medi ambient i la coneixença i cohesió dels
diferents esplais del sector.

● DeCap (Trobada de Joves): La DeCap d’aquest curs es va celebrar el 9 i 10 de Febrer
a Vil·la Flora, a Canet de Mar. Hi van participar uns 150 joves dels esplais Garbí, La
Tribu, Bitxus, Pampayuga i Guaita’l. Es van dur a terme activitats i jocs de cohesió
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així com també tallers formatius en què els joves van poder apuntar-se al que més
els interessava. A més a més va comptar amb l’actuació d’una companyia de teatre,
Las Fritas, que van presentar el seu espectacle feminista First Round amb col·loqui
post-funció.

● Trobada de monis: el 21 i 22 de juny es va realitzar la trobada de monis del
Maresme en un terreny d’acampada; va comptar amb la participació de 20
persones. la trobada es va fer de divendres a dissabte i a part de comptar amb
activitats de cohesió entre monitores també es va fer una formació sobre
emergència climàtica i com fer-hi front des dels esplais.

● Santa Pinya: va ser un espai formatiu del sector Maresme que va tenir lloc a Canet
amb una participació de 40 persones de 5 esplais. Al matí es va fer una formació de
gestió emocional en els grups de treball, per part de l’Escola Lliure el Sol i va
culminar amb un dinar. L’activitat de debat prevista va ser anul·lada pels esplais
del sector per facilitar la participació de les monitores a les mobilitzacions
convocades.
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Penedès, Garraf i Anoia

Memòria

El sector Penedès, Garraf i Anoia ha estat format per 8 esplais de les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia. El sector ha augmentat gairebé 100
participants respecte l’any anterior, però s’ha reduït el nombre de monitores. Enguany hi
han participat 557 infants i joves i 116 monitores.

Funcionament del sector

El sector ha tingut un any de baixada de la participació, tant a les activitats com a les
reunions de sector. Ha mantingut les activitats del Calça’t, la Trobada dels Drets dels
Infants i la Trobada Pedagògica. Com a novetat, s’ha recuperat la Trobada Intersectorial
de Joves juntament amb el Sector Camp de Tarragona, a la qual també s’han afegit els
grups de Grans. Cada una d’aquestes activitats les ha preparat una comissió menys la
Trobada Pedagògica, que s’ha preparat des de les reunions de sector, que es fan el tercer
dimecres al vespre de cada mes.
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Projectes i activitats del sector

● Calça’t: Es va realitzar el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre a l’Alberg Municipal
de Vilafranca del Penedès. Hi van assistir 46 monitores de 5 esplais del sector. Es
van fer tres càpsules formatives dissabte al matí i a la tarda es va preparar
l’activitat de la DUDI. Es van valorar molt bé els espais en petit comitè per
promoure la participació de les monitores noves. Tot i això, de cara als altres anys,
es prefereix una casa de colònies.

● DUDI (Diada Universal pels Drets dels Infants): Es va celebrar el 17 de
novembre a Vilafranca del Penedès. Hi van assistir 220 infants i 65 monitores de 5
esplais del sector. Al matí es van fer activitats per edats i a la tarda va acabar amb
una manifestació i la lectura d’un manifest fet per les joves. L’activitat es va valorar
molt positivament, tant el desenvolupament com la dinamització in situ.

● Trobada Pedagògica: Es va realitzar el 10 de febrer al local dels Nens del
Vendrell. Hi van participar 19 monitores de 3 esplais. Per primer cop es va
demanar una càpsula formativa a l’Escola Lliure el Sol sobre Coeducació, que es va
valorar molt bé per la millora en qualitat i per aprofitar els recursos que
s’ofereixen des d’Esplac.

● Trobada de Grans i Joves Intersectorial: Va tenir lloc el cap de setmana de l’11 i
12 de maig a Vila-seca (Tarragonès) i es va fer de manera conjunta amb el Sector
Camp de Tarragona. Hi van participar un total de 94 joves i 23 monitores, de les
quals 74 i 20 respectivament eren del Sector Penedès, Garraf i Anoia. S’hi van
realitzar activitats de coneixença i formacions pels joves dels sectors. L’activitat es
va valorar molt positivament, amb la intenció de repetir-la els cursos vinents.
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Ripollès, Osona i Moianès

Memòria

El sector compta actualment amb 6 esplais repartits al llarg de tres comarques (Ripollès,
Osona, Moianès) i 6 poblacions. Tot i això, hi ha 2 esplais que estan inactius (Somnis i El
Gall Xafarder). El Sector ha comptat amb la participació de 316 infants i 64 monitores.

Funcionament del sector

Aquest curs s’ha configurat el Sector Ripollès Osona Moianès, ja que a l’AGO anterior es
van federar dos esplais nous, un dels quals es situa a la comarca del Moianès. Durant
aquest curs, el Sector ha consolidat l’assistència a les reunions de sector, la Trobada de
Monitores d’inici de curs i la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants. A més,
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durant aquest curs s’ha desenvolupat per primera vegada el Curs d’Iniciació al
Monitoratge i la Trobada de l’Eix, que esperem consolidar de cara als propers cursos.

Projectes i activitats del sector

● Trobada de Monis i AGO de Sector: La trobada es va celebrar els dies 29 i 30 de
setembre de 2018 a la casa de colònies Mas Pujolar, a Viladrau. Hi van participar
una trentena de monitores. En el marc d’aquesta trobada, dissabte a la tarda es va
celebrar l’AGO de Sector, on es van votar les noves candidatures de l’EGS. La
trobada es valora positivament, ja que és un espai molt important de coneixença i
cohesió dins del sector.

● Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI): Aquest any es va celebrar a
Castellterçol el 17 de novembre de 2018. Hi van participar una setantena d’infants
i 30 monitores de 3 esplais del sector. Es van fer activitats conjuntes i per grups
d’edat i finalment ens vam concentrar tots els esplais a la plaça del poble per
reivindicar els drets dels infants.

● Curs d’Iniciació al Monitoratge (CIM): El Sector va celebrar, per primer cop, el
CIM. Es va desenvolupar el cap de setmana de l’11 i 12 de maig a Seva, on les i els
joves del sector es van poder conèixer conjuntament i participar a vàries
formacions. Les formacions van ser sobre jocs, la figura de monitora i els valors de
l’esplai, la preparació d’activitats i l’equip de monitores.

● Trobada de l’Eix: Enguany, també s’ha celebrat per primer cop la trobada amb els
esplais de l’Eix, que va ser el cap de setmana del 27 i 28 d’abril a Tona. Hi van
participar, a més dels esplais del sector, dos esplais del sector Girona i un del Bages
Berguedà. La trobada va ser un èxit, tot i que s’espera millorar en la planificació de
cara a l’any vinent.
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Vallès Occidental

Memòria

El sector Vallès Occidental ha estat format per 11 esplais de 7 ciutats diferents i amb la
participació d'uns 775 infants i uns 189 monitors/es. Es manté la participació dels cursos
anteriors i

Funcionament del sector

Aquest curs el sector ha tingut una baixa participació tant a les activitats com a les
reunions de sector. Ha mantingut les activitats del Dia Universal dels Drets dels Infants, la
Trobada General de Sector i Trobada Jove i Monitrobada. Com a novetat, s’ha recuperat el
Curs d’iniciació al monitoratge. Cada una d’aquestes activitats les ha preparat una
comissió diferent menys la Trobada General de Sector i Trobada Jove que es va preparar en
reunions de sector i en reunions amb una persona de cada esplai.
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Projectes i activitats del sector

● Curs d’Iniciació al Monitoratge (CIM): El sector va tornar a organitzar el curs
d'iniciació al Monitoratge, després d’alguns anys. La trobada d’enguany es va
realitzat a un local de Sant Cugat del Vallès, reunint a 18 joves i 6 monitores i
monitors de 3 esplais del sector. Es van formar sobre les drogues a l’esplai, primers
auxilis i seguretat, com dinamitzar els jocs i que és l’esplai.

● Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI): Aquest any es va celebrar a
Terrassa el dissabte 17 de novembre de 2018. Hi van participar 160 d’infants i 29
monitores de 4 esplais del sector. Es van fer activitats per grups d’edat i finalment
una cercavila pels carrers propers de la plaça per reivindicar els nostres drets.

● Trobada General d’infants i joves (TGS i TJ): La trobada d’enguany s’ha
realitzar a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, reunint a 390 infants i 124 monitores
i monitors, la qual cosa va facilitar la visibilització de cara enfora fent ressò a la
ciutat. S’hi van realitzar activitats de coneixença i formacions pels joves dels
sectors.

● Trobada de monitores (Monitrobada): Enguany, la Monitrobada s’ha realitzat a
l’esplai Farfalla, a Terrassa. En aquesta hi van participar 15 monitores de 4 esplais
del Sector. Aquesta ha tingut un format de cap de setmana amb formacions i
activitats de coneixença.

Vallès Oriental

Memòria

Durant el curs 2018 - 2019 el sector Vallès Oriental ha comptat amb 7 esplais repartits al
llarg del Vallès Oriental i Occidental, amb la participació de 773 infants i 173 monitores.
D’aquests esplais, 1 ha estat inactiu durant el curs, però amb la voluntat de reactivar-se el
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curs que ve. Els esplais del sector realitzen esplai setmanal cada dissabte, i la majoria fan
colònies, campaments o rutes de primavera i estiu.

A continuació mostrem un gràfic amb la participació que ha tingut el sector els últims 5
anys i amb el qual podem veure que aquest any ha incrementat considerablement, tenint
en compte que hi ha un esplai menys respecte altres anys.

Funcionament del sector

Els espais de decisió centrals per tots els esplais del Sector geogràfic són: l’Assemblea
general Ordinària de Sector, les Assemblees Generals Extraordinàries i les reunions de
Sector.

El 19 de Setembre de 2018, vam realitzar l’AGO de Sector, on es va presentar i aprovar la
memòria i el balanç del curs anterior, i el Pla de Treball i pressupost del següent curs.

Pel què fa a les reunions de sector, aquestes s’han fet el tercer dimecres de cada mes a
les 20:30h a un esplai diferent cada vegada. Les EGS han estat les encarregades de
dinamitzar les reunions, fent una dinàmica a cadascuna d’elles, la qual cosa ha cohesionat
i motivat a les monitores durant la reunió, fent que la participació a aquestes hagi estat
constant durant tot el curs.
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A part de les reunions de sector, també s’han fet reunions de comissions per tal de
preparar les activitats del curs:

Projectes i activitats del sector

● Assemblea General Ordinària de Sector: Aquesta es va fer el dia 19 de
setembre a l’esplai Gepa, amb una participació de 11 monitores de 5 esplais. La
finalitat d’aquesta activitat és poder presentar i que els esplais validin la memòria i
balanç econòmic del curs passat, i el Pla de Treball i pressupost pel curs que ve.
Alhora també es voten els càrrecs de les noves figures d’EGS en el cas que n’hi
hagi.

● CuquiVetllada: Aquesta es va fer els dies 19 i 20 d’octubre i és l’espai de cohesió
entre totes les monitores del sector. Es realitza a l’inici de curs per donar la
benvinguda i tornar-nos a veure després de l’estiu. És la millor manera de crear
sinergies i motivar-nos a participar activament de totes les activitats que es faran
durant l’any.

● Curs d’Iniciació al Monitoratge (CIM): És el curs de formació d’iniciació al

64 Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat



Documentació General de l’AGO 2019

monitoratge per a joves d’entre 14 i 17 anys dels esplais del Sector. Aquesta
activitat es va fer el cap de setmana del 17 i 18 de novembre, amb una
participació de 25 joves i  8 monitores  de 4  esplais.

● Trobada d’Infants i Trobada de Joves: Són de les activitats més importants del
sector. La trobada d’infants és un espai de cohesió de tots els infants d’entre 4 i 12
anys dels esplais del Sector, mentre que la Trobada de joves és l’espai de cohesió i
formació de totes les joves d’entre 12 i 17 anys dels esplais del Sector. Aquestes
activitats es van fer el cap de setmana del 2 i 3 de març a Santa Perpètua de
Mogoda, on hi van participar un total de 11 monitors i monitores, 39 infants i 76
joves de 5 esplais del sector.

● Monitrobada: És un altre espai de cohesió i formació entre les monitores del
sector. Aquesta es va fer el cap de setmana del 27 i 28 d’abril a l’Esplai Botó, i hi
van participar un total de 28 monitores de 5 esplais, on es van formar sobre
“Coeducació”  i “Rols i relacions de poder a l’assemblea”.

Les Comissions i Grups de Treball

Si els sectors geogràfics són l’espai de participació territorial, les comissions i els grups de
treball són l’espai de participació temàtic. A Esplac comptem amb la Comissió de Gènere
i la comissió Reduint Petjada, que fan un treball transversal sobre els seus àmbits temàtics;
l’Espai de Coordinació Internacional, on es fa retorn de les formacions, projectes i
intercanvis internacionals, i els grups de treball sobre els projectes anuals de l’associació. Es
treballa per seguir fomentant la participació, territorialitzant les reunions segons la
demanda i donant a conèixer aquests espais i intentant que tinguin un paper cada cop més
clar dins de l’associació.

Des de l’àrea d'Organització:

● Es coordina el paper de les comissions en els projectes de l’associació.
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● Es fa seguiment de les convocatòries i de les accions de les comissions i dels grups de
treball.

● Es fomenta que les comissions facin un treball transversal i generin nou discurs per a
l’associació.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 420,00 €

Pressupost de l'any 2020 1.000,00 €

Diferència 580,00 €

El pressupost d’aquest any destinat a les comissions és major que el de l’any passat per
poder realitzar unes jornades ambientals amb infants. Per poder-les fer s’ha reduït el
pressupost per dietes de les comissions i s’ha ampliat la partida global en 580,00 €. En
total esperem destinar 850,00 € a la realització d’aquestes jornades.

Comissió de Gènere

Memòria

Aquest ha estat el cinquè any de la Comissió de Gènere, i el segon que compta amb la
figura de les Referents de comissió la qual cosa s'ha vist reflectida en la bona dinamització
i coordinació de la comissió.

Durant aquest any, el nostre repte més important ha estat poder acabar l'autodiagnosis
de gènere i compartir-lo als esplais. Aquest ha estat un projecte que vam engegar ja fa
un temps, i durant aquest curs hem treballat en el format per compartir als esplais, sent
conscients que hi ha aspectes que cal seguir treballant i millorant.

Seguidament, també vam participar en l'organització de les VIII Jornades de Lleure i
Feminismes del 15 i 16 de desembre de 2018 amb un total de 143 participants, juntament
amb l'Escola el Sol i Casals de Joves al Casal de Can Ricart, on la temàtica central era
l'abordatge de les violències masclistes i LGTBIfòbiques en l'associacionisme educatiu.
Aquest any, sumant-se a l'organització Escoltes Catalans, s'han realitzat les IX Jornades
sota el tema de Salut, Cures i Gènere, el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre de 2019.

Altres accions que hem realitzat la Comissió durant aquest curs, ha estat, per una banda,
una campanya de sensibilització pel 8M, amb la realització d'un vídeo on monitores
expressaven agressions que es pateixen dins de les nostres entitats. Per altra banda, vam
generar un espai per debatre sobre els espais mixtes o no mixtes en els esplais.

Finalment, com a novetat d'aquest curs, ha sorgit un Grup de Treball paral·lel a la
comissió de gènere: Grup de gèneres i sexualitats diverses i dissidents, que han treballat
per construir un espai de sensibilització sobre les problemàtiques dels col·lectius
LGTBQ, aportant aquesta perspectiva a altres activitats i àmbits d'Esplac.
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De cara al curs 2019-20, la Comissió de Gènere incorpora el Grup de Gèneres i
Sexualitats Diverses i Dissidents, transformant la comissió cap a un feminisme més
inclusiu. Per aquest motiu, les accions plantejades pel curs 2019-20 seran les següents:

1. Organitzar unes Jornades sobre la temàtica trans.
2. Seguir organitzant les Jornades de Lleure i Feminismes.
3. Fer una revisió del llibre d’estil d’Esplac per tal que incorpori la nova perspectiva de

la comissió.
4. Crear espais de debat relacionats amb la temàtica de la comissió.
5. Potenciar la formació interna de la comissió.

Comissió Reduint Petjada

La Comissió Reduint Petjada d’Esplac té com a objectius oferir recursos, assessorament i
formació als esplais en temàtiques relacionades amb el medi ambient, així com vetllat per
una perspectiva verda en totes les activitats, processos, projectes i òrgans que caracteritzen
a l’entitat; tot potenciant els exemples de bones pràctiques ambientals. En relació amb el
pla estratègic 2017-2020 vetlla per a què Esplac sigui un bon exemple de sostenibilitat
en el funcionament diari, tot posant en pràctica els compromisos de gestió
responsable dels recursos. La Comissió està formada per dues representants de la
comissió, les monitores dels esplais, una persona de l’equip de coordinació i la persona
responsable de la coordinació del projecte, que es reuneixen de manera mensual en
reunions descentralitzades.

Els objectius de la comissió són:

- Vetllar per la perspectiva verda promovent una revisió del discurs en el sí de
l’entitat, en totes les activitats, processos participatius, projectes de l’associació i
òrgans de participació.

- Oferir als esplais recursos i assessorament per treballar la perspectiva verda als
esplais i amb els infants i els joves.

- Vetllar perquè les nostres accions tinguin el màxim d’incidència

Memòria

Aquest curs hem comptat amb 10 membres que estan interessats/des en formar-ne part
activament i la mitjana de participació a les reunions ha estat 5,7 persones; ha augmentat
respecte a l’any passat, fet que ha generat unes dinàmiques de cohesió i sentiment de
pertinença.

Les accions que s’han dut a terme aquest any han estat:

- Jornades ambientals: el dia 6 d’octubre de 2019 vam poder gaudir d’una jornada
de formació i debat sobre com preparar campaments sostenibles. La Torre de la
Sagrera, a Barcelona, va acollir a més de 85 persones que, amb l’interès de fer més
sostenibles els campaments de l’esplai, van poder compartir experiències i bones
pràctiques. Al matí, vam comptar amb la participació del col·lectiu Fridays for
Future, Extinció o Rebel·lió, la Fundació Espigoladors, el pagès de Terra Mullada i
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la Sara de l’esplai Isard Flor de Neu. També es van fer tallers a la tarda i vam
comptar amb el servei de càtering de la cooperativa Diomcoop.

- Annex a la Carta de Gestió Responsable de Recursos: hem dissenyat una
infografia per tal de fer més àgil la gestió de recursos i l’hem difòs entre els esplais.

- Anàlisi del compliment de la Carta de Gestió Responsable de Recursos: les
representants de la comissió i de l’equip de coordinació han elaborat un document
analític de les activitats que s’han dut a terme aquest curs.

- Monifesta’t: hem dissenyat uns cartells per fomentar el reciclatge i hem pogut
recollir contactes de persones que ara participen a la Comissió.

- Com preparar esdeveniments sostenibles: hem preparat dos recursos per tal de
fomentar que les activitats que preparem siguin sostenibles; un d’ells ens ens
serveix per tenir una guia per preparar-les i l’altre ens ajuda a avaluar-les.

- Xarxes socials: hem fet difusió de totes les accions que hem anat fent, tot creant
un compte d’Instagram propi.

De cara al curs 2019/20 seguirem amb els mateixos objectius i les accions noves que farem
són:

- Buscar vincles amb l’espai de coordinació internacional per tal de veure quins
recursos propis tenen i treballar conjuntament, alhora que reflexionem sobre
l’impacte de l’activitat i la relació entre l’impacte social i el medioambiental

- Dur a terme unes jornades d’infància per tal d’incorporar a la mainada a les
activitats que desenvolupa la comissió i treballar la sostenibilitat.

- Escriure un article per tal de fer arribar informació de tot allò que estem fent des de
la Comissió i aportar el punt pedagògic sobre la conservació del medi ambient.

- Fer un recull de recursos per tal d’unificar tots els que tenim, així com els d’altres
entitats que vagin en la mateixa línia.

- Fer reunions obertes a monitores i monitors dels esplais d’Esplac i fomentar el
debat.

També seguirem fent les accions que feiem fins ara com, difusió a les xarxes, assessorament
els esplais, Jornades Ambientals i anàlisi del compliment de la Carta de Gestió Responsable
de Recursos.

Espai de Coordinació Internacional

Des de l’àrea d'internacional i concretament des de l’Espai de Coordinació Internacional, es
vetlla per la difusió del discurs internacionalista, per facilitar l'accés als esplais a les
activitats internacionals i per promoure les formacions internacionals als monitors i
monitores d'Esplac. A través d’aquest espai volem fomentar el sentit de l'internacionalisme
a l’esplai i el que això implica: el foment d’esperit crític, el posicionament davant les
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injustícies socials, l’augment de coneixements de noves geografies i cultures, una millor
capacitat organitzativa i comunicativa, etc.

L’Espai de Coordinació Internacional té la voluntat de reunir-se mensualment i, tractant
alguns dels temes permanents (relació amb l'IFM-SEI-SEI, preparació del Training Course,
discurs internacionalista, etc), vol apoderar cada cop més les seves persones membres per
animar a més monitores a formar-ne part.

Memòria

Aquest any hem continuat intentant mantenir aquesta freqüència i s’han realitzat més
reunions que al curs 2017-2018 (7 en total). Tot i això, en comparació amb anys passats,
el nombre de reunions ha disminuït. Pel que fa a l’assistència, a cada reunió han assistit
unes 6 persones de mitjana.

Durant aquest any 2018-2019, a l’Espai de Coordinació Internacional hem treballat
sobretot per millorar els processos d’enviament i de retorn de les activitats
internacionals implementant reunions prèvies (acció nova) per les persones monitores
que marxen a fer una activitat internacional i fomentant l'augment dels retorns i del seu
impacte així com de les avaluacions d’aquestes activitats.

També hem treballat i revisat la funció generadora del discurs internacionalista de
l’ECI i i quin impacte té per Esplac i per les altres entitats europees. No hem arribat a fer
un posicionament nou o redefinit sobre el discurs que volem generar i es preveu concretar
aquest tema durant el curs vinent 2019-2020. També volem reformular la gestió d’aquest
espai i definir com seran les futures reunions (més dinàmiques, més de contingut i menys
informatives, per exemple).

Per últim, a l’ECI hem continuat fomentant i treballant per l’accés de les monitores a
activitats internacionals i xarxes com l’IFM-SEI-SEI a través de l’enviament de moltes
monis i esplais a activitats i seminaris internacionals. Concretament, hem fet 26
enviaments de monis a seminaris i formacions internacionals, principalment dels
sectors Vallès Occidental i del Vallès Oriental i Barcelona. Per altra banda, 11 esplais han
marxat de ruta o de campaments internacionals durant aquest curs.

Continuarem treballant perquè els esplais que no hagin realitzat mai cap activitat
internacional s’animin a fer-ne tot fent un seguiment més personalitzat als esplais i a les
monitores interessades en temes internacionals. Així mateix, volem seguir treballant
perquè el nombre de monis per sector que assisteixen a seminaris i formacions
internacionals sigui, en la mesura del possible, el més igualat possible entre sectors.

Les principals accions realitzades per l’ECI durant aquest curs han estat:

- Implementar reunions prèvies abans dels seminaris/formació per monis: En
total hem realitzat 4 reunions prèvies. Aquestes reunions han permès posar en
contacte a les persones abans de marxar i començar a treballar els temes perquè
sigui més fàcil i eficaç preparar el retorn i generar impacte a Esplac. Tot i això, de
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cara l’any que ve volem aconseguir fer una reunió prèvia per cada activitat i
sobretot que tothom faci un retorn.

- Augmentar la difusió de formacions internacionals a través de la web i
xarxes socials: Totes les activitats internacionals les hem comunicat a través de la
web, xarxes socials, email, reunions de sector i en altres espais de comunicació.
Per moltes activitats internacionals hem fet més d’una notícia per activitat (més
del resultat esperat) o fins i tot dos notícies/posts per activitat.

- Generar materials per Esplac o per activitats internacionals: Durant aquest
curs hem generat una nova infografia per utilitzar a les reunions preparatòries,
una píndola de vídeo realitzada per l’entitat FOCIR en el que s’explica
l’internacionalisme d’Esplac en anglès per tal de fer difusió del nostre projecte i
recollit recursos d’altres entitats sobre diversitat i interculturalitat.

- Mantenir un recull d’experiències i vivències dels formats pel Som Esplai:
hem continuat actualitzant el Som Esplai, concretament el blog de “Creuant
mirades” del projecte SVE d’Esplac, i hem publicat 2 articles a la web de retorn
d’activitats.

Per aquest nou curs i seguint la línia del passat, els objectius i accions de continuïtat que ens
plantegem són:

- Consolidar les reunions de l’Espai de Coordinació Internacional com un espai de
reflexió, debat i de decisió d’accions concretes internacionals d’Esplac, animant a
noves monis i a les participants d’activitats internacionals a participar.

- Millorar els processos d’enviament de monitores i esplais a activitats internacionals;
mantenint les reunions prèvies a l’activitat i incloent les activitats a l’Era per a una
millor difusió i seguiment de les mateixes.

- Vehicular el retorn que fan les persones i esplais que participen en activitats,
formacions i projectes internacionals per a un major impacte en l’associació i els
esplais; posant en marxa el formulari d’avaluació de les activitats elaborat el passat
curs i analitzant i tenint en compte els resultats.

- Promoure la participació dels esplais al Common Ground 2020, els campaments
internacionals de l’IFM-SEI que tindran lloc a Anglaterra l’agost de 2020, a través
d’una campanya de difusió i de la coordinació dels esplais que hi vulguin participar.

- Reforçar la funció generadora de discurs internacionalista de l’Espai de Coordinació
Internacional a través del debat, l’establiment d’un marc comú i petites accions
comunicatives.

Creem Llaços

El projecte Creem Llaços, format per monitores de diferents esplais d’Esplac, treballa amb
entitats d'educació en el lleure palestines amb l'objectiu de crear una xarxa de solidaritat
internacional. Des de Creem Llaços creiem que la nostra responsabilitat és visibilitzar la

70 Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat



Documentació General de l’AGO 2019

lluita de les entitats palestines que, com nosaltres, treballen en l'educació en el lleure per
una transformació social real.

Memòria

Durant aquest últim curs, el grup de Creem Llaços hem continuat treballant seguint les
línies del nostre projecte i basant-nos en el posicionament aprovat a l’AGO 2018.

Les principals actuacions del grup han estat:

● Durant el primer trimestre, ens hem dedicat a la visibilització de l'ocupació
d'Israel als Territoris Ocupats Palestins a través del posicionament que vem
presentar i que es va aprovar a l'AGO del 2018.

● També hem realitzat activitats de sensibilització a monis a la Trobada del Sector
Barcelona, on vam fer una formació per monis.

● Visibilització de la situació de Palestina a la Monifesta’t, on vam fer una parada a
la Biblioteca Humana i un petit parlament el dissabte a la nit.

● Per últim, a la Trobada d'esplais i caus de Gràcia (al maig) vam fer un taller sobre la
situació de Palestina a joves.

● Hem continuat participant a l’Esplai de Coordinació internacional quan ha sigut
possible i compartint amb aquest el funcionament del projecte.

● Cal apuntar que monis de diferents esplais d'Esplac han mostrat interès perquè
anem a fer un taller o alguna cosa però no ho hem acabat fent mai per falta de
disponibilitats.

Per aquest curs no tenim previst donar continuïtat al projecte, entre d’altres motius per la
dificultat de dur a terme accions realment significatives.

4.1.2 Un equip d’equips

El motor de tots aquests espais de participació, dels projectes que s’han explicat i de
la resta d’accions ordinàries són els equips de l’associació, persones voluntàries o
treballadores que tiren endavant amb el que s’aprova a l’assemblea.

Des de l’àrea d’Organització es vetlla per:

● Coordinar l’acció dels diferents equips i millorar les eines de comunicació entre
aquests.

● Millorar el funcionament intern dels equips.

● Tenir un bon relleu i assegurar una bona acollida de les persones que entren als
equips.
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● Organitzar els espais de trobada i cohesió amb el suport de les altres àrees de
l’organització, com els sopars d’hivern i d’estiu.

Memòria

Aquest curs, més enllà d’assegurar el funcionament ordinari de l’associació, convocant i
preparant els espais de trobada i coordinació s’han desenvolupat les següents accions de
millora:

● Establir un mecanisme per fer millor seguiment dels ordres del dia de les reunions
de l’associació a través d’un document de coordinació a la que poden accedir totes
les dirigents.

● Millorar la llibreta de les dirigents establint una part comuna per a les llibretes de
les EGS com a eina per millorar la incorporació de noves EGS a l’associació.

De cara a l’any que ve volem centrar els nostres esforços a millorar encara més l’acollida de
noves EGS i augmentar el nombre de dirigents de l’associació. A més, volem augmentar el
compromís de les dirigents amb l’associació, augmentant la participació als espais de com el
Gran Comitè i les Coordinacions Territorials.

Pressupost 2020

Per finançar les feina dels equips de l’associació es destina el següent pressupost:

Pressupost de l'any 2019 458.684,48 €

Pressupost de l'any 2020 472.026,33 €
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Diferència 13.341,85 €

El pressupost destinat als equips de l’associació ha augmentat considerablement respecte
l’any anterior. Tot i que el pressupost per a desplaçaments i tancades dels equips d’EGS i
Equico ha disminuït el cost de la secretaria tècnica ha augmentat. Aquest augment es deu
a l’actualització de sous després de la firma d’un nou conveni de lleure.

Equip de Coordinació

L’Equip de Coordinació és l’encarregat de coordinar l’activitat de tota l’associació i assegurar
l’execució del Pla de Treball aprovat a l’assemblea.

Les tasques estatutàries de l’equip són:

● Coordinar el dia a dia de l’associació i executar els acords de l’Assemblea General.

● Administrar el pressupost de l’associació i gestionar-ne el patrimoni.

● Vetllar per l'assoliment dels objectius per part de les comissions i grups de treball,
donant-los suport i creant-ne segons el que marqui el Pla de Treball així com
nomenar les persones comissionades necessàries.

● Donar suport i atenció personalitzada als diferents equips de treball i socis i sòcies
de l'entitat.

Memòria

Aquest any, per desenvolupar aquestes tasques, l’Equip de Coordinació ha realitzat, entre
octubre del 2018 i l’octubre del 2019, 23 reunions de coordinació i 4 tancades de l’equip
amb diferents formats.
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Pel que fa al número d’integrants, l’equip ha estat format per 6 persones, 4 dones i 2
homes. Això suposa una disminució del nombre de membres respecte al curs anterior i
constata una tendència a la baixa. També ha estat, però, el primer curs en que el nombre
de dones ocupant càrrecs a l’equip ha estat superior al d’homes.

Com cada any s’ha treballat per:

● Apropar l’Equip als esplais, augmentant les visites i les eines de rendició de
comptes.

● Ser més transparents.
● Millorar els processos d’acollida de noves persones a l’Equip.
● Millorar el funcionament intern de l’Equip.

Tot i això, amb un nombre menor de membres ha costat més mantenir el ritme de visites
dels últims anys. Un ritme que, si el nombre de membres de l’Equip de Coordinació
augmenta el proper curs, s’intentarà recuperar.

De cara a l’any que ve volem treballar per augmentar el nombre de persones que formen
l’Equip de Coordinació d’Esplac. El nombre actual és insuficient per assumir les tasques i per
això volem centrar-nos en aquest objectiu, tot millorant la imatge que té l’equip i
apropant-nos més als esplais de l’associació.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 43.004,35 €

Pressupost de l'any 2020 42.165,67 €

Diferència -838,68 €

La principal despesa d’aquesta partida és el salari de la Secretaria General que s’ha
actualitzat amb l’IPC. La resta de despeses, pressupost per tancades i desplaçaments,
s’han ajustat a la baixa.

Equips Generals de sector

Els equips generals de sector (EGS) són les persones que voluntàriament representen i
coordinen el sector i escull cada sector geogràfic. Les seves funcions són:

● Representar Esplac al territori.
● Executar el Pla de Treball del sector.
● Participar de les decisions d’Esplac en representació dels esplais.

Memòria

Durant aquest curs han format els diferents equips un total de 37 persones tot i que
algunes han deixat el càrrec a mig mandat.
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Aquest nombre, tot i que és semblant al d’anys anteriors, és baix si mirem quantes
persones toquen per sector geogràfic. Com es veu en el gràfic següent només el curs
2017-2018 aquest nombre mitjà va ser més baix que aquest curs.

Com a dada positiva cal destacar que aquest curs hem recuperat els Equips Generals de
Sector a tots els Sectors Geogràfics.
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En definitiva, cal valorar la importància de tenir Equips Generals a tots els sectors
geogràfics per la importància que aquesta figura té pel funcionament de l’associació i per
mantenir els esplais informats del dia a dia de l’associació però també que cal seguir
incidint en oferir eines perquè la feina dels EGS millori cada dia.

A la gràfica següent podreu veure l’evolució del nombre d’EGS per sector geogràfic al llarg
dels darrers cursos.
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De cara al curs que ve volem seguir treballant per oferir aquestes eines i seguir oferint espais
de formació tant en el marc dels cursos Teresa Claramunt com als Grans Comitès.

També volem seguir millorant l’ús que es fa de les eines per a l’atenció personalitzada, fent
una millor presentació al principi de cada mandat i treballant amb els equips com es fa
aquesta atenció.

A més volem vehicular la millora de la tasca de les dirigents a través del pla de participació
que ha d’aclarir com i que fan als EGS per facilitar la participació dels esplais a Esplac.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 5.200,00 €

Pressupost de l'any 2020 3.900,00 €

Diferència -1.300,00 €

Aquesta partida inclou els desplaçaments de les RdC i dels EGS. La despesa s’ha ajustat
tenint en compte la previsió de tancament de l’any 2019.

Representants de les Comissions

A l’assemblea del curs 2017 es va aprovar la creació de la figura de Representant de les
Comissions d’Esplac, una figura que fa unes tasques semblant a la dels EGS a nivell de les
comissions de l’associació.

La figura de les representants té per funcions:

● Representar la comissió en espais externs a l’associació.
● Coordinar l’execució del Pla de Treball de les comissions i assegurar que es

desenvolupa.
● Participar de les decisions d’Esplac vetllant per aportar el punt de vista de la

comissió.

Memòria

L’any passat aquestes tasques es van concretar en l’assistència a diverses reunions i espais
de coordinació. En aquest sentit cal destacar que els equips de Representants de les
Comissions han estat els únics en assistir a tots els Grans Comitès de l’associació.

Tot i això, aquest curs es va valorar que la figura no està prou desenvolupada i concretada.
En aquest sentit es va generar un espai al Gran Comitè per parlar-ne.

De cara a l’any que ve es vol seguir consolidant aquesta figura i si es proposa una revisió del
Reglament de Règim Intern o dels Estatuts es proposarà incloure aquesta figura en els
documents constituents de l’associació.
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Secretaria tècnica

La Secretaria Tècnica (ST) és l'equip de persones remunerades que treballa en el dia a dia de
l’associació per tirar endavant els projectes i donar suport als esplais. Aquest equip treballa
sota la supervisió del Secretari General i dels i les dirigents de l’entitat (EGS i Equico), essent
l’últim responsable de la gestió l’Equip de Coordinació.

El treball de l’ST està basat en la transversalitat i el treball per projectes, d’acord amb el Pla
de Treball marcat per l’assemblea. A Esplac garantim que la gestió de l’equip tècnic respecti
i vetlli per l’acompliment de les condicions laborals i els drets i els deures dels treballadors i
treballadores. Les relacions laborals estan regulades segons conveni i uns acords laborals
que se signen cada dos anys. També és important la planificació i l’avaluació continuada de
l’ST, que permet millorar el dia a dia de l’associació. Des de l’àrea d’Organització:

● Es dirigeix la Secretaria Tècnica.
● Es vetlla per l’acollida, el relleu i el seguiment de les persones de la Secretaria

Tècnica.
● Es coordina i es fa seguiment de l’execució del Pla de Treball.

Memòria

Aquest curs, de cara a la Secretaria Tècnica, s’ha introduït un nou horari per a les
persones que treballen a jornada completa.

A més, i com cada any, s’ha seguit treballant per formar a la Secretaria Tècnica en temes
clau per a la seva feina i en temes destacats.

Actualment formen la Secretaria Tècnica 17 persones que treballen en les àrees
d’Organització, Administració, Projectes, Comunicació i Informàtica. A més, durant
aquest any han participat a la ST una persona per fer pràctiques de comunicació, dos
persones contractades a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i dos voluntaris
europeus que també han participat de dos esplais.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 409.780,13 €

Pressupost de l'any 2020 425.260,66 €

Diferència 15.480,53 €

Aquesta partida inclou els sous i salaris de la Secretaria Tècnica i les despeses associades a
aquest equip. L’augment en aquesta partida té dos causes principals. Per una banda
l’augment dels salaris després de la firma d’un nou conveni del lleure i per l’altra la
inclusió del cost de la seguretat social de les hores extra a la partida 4.1.2.3.37.
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4.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores

A Esplac tenim dues tipologies principals de sòcies i socis. Per una banda, tenim els esplais,
que som socis de ple dret, i, per l’altra, les sòcies i els socis col·laboradores, les persones que
més enllà de la participació de l’esplai decideixen donar suport a l’associació. Des de l’àrea
d’Organització:

● Es vetlla per l’acollida dels nous esplais que volen ser socis i de les sòcies
col·laboradores.

● S’organitzen les trobades per a les persones que són sòcies col·laboradores.
● Es vetlla per la participació de totes les tipologies de soci en activitats i actes de

l’associació.

Memòria

Aquest curs s’han fet diversos assessoraments per a la federació de nous esplais i la
creació d’alguns altres. En total s’ha treballat amb 10 esplais o projectes dels quals s’han
concretat diverses sol·licituds de federació com a soci observador i candidatures a soci de
ple dret de cara a l’assemblea.

4.1.4 Relacions externes i treball en xarxa

A Esplac treballem en xarxa per poder enfortir el nostre projecte i el dels esplais que en
formem part i per tenir més presència pública i mediàtica, així com per poder influir en les
polítiques públiques que es desenvolupen. En aquest sentit, tenim relacions amb diverses
entitats i administracions, entre les quals destaquen:

● Les relacions amb entitats amb qui compartim ideari.
● Les relacions amb plataformes i moviments que duen a terme una tasca semblant a la

nostra.
● Les relacions amb les administracions públiques a diferents nivells.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 15.935,00 €

Pressupost de l'any 2020 33.520,56 €

Diferència -17.585,56 €

Aquesta partida inclou les quotes de participació a diferents entitats i el cost del projecte
de Servei de Voluntariat Eurpoeu. És la disminució del cost del projecte de Servei de
Voluntariat Europeu el que fa baixar tant el volum de la partida.

Aquesta davallada es deu a que enlloc de presentar una projecte per enviar durant un any
dos voluntàries europees i rebre’n dues el projecte d’aquest curs és per un enviament i
una acollida de sis mesos. La subvenció i la despesa s’equilibren.
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El Moviment Laic i Progressista

L’MLP era un espai de trobada entre diferents entitats
amb qui compartim un mateix ideari i que tenia per
funció promocionar i representar les diverses entitats
que en formem part en espais com la Taula del Tercer
Sector. Entre les entitats que en formem part i amb qui
treballem més sovint destaquen:

● L’Escola Lliure el Sol
● La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
● Incoop

Memòria

Durant aquest curs s’ha treballat per tancar aquesta
associació perquè enteníem que no donava resposta a
les necessitats de les entitats que en formem part. A
partir d’aquest moment s’ha treballat per iniciar un
procés per crear una entitat més àmplia i amb un
projecte més fort, més coherent i més participat.

Aquest curs treballarem per tancar aquesta proposta que
es pugui presentar als esplais.

International Falcon Movement-Socialist Educational International

L’IFM-SEI-SEI és la federació a la qual pertany Esplac en l’àmbit
internacional i de la qual formem part tant per proximitat
ideològica com per semblança en la tasca educativa de les entitats
que el formen. A través de l’IFM-SEI realitzem la majoria
d’activitats i projectes internacionals.

Memòria

Durant aquest any hem continuat participant activament com a entitat membre de la
plataforma.

Pel que fa a les relacions polítiques i d’organització, hem tingut a una persona
comissionada a la Control Comission de l’IFM-SEI-SEI fins el juny, amb la qual ens hem
reunit periòdicament. També s’ha assistit a l’IC Meeting virtual.
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A més a més, aquest any s’ha celebrat el
Congrés de l’IFM-SEI-SEI (28è) a
Tbilisi, Geòrgia, del 28-29 juny, que té
lloc cada 3 anys. El Congrés és l’espai on
es revisa i aprova el Pla Estratègic, on es
trien a les persones membres dels
diferents òrgans de representació i
govern de l’entitat i on es debaten i
sotmeten a votació les resolucions.

Participants i líders del projecte Transatlantic
Youth Dialogues d’Esplac.

5 persones de l’Equip de Coordinació d’Esplac han assistit durant aquest any amb
l’objectiu de reforçar els llaços entre les entitats i de representar Esplac a l’IFM-SEI-SEI,
així com a exercir el dret a veu i vot. A més a més, una persona participant d’Esplac que
forma part de la xarxa feminista de l’IFM-SEI-SEI ha participat activament del Congrés.
Des d’Esplac hem participat en la creació i validació del Pla Estratègic i de treball
2019-2022 de l’IFM-SEI-SEI.

Pel que fa a projectes conjunts, aquest any 2019 hem començat un projecte nou en l’àmbit
transatlàntic anomenat Transatlantic Youth Dialogues (Amplifying Voices),
juntament amb l’IFM-SEI-SEI i altres entitats europees i del Canadà. Aquest projecte té
una durada de 2 anys i pretén debatre, investigar, intercanviar reflexions i cercar
solucions en els temes de canvi climàtic, desigualtats de gènere i extremisme violent.

En total 9 persones des d’Esplac formen part del projecte i aquest es desenvoluparà a
través de diferents fases i activitats: trobada d’intercanvi al Canadà, webinars, caps de
setmana de treball i acció local i organització d’esdeveniments de sensibilització i difusió
del projecte.

El contacte amb l’IFM-SEI-SEI és permanent i regular, donat que realitzem molts
projectes i intercanvis internacionals conjuntament, de manera que el nostre rol és
bastant actiu en quant a la realització d’activitats.
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Infants i joves de l’esplai La Fera i Santa Eulàlia participant d’una activitat organitzada per l’IFM-SEI-SEI
(peacemakers for tomorrow).

Servei de Voluntariat Europeu/Cos Europeu de Solidaritat

Memòria

El curs passat vàrem aconseguir finançament per tornar a dur a terme un projecte de SVE

durant aquest 2018- 2019 que consistia en 4 activitats principals: dues acollides durant un

any per part de l’Esplai la Fera i l’Esplai Sarau de dues monis estrangeres i l’enviament de

dues monis d’Esplac a Alemanya i a Finlàndia. Les dues entitats del projecte han estat Die

Falken (Alemanya) i Nuoret Kotkat (Finlàndia).

Les tasques de les persones pels dos esplais han estat ser monitores durant un any i

venir 1 o 2 dies entre setmana a l’oficina d’Esplac per donar suport a la ST. Concretament,

aquest any la seva tasca d’oficina ha estat realitzar un petit estudi sobre l’impacte del seu

projecte SVE als esplais i a la ST a través d’entrevistes i qüestionaris. Al blog “Creuant

Mirades” del Somesplai s’han escrit 14 articles les experiències del projecte SVE.

S’ha valorat positivament aquest intercanvi de perspectives entre organitzacions

d’educació no formal tot i que les acollides pels esplais d’Esplac no han estat fàcils i s’ha

d’assegurar que tothom implicat en el projecte coneix les seves responsabilitats i tasques i

que l’equip està segur d’endinsar-se en un projecte d’aquestes dimensions. Per això, les

futures acollides comptaran amb una “formació prèvia” (no una reunió només) sobre

com gestionar aquest tipus d’acollides. A més a més, volem millorar la comunicació entre

totes les persones implicades per assegurar que hi hagi una bona integració i relació per

totes les parts.
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Aquest curs hem tornar a demanar finançament per un enviament i rebuda de persones

voluntàries per l’any 2019-2020 durant 6 mesos amb l’entitat Arciragazzi d’Itàlia i ha sigut

aprovat.

Federació d’organitzacions catalanes internacionalment reconegudes (FOCIR)

Esplac és una entitat membre de FOCIR (Federació

d'Organitzacions Catalanes Internacionalment

Reconegudes), que té per objectiu agrupar totes aquelles

organitzacions catalanes que estan reconegudes com a

membres de ple dret en la seva respectiva organització

internacional.

Memòria

Durant aquest any, hi hem estat en contacte via email ja que han sigut un canal més de

difusió d’activitats internacionals d’Esplac.

Aquest any, a més a més, hem participat d’un projecte de la FOCIR amb 10 entitats

més que consisteix en la creació/gravació d’una píndola audiovisual explicant què és

per Esplac l’internacionalisme i les principals activitats internacionals d’Esplac. A partir

del mes d’octubre utilitzarem aquesta píndola per presentar-nos a altres entitats

internacionals.

Trobem important mantenir la relació amb la FOCIR de cara el curs que ve ja que és una

oportunitat per conèixer altres entitats implicades internacionalment.

Els consells de joventut

Els consells de joventut són la plataforma
que ens manté connectats amb altres entitats
juvenils, siguin nacionals o locals, que
vetllen per la interlocució amb les
administracions públiques en matèria de
joventut. Com a Esplais Catalans participem,
sobretot, en el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya i del Consell de la
Joventut de Barcelona.
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Memòria

Aquest curs hem seguit participant dels espais de trobada com les reunions de l’àmbit de
l’associacionisme educatiu a més de participar a l’Àgora Jove, la trobada de formació del
consell i dels consells executius, les assemblees de l’entitat.

Les administracions públiques

A Esplais Catalans tenim una relació continuada amb les diferents administracions, locals,
nacional i estatal, per tal de garantir el coneixement i el reconeixement de la tasca que
duem a terme des dels esplais, garantir el finançament de l’associació i traslladar els nostres
posicionaments. Entre aquestes administracions destaquen:

Memòria

D’entre les relacions amb les administracions aquest any destaquen dues reunions que
s’han fet amb l’ajuntament de Barcelona, l’assistència del Conseller de Benestar Social i
Família i una reunió amb el mateix conseller i la directora General de Joventut.
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4.2. Atenció Personalitzada

La raó de ser d’Esplais Catalans és enfortir els esplais que en formem part. És per
aquest motiu que oferim un suport enfocat a fomentar l’autonomia dels esplais d’Esplac. Per
aconseguir-ho, posem a l’abast dels esplais recursos pedagògics i organitzatius, així com
formacions sobre temes que poden ser d’interès. Tot això, complementat amb un
acompanyament proper i adaptat a la realitat de cada projecte.

Des de l’àrea d’atenció personalitzada es vetlla per:

● Acompanyar els esplais, crear vincle: respectar les particularitats de l’esplai, tenir
en compte els seus ritmes.

● Fomentar la autonomia dels esplais: a demanda, oferim informació i el nostre
suport i assessorament.

● Fer un acompanyament de qualitat: resposta ràpida i efectiva, disponibilitat
horària i de mobilitat, ser presents en el moment en què l’esplai ho necessita.

I engloba les tasques de detecció i seguiment als esplais per ajudar-los en allò que
necessiten per desenvolupar la seva activitat en la gestió de les seves necessitats i en el
desenvolupament de les seves potencialitats.

Les tasques de l’àrea es poden dividir en tres blocs:

● Assessorament i formació en temes pedagògics.

● Assessorament i formació en l’organització i estratègia de l’esplai.

● Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l’esplai.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 312.705,16 €

Pressupost de l'any 2020 308.966,75 €

Diferència -3.738,41 €

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb el suport als esplais d’entre
les que destaquen l’assegurança, la distribució als esplais i l’agenda. La disminució de
costos previstos respecte l’any anterior ve d’una petita davallada en la distribució
econòmica i un augment en els costos de les altres dues partides.

4.2.1 Assessoraments tècnics

Des de l’equip de Coordinadores de projectes de sector d’Esplac acompanyem als esplais
en el seu creixement i millora per a facilitar-los el desenvolupament de les seves tasques
educatives i el manteniment de l’estructura de l’entitat. Aquest acompanyament el fem en
forma d’assessoraments tècnics en els que detectem les necessitats de l’esplai i li oferim
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opcions per donar-hi resposta, sempre amb una actitud propositiva i respectant el ritme dels
esplais.

Memòria

Durant el curs 2018-2019 s’han gestionat assessoraments als esplais sobre els següents
temes:

● normativa, organització i incidències en campaments, colònies i rutes: 134
assessoraments.

● documentació, normativa i gestions de l'entitat: 15 assessoraments.

● assessoraments per l’actuació davant casos d’abús, maltractament o assetjament a
l’esplai: 5 assessoraments.

● organització, cohesió i gestió de conflictes als equips de monis:  11 assessoraments

● local:  6 assessoraments.

● deixar de participar als espais d’Esplac o noves associacions a Esplac: 2
assessoraments

● gestió de relació i conflictes amb famílies: 2 assessoraments.

● dificultats en la gestió econòmica: 7 assessoraments.

● falta de monis, dificultats d'organització pel relleu i manca de titulacions de monis
i dires: 15 assessoraments.

● participació infantil:  2 assessoraments.

● atenció a la diversitat socio-econòmica, cultura, funcional o de gènere: 4
assessoraments.

● revisió o creació de l'ideari: 1 assessoraments.

● assessoraments específics en temes com gènere, educació emocional, recursos
pedagògics, activitats, adolescència, etc: 7 assessoraments.

● difusió d'activitats de l'esplai o suport en la comunicació de l'esplai: 3
assessoraments.

● interès i participació en activitats internacionals: 47 assessoraments.

Al ser el primer curs d’implementació de l’Era, des de l’àrea d’informàtica s’han atès

molts dubtes sobre l’eina als que s’ha realitzat també atenció personalitzada: 70

assessoraments.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat 87



Documentació General de l’AGO 2019

Volem destacar que durant aquest curs hem actualitzat el protocol intern d’actuació

de la Secretaria tècnica davant la detecció de situacions d’abús, maltractament o

assetjament a l’esplai.

Els darrers cursos hem incrementat el nombre d’assessoraments realitzats als esplais i

volem seguir en aquesta línia, mantenint una relació el més propera possible amb els esplais

per tal de donar respostes el més personalitzades a les seves necessitats. També establirem

estratègies per millorar qualitativament els assessoraments sobre els temes més recurrents:

campaments colònies i rutes, organització i cohesió de l’equip de monis, relleu i gestió

administrativa de l’esplai.

4.2.2 Visites tècniques i polítiques als esplais sota demanda

Les visites als esplais són un punt de trobada on es fa evident la proximitat amb la que

treballem i on es genera confiança. Les visites són el mitjà principal i més eficient (equilibri

entre la inversió de recursos que fem amb els resultats que dóna en l'esplai) a través del qual

garantim l'atenció personalitzada que cada esplai rep per part dels tècnics i dirigents de

l'entitat. És un moment idoni per posar sobre la taula aquells aspectes rellevants per l'esplai

i generar un clima de confiança en el que l’equip tècnic o les dirigents de l’associació

puguin donar suport als esplais.

Memòria

Aquest curs hem realitzat un total de 130 visites als esplais, distribuïdes de la següent

manera: Hem visitat 48 dels 94 esplais actius que hi ha a Esplac.
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Total visites
Esplais
visitats

BCN 20 9

BLL 18 8

BCNN 7 4

VALL OCC 22 0

VALL OR 3 0

GIR 7 4

MAR 22 9

BB 8 5

ROM 5 3

PGA 14 5

CdT 4 3

TOTAL 130 48

Incrementar aquesta xifra és un repte que perseguim curs rere curs i que poc a poc anem

millorant però encara hi ha molt camí per recórrer en aquest sentit.

4.2.3 Banc de recursos en línia amb recursos pedagògics

Memòria

Actualment el Banc de recursos no està actiu. S’hi poden consultar alguns recursos però la
cerca no és del tot efectiva. Tot i ser-ne conscients, no hem desenvolupat millores en
aquesta eina a causa de dos factors: per una banda, hem concentrat tots els esforços
informàtics en la implementació de la nova intranet pels esplais, l’Era. I, per altra banda,
no tenia sentit millorar el Banc de recursos en una web que també s’havia de renovar.

Amb el desenvolupament de l’Era i la implementació de la nova web, el nou Banc de
recursos estarà actiu de nou a finals del curs vinent.

4.2.4 Accés a activitats i camps internacionals amb entitats semblants
als esplais

Des de l’Espai de Coordinació Internacional vetllem per fomentar la xarxa de voluntaris/es

europeus juvenils per tal de fomentar una societat intercultural inclusiva, generar

transformació social i crear solidaritat internacional. És per això que volem que els esplais

tinguin l’oportunitat de fer activitats amb infants i joves d’altres països, especialment

durant l’estiu i l’hivern.
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Memòria

Durant aquest curs, hi ha hagut 11 esplais que han realitzat activitats i intercanvis
internacionals durant l’any. El número ha augmentat respecte de l’any anterior que
varen marxar 9 esplais. Els dos tipus d’activitat han estat:

- Rutes: 6 rutes internacionals (1 a la primavera i 5 a l’estiu 2019).

- Intercanvis amb altres entitats i campaments internacionals: 5 (1 l’hivern
passat i les altres 4 durant l’estiu 20019).

Les rutes han estat organitzades pels esplais i des d’internacional hem donat el suport a
l’hora de concretar temes legals, temes de logística, contacte amb les entitats
amigues,etc.

A continuació es detalla quins esplais han marxat aquest any i a quin país han marxat.
S’han omplert totes les activitats menys un intercanvi a Itàlia.

SECTOR ESPLAI TIPUS ACTIVITAT PAÍS

VLLOR Santa Eulàlia
Intercanvi internacional: Spotlight on
Youth

Austria

VLLOR El Botó Ruta Itàlia

BB Roques Albes Intercanvi internacional: Art Camp 2019 Berlín

BB
Esplai Vic
Remei

Intercanvi internacional: Falkons
International Camp

Austria

ROM Esplai100 Teies
Intercanvi internacional: Youth Without
Boarders

Austria

BCN Xangó Ruta Portugal

BCN Totikap Ruta Grècia

BLL Petikipeti Joves Ruta Portugal

BLL Agrupa Joves 1 Ruta França

BCNN
Esplai
Buenoyqué

Ruta Bèlgica

PGA MIV Intercanvi internacional: Partycipation Austria
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Per tal de poder organitzar millor les activitats internacionals d’estiu l’any que ve es

començarà a demanar preferències als esplais a partir del febrer i així poder relacionar

millor les oportunitats amb les necessitats. La idea és augmentar el nombre d’esplais que

marxen fora. Aquest any, però, hi haurà el Common Ground 2020, el camp internacional

de l’IFM-SEI-SEI que es fa cada tres anys a Anglaterra i esperem que s’animin molts esplais

(més de 10).
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4.3. Formació

La formació de totes les persones participants a l'associació és clau per l'enfortiment dels
esplais i del funcionament general de l'associació. És per aquest motiu que, mitjançant les
activitats i el treball amb l'Escola Lliure el Sol, busquem oferir una formació de qualitat per
a tothom a través del Pla de Formació de l’Escola per Esplac.

El Pla de Formació està format per quatre programes encarats, específicament, als
diferents perfils de persones que participen a Esplac:

Cadascun d’aquests programes està dividit en tres etapes: Acollida, Creixement i Èxit,
segons el punt de recorregut en el que es troba la persona que es forma.

Esplac treballa amb l’Escola Lliure el Sol a través d’un conveni anual de col·laboració en
que es fixen les ajudes econòmiques d'Esplac a les participants dels cursos, els canals de
comunicació i la participació de l'associació a l'Escola. La majoria d’accions que es realitzen
des de l’àrea de formació van orientades al programa Marta Mata.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 111.008,00 €

Pressupost de l'any 2020 125.266,00 €

Diferència 14.258,00 €

El pressupost del Pla de Formació inclou totes les despeses relacionades amb l’Escola
Lliure el Sol i amb l'organització de jornades pròpies. La variació en la despesa es deu,
sobretot, a la previsió d’organitzar un Training Course. Aquesta despesa, que té l’ingrés
corresponent, no estava prevista l’any passat. A més, i tot i que no es vegi reflexat a la
variació final de la despesa, s’han ajustat els costos del programa Marta Mata i Teresa
Claramunt. Aquest curs s’ha previst gastar més en formació per a monitores i directores i
menys en formació per a dirigents.

4.3.1 Programa Marta

El programa Marta Mata està dissenyat per la formació de monitores i monitors, i inclou els
cursos de monis, dires i càpsules formatives dels esplais i sectors.

Respecte al programa Marta Mata, durant aquest curs hem desenvolupat les següents
accions:
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Accés i descomptes en els cursos de formació de monitores i directores
de lleure

La titulació de les monitores i directores de lleure és una prioritat per Esplac, és per això que
es facilita l’accés a aquesta formació a través de descomptes. Pels cursos de monis
semi-residencials Esplac subvenciona un 50% del curs, pels cursos de monis residencials
Esplac subvenciona el 71% del curs, pels cursos de dires residencials Esplac subvenciona el
80% del curs, pels cursos de monis no-residencials Esplac subvenciona el 4,5% del curs i pels
cursos de dires no residencials Esplac subvenciona el 3,5% del curs.

Memòria

Aquest curs s’han format 161 persones en cursos de monis i dires:

Curs Participants

Curs de monis setembre 2018 26
Curs de monis hivern 2018 18

Curs de monis estiu Viladrau 1 25
Curs de monis estiu Viladrau 2 25

Curs de monis estiu Saifores 23
Curs de dires estiu Viladrau 24
Curs de dires estiu Saifores 20

Total 161 formats

Vetllar per la qualitat del Programa de formació Marta Mata

La comunicació amb l'Escola Lliure el Sol i la participació en els diferents espais de treball és
clau per assegurar la millor qualitat en les formacions que s'ofereixen.

Memòria

● Hem fet 2 reunions amb el grup Marta Mata per proposar millores en el programa.

● Hem fet seguiment de les accions formatives que es duen per garantir la satisfacció
dels participants.

● Hem aportat nous coneixements extret de les diferents jornades formatives que fem a
Esplac i les conclusions dels projectes del Pla de treball.

● Hem fet seguiment dels descomptes a cursos de monitores i directores, així com de
les càpsules i formacions de sector.

● Hem treballat per assegurar un retorn dels projectes de directora i director a
l'associació.

La valoració de la formació realitzada per les participants als cursos és la següent:
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Cursos
Valoració

global
(sobre 5)

Cursos de monis 4,9
Cursos de dires 4,6

Càpsules formatives 4,4

Seguiment i foment de les activitats formatives als sectors i als esplais

La major part de les formacions realitzades als sectors i esplais són en format de càpsules
formatives,, de 4 hores de durada, sobre diferents temàtiques de l’interès dels esplais
recollides al Catàleg de càpsules formatives. Tots els esplais d’Esplac poden accedir a una
càpsula gratuïta a l’any així com els sectors poden formar-se gratuïtament a les seves
trobades.

Les principals accions que es duen a terme per poder realitzar aquestes formacions són:

● El foment i seguiment de la realització de formacions en activitats de sector i activitats
generals.

● La promoció de les càpsules formatives als esplais.

● La revisió anual del Catàleg de formacions per als sectors i esplais.

● La coordinació amb l'Escola Lliure el Sol per a la realització de càpsules i formacions al
sector.

● La revisió dels cursos d'iniciació al monitoratge i la seva promoció.

Memòria

Aquest curs s’han realitzat les següents formacions:

Càpsules als esplais Formacions als sectors

Els temes més escollits entre les dues modalitats són: educar la sexualitat (9), la
coeducació (8), gestió del conflicte (8), detecció i prevenció del bullyng (6), atenció a la
diversitat funcional (6), saps debatre? (5) i educació emocional amb infants i joves (5).
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Hem incrementat el nombre de càpsules formatives demanades pels esplais però segueix
sent un percentatge molt petit dels esplais d’Esplac pel que, de cara al curs vinent, seguirem
treballant per augmentar el nombre de càpsules realitzades pels esplais.

Escola d’Esplac

Memòria

El cap de setmana 16 i 17 de febrer de 2019 vam celebrar a l’Escola El Montseny de
Barcelona la 7a edició de l’Escola d’Esplac. Sota el títol “Política i educació:
l’adultocentrisme en les relacions educatives” les ponències, les taules rodones i els
espais de debat de la trobada van girar al voltant de l’adultocentrisme, entès com el
paradigma que estableix relacions socials asimètriques i de poder entre les persones
adultes i les persones joves, adolescents, infants o la gent gran.

Hi va haver un total de 146 participants, 16 ponents i 5 moderadors, tots amb una
valoració molt positiva. Segurament seguirem treballant sobre la Política i l’educació en la
propera edició de l’Escola.

A continuació us adjuntem el material de la trobada:

• Document de resum i conclusions de les ponències i taules rodones.

• Videos complets de les ponències i gravacions d'àudio de les taules rodones.

• Àlbum amb les millors fotografies del cap de setmana. 

Participants a l’Escola d’Esplac 2019 a l’alberg Mare de Déu de Montserrat, a Barcelona
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Training Course

Memòria

El training course consisteix en l’organització d’un seminari d’aproximadament una
setmana aquí a Catalunya amb joves d’entitats de l’IFM-SEI-SEI (aproximadament 25
joves).  Cada any tracta sobre una temàtica diferent.

Aquest any hem presentat un projecte de training course juntament amb l’Escola Lliure el
Sol (sent aquesta entitat l’entitat coordinadora) sobre la participació juvenil “Youth Doing
Politics”. Ens hem presentat a la primera i segona convocatòria de l’any i no ha estat
aprovat degut a  errors tècnics a l’hora de presentar el projecte.

Esperem tornar a presentar-lo a la primera convocatòria del 2020 i realitzar l’activitat
internacional durant l’estiu 2020. La idea és que pugui coincidir amb alguna altra activitat
d’Esplac o amb els cursos de formació Marta Mata d’estiu de l’Escola Lliure el Sol per així
enriquir ambdues activitats i afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement.

Formacions internacionals

Des de l’Espai de Coordinació Internacional vetllem perquè les monitores i monitors dels
esplais puguin participar de formacions internacionals sobre temes molt variats amb
l’objectiu de continuar transformant la societat i de poder aplicar aquests coneixements a
l’esplai.

A través del treball amb l'IFM-SEI-SEI i amb altres entitats, ens arriben ofertes perquè les
monitores i monitors puguin participar en moltes formacions internacionals. Aquestes
oportunitats es donen durant tot l’any. Depenent de la naturalesa de l’activitat, o fem una
selecció interna entre totes les persones interessades o fem de pont entre les persones
participants i l’entitat organitzadora.

Aquestes formacions acostumen a ser seminaris entre 3 i 7 dies sobre un tema concret
adreçat a joves d’arreu d’Europa i del món.

Memòria

La participació de monis en formacions internacionals ha augmentat en relació a l’any
passat (23 monis es van enviar l’any passat a l’estranger) i aquest any han estat 26
monis, sumant les persones d’Esplac involucrades al projecte del Canadà. Hem
participat en totes les proposades (en total 8 formacions i un projecte translàntic de
durada de 2 anys amb entitats d’Europa i del Canadà). 4 d’aquestes formacions han
comptat amb una formació prèvia a Esplac amb el grup que marxa.

A continuació es mostra una gràfica de la participació en formacions internacionals per
sector durant aquest any 2018-2019:
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El canal de difusió d’aquestes formacions han estat les xarxes socials, les reunions de la
secretarìa tècnica, emails i reunions de sector.

El nombre de formacions i places per Esplac que s’ofereixen varia molt depenent del
finançament.

Les temàtiques de les formacions han estat variades, com sempre (racisme,
interculturalitat, LGTBIQ) tot i que aquest any ha predominat la participació juvenil i la
lluita contra el canvi climàtic.

De cara el curs que ve tenim l’objectiu d’augmentar el nombre de monis que participen de
seminaris internacionals i sobretot, augmentar l’impacte al tornar als esplais.

Seminari I Act
exploring
masculinities a Milà
on 4 participants
d’Esplac van acudir.
Foto de
l’IFM-SEI-SEI.
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Jornades de Lleure i Feminismes

Memòria

El cap de setmana del 26 i 27 d’octubre de 2019 es va celebrar la IX edició de les Jornades
de lleure i Feminismes a la Llaieltat Santsenca, al barri de Sants, amb un total de 150
places ofertades. Aquestes s’organitzen per la Comissió de Gènere d’Esplac
conjuntament amb l’Escola Lliure el Sol, Casals de Joves de Catalunya, i aquest any
també amb Escoltes Catalans.

El tema d’enguany ha estat: Salut, Cures i Gènere, el qual s’ha treballat a partir dels
següenst eixos:

● Politització de malestars.

● Salut mental i pressió estètica.

● Addiccions.

● Cures.

● Salut sexual i reproductiva.

Aquest any, el format ha variat una mica respecte altres anys. Durant tot el dia de dissabte
s’han fet tallers i formacions, i a la nit un videofòrum. Mentre que diumenge, es va
destinar un espai a primera hora del matí a fer un tancament de les Jornades, seguit de
tallers, una fira d’entitats i un dinar popular amb música obert a la ciutadania. Per altra
banda, de manera transversal a les Jornades, hi ha hagut una exposició d’obres d’artistes
com: Zinteta, Oveja Illustrations,  Lamorales Art i Decelalsulls.

Memòria

Jornades Ambientals

El diumenge 6 d'octubre es va celebrar la 6a edició de les Jornades Ambientals. Aquesta
edició es va dur a terme al la Torre de la Sagrera i el tema escollit va ser
CAMPAMENTS SOSTENIBLES.

Els esplais van votar en l’elecció del tema, com cada any, que es va fer en forma
d’enquesta on-line.
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En aquesta edició vam poder comptar amb la presència de dues persones del col·lectiu
Fridays for future, que van fer la ponència inicial, enmarcant la jornada cap a
l’emergència climàtica i la urgència d’establir accions significatives cap a la reducció de
residus.

Durant el matí es va crear un espai d’experiències inspiradores per tal de conèixer
iniciatives que s’estan duent a terme, amb les següents participants:

● Terra mullada: amb en Toni Dolz, pagès productor de la major extensió de cultiu
ecològic del Baix Llobregat.

● Espigoladors: és una organització sense ànim de lucre que lluita contra el
malbaratament alimentari alhora que apodera a persones en risc d’exclusió social
d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible. Actualment
estan duent a terme un concurs encarat a infants i joves per tal de que aquests/es
facin les seves pròpies propostes sobre com evitar el malbaratament alimentari. La
web del projecte es pot consultar clicant aquí

● Isard-Flor de Neu: l’esplai va venir a explicar una bona pràctica sobre gestió de
residus aquosos en el si d’un campament, amb la construcció d'una pica.
Inicialment havia de venir la cooperativa sense ànim de lucre Azimut360, que
elabora i executa de projectes d'energies renovables però a última hora no van
poder venir.

● A la tarda, es van aterrar les idees sorgides del matí i es van discutir dinàmiques
sobre com treballar-ho a l’esplai amb tots els agents; es van fer tallers i es va crear
un espai per treballar aspectes concrets que podem fer per dissenyar campaments
sostenibles, tot oferint la possibilitat de treballar àmbits que mancaven al matí:

● Higiene: taller de sabó i pasta de dents natural.

● Joc sobre com treballem la sostenibilitat a l’esplai amb Extincion and Reblionc

● Recollida d’informació per tal de poder elaborar una infografia que resumeixi el
contingut de la jornada.
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4.3.2 Programa Teresa Claramunt

El programa Teresa Claramunt, dirigit als dirigents voluntaris d’Esplac, s’encara a millorar
la tasca que realitzen els Equips Generals de Sector, l’Equip de Coordinació i els
Representants de la comissions.

Memòria

El curs passat, després de dos anys sense realitzar-lo, es va poder fer el curs però aquest
any, de nou, no s’ha pogut realitzar per dificultats en trobar una data amb suficients
participants.

4.3.3 Programa Joan Salas

El programa Joan Salas va dirigit als membres de la Secretaria Tècnica d’Esplac per garantir
la formació continuada.

Memòria

Aquest ha estat el primer curs en que el programa s’ha executat amb formacions durant
tot el curs coordinades per una comissió voluntària de treballadores.

Durant el curs 18-19 la Secretaria tècnica ha realitzat 5 formacions en equip:

Formació Hores A càrrec de... Participants

Implementació de l’Era 4h Autogestionada 17

Preparació d’esdeveniments sostenibles 2h Escola Lliure el Sol 9

Planificació estratègica de treball en equip
per projectes

2h Escola Lliure el Sol 13

Processos col·lectius generadors d’idees 2h Autogestionada 10
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Gestió eficient de reunions amb
perspectiva de gènere

4h Escola Lliure el Sol 20

Eines de Google II 2h Autogestionada 9

El projecte Joan Salas també contempla la bonificació de formació individual realitzada
per les treballadores. Aquest últim curs Esplac ha facilitat la formació d’un total de 50
hores de formació repartides entre 6 treballadores.

D’altra banda, la secretaria tècnica d’Esplac també compta amb els espais de formació
oberts a les monitores de l’associació; jornades de lleure i feminismes, jornades
ambientals i l’Escola d’Esplac per poder formar-se.

Ha estat el primer curs en el que s’ha implementat una metodologia que garanteix la
realització de formacions durant tot el curs, cosa que es valora molt positivament. De cara
al curs vinent, es seguirà treballant en la mateixa línea, garantint el relleu de la comissió,
millorant el nivell de les formacions contractades i establint mecanismes per socialitzar
els coneixements adquirits a les formacions perquè s'adeqüin a les necessitats i nivell de
la secretaria tècnica.

4.3.4 Programa Anselm Clavé

Aquest és el programa de formació per a formadores de l’Escola Lliure el Sol. Com a
associació treballem perquè el màxim de persones d'Esplac formin part del claustre de
l'escola finançant la formació pels dirigents i membres de la ST que volen formar part.

Memòria

Aquest any, s’han format amb el programa Anselm Clavé i han entrat al claustre 8
persones membres dels equips de dirigents, 3 de la secretaria tècnica i 2
ex-monitores d’esplais d’Esplac.
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4.4. Comunicació

La comunicació és l’eina transversal que ens serveix per donar a conèixer els nostres
valors i perquè el nostre model d’esplai associatiu i voluntari sigui conegut i
reconegut com a referent educatiu.

Les accions que realitzem volen garantir una visió transversal de la comunicació, tant als
sectors com al conjunt de l'associació a l'hora de plantejar i desenvolupar tots els projectes
d'Esplac. D'aquesta manera, des de l’àrea de comunicació tenim l’objectiu de garantir una
visió conjunta i coherent de l'entitat, per fer arribar els nostres posicionaments a la
societat i facilitar la comunicació interna d’una manera senzilla i eficient.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, l’àrea de Comunicació s’encarrega de l’elaboració,
execució i avaluació del Pla Estratègic de Comunicació intern i extern d’Esplais Catalans, i
de totes les tasques que se’n deriven.

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 350,00 €

Pressupost de l'any 2020 350,00 €

Diferència 0,00 €

La despesa prevista en comunicació no varia respecte l’any anterior.

Memòria

4.4.1 Gestió de la pàgina web d’Esplais Catalans

Des de l'àrea de comunicació es duen a terme totes les tasques relacionades amb els webs
de l'associació amb el suport tècnic de l'àrea d'Informàtica. L’actualització de la pàgina
web corporativa (esplac.cat) va començar l’any passat degut als problemes que presentava
a nivell tècnic i que impossibilitaven actualitzar-la. Enguany s’ha finalitzat amb diverses
millores com l’accessibilitat, amb la intenció de convertir la pàgina web en una eina de
transparència per la nostra associació.

Aprofitant que la recent intranet, l’Era, és molt més complerta de cara als nostres públics
interns, hem donat un enfoc molt més extern a al web esplac.cat. Així, apostem per fer-lo
molt més accessible i entenedor per aquelles persones que no formen part de l’associació i
que no en coneixen l’organització ni el vocabulari propi.

4.4.2 Gestió del Grup de Treball i la revista digital Som Esplai

La revista en línia Som Esplai (somesplai.cat), gestionada per un Grup de Treball format
per 5 persones, ha publicat aquest any 27 articles amb un total de 10.432 visualitzacions
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en tot el web. Els articles publicats en aquest període que més visualitzacions han tingut
són:

Articles Visualitzacions

Sóc indepe perquè de petita escoltava Obrint Pas? 271

Sou un perill pels infants, per-ver-tits! 221

Guanyadores del concurs de relats de Sant Jordi 136

La vida més enllà del monstre de colors 104

80 anys d’esplai GMM 87

Les dades generals de visualització del web al llarg de l’any han estat les següents:

11.987 visites
00:02:05 temps

mitjà

11 de juny
(pic més alt)

258 visites

Aquest ha estat l’últim any que l’apartat Creuant Mirades formava part de la revista
digital. A partir d’ara passarà a incorporar-se al web corporatiu (esplac.cat), dins l’apartat
d’Internacional, per retornar-lo al seu lloc d’origen i així mantenir el Som Esplai com a
espai de reflexió entre monitores i persones sòcies.

Un any més, hem realitzat un acte monogràfic sobre comunicació i educació. En l’edició
d’enguany la temàtica ha estat: “Música i contes a l’esplai: sembrem ideologia?”, i ha
estat un gran èxit de participació (una quarantena d’assistents). L’espai de debat ha
comptat amb les experiències de Júlia Prunés (escriptora de contes), Noè Rivas (músic i
pedagog) i Airald Mallafré (monitor de l’Agrupa, un esplai que va crear un cançoner
participatiu).

A les xarxes socials, seguim utilitzant tant les xarxes socials pròpies de la revista com les
genèriques de l’associació,  per tal de difondre i promoure els articles.

Actualment el nombre de seguidors són els següents:

Facebook 278 seguidors / 269 m’agrada

Twitter 170 seguidors

Val a destacar l’impacte positiu que genera la plataforma Instagram Stories pel que fa a la
promoció, que enguany hem comprovat. Per exemple, la campanya realitzada per difondre
l’acte anual de la revista va generar un nombre elevat d’interaccions a les xarxes socials, la
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qual cosa es va traduir en les inscripcions. Ens proposem, de cara a propers cursos,
aprofitar aquest altaveu per tal de motivar les monitores i monitors a participar del Grup
de Treball.

4.4.3 Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l’associació.

Dades de seguidors a les xarxes socials utilitzades:

Instagram Facebook Twitter
2.080 4.557 4.785

Aquest curs s’ha apostat per donar empenta a la plataforma Instagram. Una de les eines
que més èxit han tingut al llarg del curs han estat els Instagram Stories, que tot i que no
ens permeten obtenir dades exactes més enllà de les visualitzacions, hem comprovat que
fan arribar el missatge de manera òptima a un nombre molt elevat de persones. A més,
enguany hem utilitzat noves eines que ens permeten més feedback per part d’aquesta
plataforma, com són enquestes, preguntes i valoracions, que ens han proporcionat un
contacte més directe. Això s’ha pogut comprovar amb l’augment de seguidors (gairebé 600
noves persones en l’últim any).

Tanmateix, seguirem buscant formes d’apropar-nos de manera més eficient als públics de
l’associació.

4.4.4 Contacte i relació amb els mitjans de comunicació

Els esplais catalans volem ser coneguts i reconeguts per la societat. Per aconseguir-ho és
imprescindible tenir una relació constant amb els mitjans i una estrategia clara.

L’impacte a la premsa durant el curs ha estat d’un total de 17 aparicions en mitjans:

● 15 premsa digital (2 d’aquestes també en TV i 1 en ràdio).

● 1 entrevista radiofònica.

● 1 entrevista en premsa escrita.

Les aparicions dividides per projectes i/o activitats han estat les següents:

PROJECTE / ACTIVITAT APARICIONS

Monifesta’t 12

Escola d’Esplac 1

Activitats Sectors 2
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Taula Rodona Som Esplai 1

Altres 1

Enguany s’ha renovat tota la base de dades de mitjans de comunicació de la que disposem,
per tal de tenir presents els mitjans locals i, d’aquesta manera, poder donar suport als
sectors en la seva relació amb els mitjans de comunicació de la seva zona.

Per últim, comentar que una altra de les tasques de l’àrea de comunicació durant l’any ha
estat revisar totes les aparicions en mitjans, no només de notícies de l’associació sinó
també de totes aquelles notícies que fan referència als esplais o al món de l’educació
popular, per tal de tenir una visió àmplia sobre quina és la imatge que es transmet a la
ciutadania.

4.4.5 Disseny gràfic i realització de vídeos

Hem realitzat els dissenys de totes les campanyes internes que ha realitzat l’entitat i hem
externalitzat les de la Monifesta’t i l'Escola d'Esplac. Alguns exemples de dissenys
realitzats per nosaltres serien les Jornades Ambientals o el concurs de relats i la taula
rodona del Som Esplai.
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4.4.6 Gestió de la identitat corporativa de l’entitat

Enguany hem finalitzat el Llibre d’Estil d’Esplais Catalans amb l’objectiu d’unificar l’estil
de llenguatge i vocabulari de l’entitat i ha estat posat a disposició dels sectors mitjançant
la pàgina web. Als diferents apartats del llibre es donen les guies per facilitar un ús del
llenguatge no sexista i inclusiu, l'ús correcte d’expressions, sigles i diferents recursos
ortogràfics i gramaticals, així com l’estil de redacció.

En aquesta mateixa línia d’aportar coherència i unitat a la comunicació de l’entitat, hem
renovat totes les plantilles seguint la versió original del nostre manual corporatiu i hem
format les dirigents dels Equips Generals dels Sectors en aquesta temàtica.
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4.4.7 Assistència a les necessitats dels esplais i dels sectors

Amb la intenció de capacitar i enfortir els esplais cap a l’autonomia en termes de
comunicació, hem ofert formacions en temes comunicatius a aquells esplais que ens ho
han demanat: com millorar la relació amb els mitjans de comunicació locals, com
gestionar de manera més òptima les plataformes, etc.

Enguany també hem realitzat al Gran Comitè una formació als sectors sobre comunicació.
Les línies formatives han estat les següents:

● Coneixement i ús de la identitat corporativa d’Esplac.

● Autonomia dels sectors a nivell comunicatiu: preparació de campanyes i plans de
comunicació.

Com sempre, intentem ser altaveu de tot allò que els esplais necessiten, fent difusió de les
necessitats d’aquests. Ho fem sobretot a través d’Instagram, però també mitjançant
notícies de la pàgina web i/o d’altres plataformes si ho sol·liciten. A més, estem alerta si
els esplais apareixen a mitjans de comunicació per mostrar-ho des de les nostres
plataformes.

4.4.8 Realització i execució del Pla de Comunicació dels projectes i
activitats de l’entitat

L’àrea de comunicació té com a tasca més important aconseguir donar a conèixer Esplac
externament i fer arribar tota la informació de l’associació als esplais que en formen part.
Actualment, ens trobem a la recta final de l'estratègia triennal que hem elaborat per
aconseguir els objectius esmentats i ben aviat començarem la redacció del nou pla, amb
objectius actualitzats i amb més ganes que mai de seguir fent, de la comunicació, una eina
que apropi l’esplai a la resta del món.

A trets generals, des de l’àrea de comunicació se seguirà treballant pels objectius esmentats:

● Gestió de la pàgina web d’Esplais Catalans.
● Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l’associació.
● Contacte i relació amb les mitjans de comunicació.
● Disseny gràfic i realització de vídeos.
● Gestió de l’entitat corporativa de l’entitat.
● Assistència a les necessitats dels esplais i dels sectors.
● Elaboració i execució del Pla de Comunicació dels projectes i activitats de l’entitat.
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4.5. Gestió de recursos

L'àrea de gestió de recursos és l'encarregada de gestionar el patrimoni de l'associació,
proposar el pressupost i fer el seguiment econòmic del dia a dia de l'associació. També
s'encarrega dels subministraments a l'oficina d'Avinyó 44, del manteniment de les seus, de
donar suport a l'àrea d'Atenció Personalitzada en la gestió de les assegurances, de la
distribució econòmica als esplais i del suport als esplais en tots els temes relacionats amb
l'economia, legislació o fiscalitat.

Per tal d’acomplir els encàrrecs de l’àrea, les principals accions plantejades són:

● Suport a l'àrea d'Atenció Personalitzada en la gestió de la distribució econòmica, de
l'assegurança als esplais i de l'atenció als esplais en temes econòmics, legals i fiscals.

● Seguiment en l’execució del Pressupost de l'associació.
● Vetllar per una gestió responsable dels recursos.
● Suport als actes orgànics i a les grans activitats de l'associació.
● Gestió laboral.
● Manteniment de les seus d'Esplac i gestió dels subministraments.
● Gestió de les contractacions externes.

Al llarg d’aquest curs hem pogut posar en pràctica els següents processos vinculats a
cadascuna de les accions:

4.5.1 Suport a l'àrea d'Atenció Personalitzada en la l'atenció als esplais
en temes econòmics, legals i fiscals.

Des de l’àrea de gestió de recursos es treballa per donar suport als esplais en temes que són
la seva competència. En aquest sentit es treballa per gestionar la distribució als esplais o la
justificació de les beques.

Memòria

Hem aplicat els criteris de distribució per fer els càlculs pertinents per a la distribució
econòmica de l’any 2019.

Hem assessorat els esplais que reben la distribució d’Esplac per a la seva correcta
justificació i posterior liquidació. Paral·lelament hem tramitat la justificació de la
subvenció que concedeix la Generalitat per dur a terme aquestes distribucions i hem
superat correctament l’auditoria externa requerida.
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Hem tramitat l’assegurança per a tots els esplais associats i gestionat les ampliacions
requerides durant el curs, ja sigui per un augment del numero de participants a l’esplai o
bé per a la realització ́d’activitats d’esplai extraordinàries.

Finalment hem ofert assessorament en qüestions jurídiques, legals i econòmiques i hem
organitzat les reunions de tresorers que es realitzen anualment a cadascun dels sectors.

4.5.2 Vetlla per una gestió responsable dels recursos

A l’AGO de 2018 es van aprovar les modificacions en la carta de gestió responsable de
recursos, aprofundint i introduint mesures per que la gestió de recursos d’Esplac vagi en
consonància amb l’ideari.

Memòria

Des de l’àrea de gestió de recursos hem vetllat per socialitzar el contingut del document
als diferents espais de treball de l’entitat i hem aplicat els preceptes marcats a l’hora de
triar proveïdors i productes de consum de l’entitat sempre que ha estat possible fer-ho.

Tot i això encara queda camí per recórrer: detectem que no sempre s’apliquen els
preceptes, especialment en moltes activitats dels sector, on no es té en compte. Convé
que posem més esforços a difondre’n el contingut i la seva importància per tal que tothom
pugui conèixer-lo i actuar en conseqüència.

4.5.3 Suport als actes orgànics i a les grans activitats de l’associació

Des de l’àrea de gestió de recursos treballem per a la realització dels actes orgànics i
activitats buscant proveïdors, revisant pressupostos o fent el seguiment econòmic de
l’organització d’aquests espais.
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Memòria

Aquest curs hem centrat bona part dels esforços en la realització de la Monifesta’t.

També hem donat suport a l’organització d’altres actes orgànics com ara l’Escola d’Esplac,
l’Assemblea General Ordinària o bé els 4 Grans Comitès que es celebren anualment.

Hem vetllat, en la mesura del possible, per a que els actes i activitats es realitzin en els
espais o poblacions que compleixen amb les demandes de l’associació.

4.5.4 Gestió laboral

Aquesta àrea és l’encarregada de fer la gestió laboral de manera conjunta amb l’àrea
d'organització. És l’encarregada de gestionar les altes i baixes o les nòmines.

Memòria

Des de l’àrea de Gestió de Recursos hem continuat vetllant per un bona gestió dels
recursos destinats a la gestió laboral.

Aquest curs hi ha ha hagut relleus a l’equip de la Secretaria Tècnica a les següents places:
les Coordinadores de Projectes de Sectors del Vallès Oriental-Barcelonès Nord, Baix
Llobregat i Maresme-Girona; suport a projectes; responsable de projectes; cap
d’informàtica i suport informàtic. A més a més, hem comptat amb dues persones
contractades a través del programa de garantia juvenil a l’àrea de comunicació.

Actualment formen part de la Secretaria Tècnica un total de 18 persones.

4.5.5 Manteniment de les seus d'Esplac i gestió dels subministraments

La contractació de subministraments, de serveis interns o la compra de material per al
treball diari és una altra tasca de l’àrea. Des d’aquí es gestiona l’espai i les millores que s’hi
han de fer.

Memòria

Aquest curs hem iniciat una auditoria d’eficiència energètica a la seu d’Avinyó 44 per tal
de poder emprendre accions que redueixin l’impacte ambiental de l’entitat.

Seguim vetllant per un bon clima de convivència amb les entitats amb les quals
compartim seu: AFEV i Cooperacció i gestionant el lloguer de les sales de reunions per a
les entitats que ho requereixin.

Per altra banda hem continuat mantenint les diverses seus territorials que tenim pel
territori. Tot i això, seguim cercant un espai on poder allotjar-nos al Camp de Tarragona,
Girona i el Vallès Oriental.
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4.5.6 Gestió de les contractacions externes

Des de gestió de recursos es fa el seguiment de les contractacions externes, gestionant la
facturació i els pagaments.

Memòria

Com cada any seguim gestionant la contractació de serveis externs, aquest any aplicant
els nous criteris aprovats a la carta de gestió de recurs

Pressupost 2020

Pressupost de l'any 2019 62.270,00 €

Pressupost de l'any 2020 51.195,00 €

Diferència -11.075,00 €

Per fer front a les despeses derivades de l’augment d’algunes partides s’han ajustat moltes
de les partides referents a la gestió econòmica. Aquestes partides, sobretot relacionades
amb la compra de material i a despeses derivades de la gestió de la seu d’Esplac, són
algunes que no s’han executat els últims anys i que creiem que val la pena rebaixar per
tenir un pressupost més real.
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4.6. Informàtica

L'àrea d’informàtica és la que recull totes aquelles tasques en les quals juga un paper
important la recollida i el tractament de dades. L’ús d’aquestes ens permet millorar la relació
amb els esplais i entre tots els equips de l’associació, així com afavorir l’intercanvi
d’experiències i bones pràctiques. És una àrea molt diversificada, que contempla la
informàtica com a eina transversal i, per tant, està present en tots o en la majoria dels
projectes de l’entitat. Tot i que aquesta àrea va començar a agafar forma a l’entitat molt
lligada a les intranets desenvolupades a mida, amb el temps ha ampliat les accions que es
realitzen.

Des de l’àrea d’Informàtica es vetlla per:

● Mantenir el correcte funcionament de l’eina de gestió interna, l’Era.

● Desenvolupar noves característiques per l’Era segons les necessitats de l’entitat.

● Assegurar el correcte funcionament dels recursos de tecnologies de la informació de
l’entitat.

● Implicar les monitores i monitors en el desenvolupament de l’Era tot promovent els
principis de la sobirania tecnològica.

Per tal de complir amb aquests objectius, des de l’Àrea d’Informàtica es duen a terme
aquestes 3 tasques principalment:

● Manteniment i desenvolupament de l’Era

● Promoció i coordinació de la comunitat de desenvolupament de l’Era

● Assessorament a l’àrea de comunicació per la web corporativa

Principals tasques de l’àrea d’Informàtica:

4.6.1 Manteniment i desenvolupament de l’Era

L’Era és la principal tasca de l’àrea d’informàtica, és l’encarregada del manteniment i
desenvolupament de la intranet i, amb el suport d’altres àrees, del disseny de les millores.
Les tasques de millora es complementen amb les de manteniment.

Memòria

El 28 de setembre de 2018 va entrar en funcionament la nova eina de gestió interna
d’Esplais Catalans, l’Era. Des d’aleshores la principal tasca d’aquesta àrea ha estat
solucionar errors i problemes de funcionament del software i afegir noves
característiques. Pel que fa a la solució de problemes, s’ha donat resposta a les
incidències enviades des de l’aplicatiu i s’han solucionat les que feien referència a errors
en el codi. També s’han arreglat aquells errors descoberts en entorns de prova. Pel que fa
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al desenvolupament de noves característiques, s’ha seguit la priorització acordada amb el
Grup de Treball de l’Era, que respon a les necessitats del moment d’Esplac.

Solució de problemes

Com s’ha explicat una de les tasques de l’àrea és la gestió de les incidències a la intranet que
actualment es fa amb un gestor intern d’aquestes. Els errors o millores que s’envien

Memòria

Durant aquest curs s’han obert un total de 506 incidències a través del formulari de
l’Era. Aquestes incidències poden ser del tipus error, petició d’ajuda o suggeriment, i s’han
distribuït de la següent manera:

Error Petició d’ajuda Suggeriment No classificades Total

Pendents 59 26 57 5 147

Tancades 210 114 16 19 359

Total 269 140 73 24 506

A hores d’ara s’han solucionat un total de 359 incidències i en queden 147 d’obertes. La
gran majoria dels esforços s’han destinat a solucionar errors, tot i que també s’ha respost
a moltes peticions d’ajuda. Concretament, d’aquestes solucions d’error 139 s’han
registrat a la plataforma de gestió del codi de l’Era (anomenada Gitlab) i per tant podem
saber on era exactament el problema i com es va solucionar aquest.

En l’actualització 1.5 del Juny de 2019 es va millorar el formulari d’enviament d’errors per
tal que les incidències fossin més explicatives i per tant més fàcils de resoldre.
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En general la tendència és la disminució del nombre d’incidències, com s’esperava. Sobre
el pic del mes de Gener, la causa que n’identifiquem és l’inici d’inscripcions per la
Monifesta’t. Això ens porta a pensar que la gestió de les inscripcions a activitats és
encara una característica a millorar.

De cara al curs 2019-2020, des de l’àrea d’informàtica ens proposem donar una millor i més
ràpida resposta a les incidències que vagin sorgint. Les accions que es realitzaran en relació
a la resolució de problemes són:

● Llançament de versions periòdiques destinades únicament a la solució d’errors.

● Millora de l’apartat de preguntes freqüents i inclusió de petites indicacions
d’ajuda dins l’Era per tal de reduir les consultes de demanda d’ajuda.

Desenvolupament de millores i noves característiques

L’Era és una eina en creixement i adaptació, i per tant des de l’Àrea d’Informàtica juntament
amb el Grup de Treball no hem deixat de pensar quines són les característiques que li falten
i com podem millorar-la globalment. El desenvolupament de millores és la tasca a la qual
dediquem més hores des de l’Àrea. Aquesta tasca està formada pels següents passos:
prioritzar i planificar quines són les característiques que volem desenvolupar; definir (si
és necessari) amb el Grup de Treball com serà i com funcionarà la millora o nova
funcionalitat; programar-la; fer testing (si és necessari) amb persones de l’entitat per
comprovar que funciona correctament; i finalment agrupar-la en una nova versió de l’Era
que serà llançada segons la planificació.
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Memòria

Durant aquest curs, s’han llançat 6 versions destacables amb millores i noves
característiques. Aquestes versions han introduït les següents noves funcions a l’Era:
Espais de Treball, Secció d’Administració per dietes i distribucions econòmiques,
llistats, GIF del Dia, text amb format a la majoria de camps i seguiments d’actuació.
Per fer això, el Grup de Treball de l’Era s’ha reunit 4 vegades durant aquest curs.

Versió Data Millores

v1.1 20 de desembre 2018 Espais de Treball
Dietes (Secc. Administració)

v1.2 i v1.3 12 de març de 2019 Optimització càrrega actuacions
Llistats

v1.4 10 d’abril de 2019 Taules millorades
Informació més fàcil a Gestió Sector
Millora funció importar infants

v1.5 5 de juny de 2019 GIF del dia
Text amb format
Notificació email per convocatòries
Formulari incidències
Activitats per Espais de Treball

v1.6 4 d’octubre de 2019 Seguiments d’actuació
Càlcul de distribucions econòmiques

Pel curs 2019-2020, l’Àrea d’Informàtica centrarem el desenvolupament de noves
característiques i millores en aquests 3 aspectes:

● Consolidació i neteja: Després de gairebé un any de vida de l’Era, considerem que
cal fer una revisió de cap a peus del programa per tal que estigui consolidat, sigui
fàcil de mantenir i ampliar al llarg del temps i pugui ser entès fàcilment per les
persones que se n’encarreguin en un futur. Per aconseguir això les accions que
durem a terme seran una neteja del codi per eliminar parts innecessàries i
repetitives, la millora d’alguns aspectes estructurals, i la documentació de tot el codi.

● Mòdul d’Inscripcions: Consistirà en funcions per a la creació d’inscripcions molt
més riques per a les activitats i reunions a l’Era. També comptarà amb una millora
dels processos d’inscripció i assistència que ja existeixen.

● Banc de Recursos: Un banc de recursos nou, amb possibilitat de penjar-hi recursos
tant des dels esplais, com de forma individual, i amb promoció i selecció de recursos i
temàtiques per part de les dirigents d’Esplac.
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4.6.2 Promoció i coordinació de la comunitat de desenvolupament de
l’Era

La comunitat de desenvolupadores de l’Era és un espai on monitores, dirigents i sòcies
d’Esplac poden participar de la definició i el desenvolupament de l’eina. Implicant a tota la
comunitat d’Esplac en el desenvolupament de l’eina aconseguim crear una consciència
sobre com funciona i com està feta aquesta, i també aconseguim que la solució d’errors i
l’addició de millores sigui més ràpida i més adequada a la realitat de l’entitat i dels
esplais. A part, tot això es fa seguint els principis de la sobirania tecnològica, que posa
l’usuària al centre dotant-la de totes les eines necessàries per utilitzar, controlar, arreglar i
millorar el programari que té entre les mans (en aquest cas, l’Era).

Memòria

Així doncs, seguint amb l’objectiu plantejat al Pla de Treball del curs 2018-2019
“Promoure una comunitat de desenvolupadores de l’Era.”, aquest curs s’han realitzat
diverses accions per tal d’explicar les potencialitats de l’existència d’una comunitat i per
anar-la construïnt.

HelpDesk de l’Era a la Monifesta’t

Memòria

Durant la Monifesta’t, juntament amb la paradeta d’Esplac, es va instal·lar un punt de
consultes i solució de problemes de l’Era. En aquest punt d’ajuda s’hi van realitzar al
voltant de 20 assessoraments durant els dos dies de l’esdeveniment. La gran majoria van
ser amb l’objectiu de completar les dades del perfil d’usuari, tot i que també hi va haver
altres consultes. La HelpDesk va ser el primer espai on resoldre dubtes i problemes al
moment i per això va tenir bona rebuda. A part d’això, però, l’altre principal objectiu
d’aquesta acció era explicar el projecte de la comunitat de desenvolupadores a les
monitores i monitors, i fer promoció de la Hack/ERA 2019.
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Monitores realitzant una consulta a la HelpDesk de l’Era a la Monifesta’t

Hack/ERA 2019

Una Hackathon és un esdeveniment on gent interessada en la programació, el disseny, el
desenvolupament de programari… es reuneix durant unes hores amb l’objectiu comú de
construir o col·laborar en un projecte.

Memòria

Els dies 11 i 12 de Maig es va realitzar la Hack/ERA 2019 a la Lleialtat Santsenca
(Barcelona), amb l’objectiu d’ajuntar totes aquelles persones de la comunitat d’Esplac
interessades en la idea de la comunitat de desenvolupadores.

Es van desenvolupar 8 millores i característiques noves per l’Era durant el dia i mig de
Hack/ERA, entre les quals destaquen el GIF del dia i el redisseny de la pàgina d’inici. Pel
que fa a la part política, va ser un espai de participació, formació i autogestió que ha
aportat transparència, apropament de l’eina a les monitores, treball entorn la sobirania
tecnològica i desestigmatització de la tecnologia al projecte de l’Era. En total hi van
assistir 14 persones entre sòcies, dirigents i monitores i l’esdeveniment es va valorar
positivament entre les assistents. De les 6 respostes al formulari de valoració que es va
enviar, totes indicàven que assistirien a una altra Hack/ERA i també que estaven
interessades en seguir amb el projecte formant un Grup de Treball.
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Monitores treballant en diversos projectes a la Hack/ERA 2019

Per a la creació de la comunitat i la preparació de la Hack/ERA s’ha comptat amb l’ajuda
de diversos col·lectius, amb alguns dels quals es seguirà el treball en xarxa:

● Lleialtec: el grup de sobirania tecnològica de la Lleialtat Santsenca. Ens han
assessorat en la preparació de l’esdeveniment. Creiem que és important comptar
amb aquest col·lectiu des de la comunitat, ja que pot agafar molta més força amb
aquest component polític.

● CoopDevs: associació que impulsa l’ús del software lliure per a l’economia social.
Ens assessoren en la creació i el manteniment de la comunitat de
desenvolupament, i ens poden ajudar a traçar l’estratègia tecnològica de l’entitat.

● SobTec: organitzen el congrés de sobirania tecnològica cada any. Ens van
assessorar en les formacions de caire polític.

Tenint en compte que la Hack/ERA és una activitat amb unes necessitats econòmiques i
infraestructurals més elevades, es van buscar vies de finançament fora del pressupost
d’aquest curs. Per això es va presentar el projecte a la convocatòria de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona sota l’àmbit “Innovació Democràtica”. Aquesta subvenció ha
estat atorgada i per tant es compta amb els recursos per desenvolupar l’activitat el curs
que ve.

L’Estiu de l’Era

Memòria

Durant el juliol es van realitzar 4 trobades obertes a les monitores, a la seu d’Esplac, amb
l’objectiu de seguir treballant lliurement en aquelles parts de l’Era que preferissin i així
mantenir l’interès per la comunitat fins a l’inici del nou curs. Aquestes trobades es van
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plantejar amb un format que requerís el mínim de recursos possibles, fetes en horari
laboral i a la seu d’Esplac. A la primera edició va assistir una persona del Grup de Treball
de desenvolupament de l’Era i es va treballar en la documentació del codi. A les altres
edicions no hi van assistir monitores i creiem que els motius podrien ser que es realitzava
els matins entre setmana i que durava poca estona, fent que no valgués la pena per les
persones amb un desplaçament llarg.

Pel que fa a les accions del Pla de Treball pel curs 2019-2020, des de l’Àrea d’Informàtica:

● Consolidarem la Comunitat de Desenvolupadores de l’Era, establint una
organització i processos de treball, i marcant-nos uns objectius de desenvolupament
per al curs

● Seguirem teixint xarxa amb aquells agents referents en sobirania tecnològica per
tal de treballar aquest tema conjuntament i portar-ho a la resta de l’associacionisme
juvenil.

● Buscarem vies de finançament per poder dur a terme les accions de l’àmbit de la
comunitat de desenvolupament que tenen un cost elevat.

● Realitzarem una auditoria tecnològica del projecte de l’Era.

● Organitzarem la Hack/ERA 2020 amb els mateixos objectius que la primera edició.

4.6.3 Assessorament a l’àrea de comunicació per la web corporativa

Des de l'àrea d'Informàtica es dona suport a la gestió dels webs de l'associació i s'assessora la
Coordinació Tècnica i l'Equip de Coordinació sobre les possibles millores.

Memòria

Durant aquest curs s’han desenvolupat els aplicatius de cercadors d’esplais i cercador
d’activitats d’estiu, que estaran disponibles a la nova web corporativa. També s’ha donat
resposta a les necessitats dels informàtics dels proveïdors de la web.

De cara a aquest curs 2019-2020 es seguirà donant suport en el desenvolupament de la web i
es desplegarà la web corporativa nova un cop estigui acabada.

4.6.4 Altres accions de l’àrea

Finalment, des de l’Àrea d’Informàtica es dóna suport a tots els grans actes i actes orgànics
de l’associació. Bàsicament es fa:

● Suport en el disseny del format d’inscripcions.

● Seguiment de les inscripcions i de la recollida de dades.

● Elaboració de llistats, acreditacions, identificacions, etc.
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Pel que fa a Google Apps, també es duen a terme les següents accions:

● Configuració i manteniment de comptes d’usuari, ús d’espai, aplicacions, etc.

● Cerca i anàlisi de noves funcionalitats.

De cara al curs 2019-2020 també revisarem el servei amb el proveïdor de servidors (que
actualment és bTactic). Durant aquest curs hem tingut algunes incidències de servei amb la
web i per tant, segons ens recomani el dissenyador de la nova pàgina web, es decidirà si
canviem a un nou proveïdor.

Pressupost de l’àrea d’informàtica 2020

Pressupost de l'any 2019 6.524,00 €

Pressupost de l'any 2020 4.027,46 €

Diferència -2.496,54 €

La disminució en el pressupost destinat a l’àrea d’informàtica es deu a la previsió que
tenim de reduir les despeses en manteniment informàtic i en l’eliminació de la partida pel
Panoràmic d’associacions, una partida que s’havia creat per tal d’intentar millorar les
dades que aporten els esplais en aquesta enquesta.

5. PRESSUPOST

Tot seguit trobareu el pressupost pel curs 2020 complet amb una visió més global de la
gestió econòmica que esperem fer durant el curs vinent, el detall de les despeses i per últim
el dels ingressos.

Del pressupost que es presenta cal destacar-ne el volum total. L’any passat el pressupost que
es va presentar era de 1.071.176,40 €. El d’aquest any és lleugerament més baix, de
43.108,37 € menys. Aquesta davallada es deu a un ajustament dels ingressos públics per una
banda i a que no es realitzarà cap gran activitat com la Monifesta’t o l’Esplaiada.
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TOTAL DESPESES 1.028.068,03 € 1.071.176,40
€

100,00
% -43.108,37 €

Despeses Import % Ingressos Import %

3. PROJECTES 2019-2020 6.000,00 € 0,58% 1. FINANÇAMENT
PÚBLIC 880.999,97 € 85,69

%
3.1 Projectes Pla de
Treball 2019 - 2020 6.000,00 € 0,58% 1.1 Generalitat de

Catalunya 802.159,97 € 78,03
%

4. ACCIONS
ORDINÀRIES 1.022.068,03 € 99,42% 1.2 Administració Central 14.000,00 € 1,36%

4.1. ORGANITZACIÓ 532.262,82 € 51,77% 1.3 Diputacions i
administracions locals 57.405,00 € 5,58%

4.1.1 Espais de
participació 43.451,49 € 4,23% 1.4 Institucions Europees 7.435,00 € 0,72%

4.1.1.1 Assemblea General 6.850,00 € 0,67% 1.5 Altres subvencions 0,00 € 0,00%

4.1.1.2 Gran Comitè 5.300,00 € 0,52%
4.1.1.3 Sectors
geogràfics 31.151,49 € 3,03% 2. QUOTES 105.128,00 € 10,23

%
4.1.1.4 Comissions i
grups de treball 1.000,00 € 0,10% 2.1 Quotes esplais 57.078,00 € 5,55%

4.1.2 Un equip d'equips 472.026,33 € 45,91% 2.2 Quotes per
assegurances 36.500,00 € 0,60%

4.1.2.1 Equip de
Coordinació 42.165,67 € 4,10% 2.3 Quotes per participació

en activitats dels sectors 0,00 € 3,55%

4.1.2.2 Equips generals de
sector 3.900,00 € 0,38% 2.4 Quotes Escola d’Esplac 3.450,00 € 0,34%

4.1.2.3 Secretaria Tècnica
(Despesa de Personal) 425.260,66 € 41,37% 2.5 Quotes de socis i sòcies

col·laboradores 4.500,00 € 0,44%

4.1.2.4 Sopars d'Equip
d'equips 700,00 € 0,07% 2.6 Quotes dinar AGO 1.500,00 € 0,15%
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4.1.3 Relacions externes
i treball en xarxa 15.935,00 € 1,55%

4.1.3.1 International
Falcon Movement 7.170,00 € 0,70% 3. ALTRES INGRESSOS 41.940,06 € 4,08%

4.1.3.2 Servei de
voluntariat Europeu 7.435,00 € 0,72% 3.1 Interessos financers 150,00 € 0,01%

4.1.3.3 Consells de
Joventut 600,00 € 0,06% 3.3 Subvencions oficials de

capital 5.290,06 € 0,51%

4.1.3.4 Relacions amb
entitats 730,00 € 0,07% 3.4 Ingressos per lloguers i

despeses de comunitat 17.000,00 € 1,65%

4.2 ATENCIÓ
PERSONALITZADA 308.966,75 € 30,05%

3.5 Ingressos per transport
de formacions
internacionals

500,00 € 0,05%

4.2.1 Assessorament i
formació en temes
pedagògics

100,00 € 0,01% 3.6 Retorn xec Incoop 1.500,00 € 0,15%

4.2.1.1 Banc de recursos 100,00 € 0,01% 3.7 Ingressos per abonar
taxes a Justícia 300,00 € 0,03%

4.2.2 Assessorament i
formació en
l’organització de l’esplai

9.000,00 € 0,88% 3.8 Romanent 8.700,00 € 0,85%

4.2.2.1 Campaments,
colònies i rutes 3.050,00 € 0,30%

3.9 Fonts privades
d'ingressos: fundacions,
premis...

500,00 € 0,05%

4.2.2.2 Comunicació i
difusió 5.950,00 € 0,58%

4.2.3 Assessorament i
formació en la gestió
legal, administrativa i
econòmica de l’esplai

299.866,75 € 29,17%

4.3. PLA DE FORMACIÓ 125.266,00 € 12,18%
4.3.1 Programa Marta
Mata 90.405,00 € 8,79%

4.3.2 Escola d’Esplac 8.575,00 € 0,83%
4.3.3 Erasmus + (Training
Course) 14.000,00 € 1,36%

4.3.4 Formacions
Internacionals 1.000,00 € 0,10%

4.3.5 Jornades de Lleure i
Feminismes 100,00 € 0,01%

4.3.6 Jornades Reduint
Petjada 1.100,00 € 0,11%

4.3.7 Programa Teresa
Claramunt 7.086,00 € 0,69%

4.3.8 Programa Joan Salas 3.000,00 € 0,29%
4.3.9 Programa Anselm
Clavé 0,00 € 0,00%

4.4 COMUNICACIÓ 350,00 € 0,03%
4.5. GESTIÓ DE
RECURSOS 51.195,00 € 4,98%

4.5.1 Amortitzacions i
Impostos 14.100,00 € 1,37%

4.5.2 Serveis generals 37.095,00 € 3,61%

4.6. INFORMÀTICA 4.027,46 € 0,39%

TOTAL DESPESES
1.028.068,03
€

100,0
0%

TOTAL INGRESOS
1.028.068,03
€

100,0
0%
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RESULTAT 0,00 €

5.1. Les despeses

El bloc de despeses del pressupost, com els punts del Pla de Treball, està dividit en dos grans
blocs. Per una banda, tenim l’apartat de projectes 2098-2020, que inclou la partida
destinada a desenvolupar els projectes de l’associació i, específicament a fer una nova
activitat, uns campaments pedagògics vinculats al projecte de Línies Pedagògiques. Per altra
banda, tenim la partida d’Accions Ordinàries, que inclou totes les partides que fan viable el
funcionament diari de l’associació i el desenvolupament de les accions recurrents que duem
a terme.

Tot seguit adjuntem un gràfic en que podeu veure el repartiment de les despeses per blocs i
una comparativa entre el que es va destinar a cada apartat el curs passat:

Bloc Pes sobre el
pressupost

Projectes Pla de Treball
2017-2018

0,71%

Organització 63,04%

Atenció Personalitzada 14,84%

Pla de Formació 14,84%

Comunicació 0,04%
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Gestió de recursos 6,06%

Informàtica 0,48%

Com es veu en la gràfica, la partida més important correspon a les despeses d’Organització
que inclouen les despeses de personal, sous i salaris, i les despeses dels equips i espais de
participació com l’AGO, els Grans Comitès o els Sectors. Segueixen a aquesta partida, per
volum de despesa, la destinada a l’Atenció Personalitzada, que inclou les distribucions als
esplais, i la de Pla de Formació, que inclou les despeses dels cursos de monitores i
directores, una de les apostes importants de l’associació.

A la gràfica de variació de les despeses es pot veure com el pes relatiu de la majoría de blocs
augmenta i que el de projectes baixa considerablement. Aquesta davallada, que fa
augmentar el pes de la resta de partides, es deguda a que aquest any no es celebrarà cap gran
activitat com la Monifesta’t del curs anterior.

Tot seguit podeu veure les despeses desglossades tal i com s’han anat detallant al llarg de
tot el Pla de Treball. Després del detall veureu una relació de partides i pàgines on estan
explicades:

Despeses Import 2020
Pressupost
2019

%
Diferència
2020-19

3. PROJECTES 2019-2020 6.000,00 € 40.925,70 € 0,58% -34.925,70 €
3.1 Projectes Pla de Treball 2019 - 2020 6.000,00 € 6.000,00 € 0,58% 0,00 €
3.1.1. Projectes 2019 - 2020 3.000,00 € 6.000,00 € 0,29% -3.000,00 €
3.1.2. Línies pedagògiques 3.000,00 € 0,00 € 0,29% 3.000,00 €
3.2 Monifesta't 2019 0,00 € 34.925,70 € 0,00% -34.925,70 €
3.2.1 Activitats i material 8.445,00 € 0,00% -8.445,00 €
3.2.2 Manutencions 10.375,00 € 0,00% -10.375,00 €
3.2.3 Difusió 5.715,00 € 0,00% -5.715,00 €
3.2.4 Desplaçaments 9.650,00 € 0,00% -9.650,00 €
3.2.5 Imprevistos 740,70 € 0,00% -740,70 €
3.2.6 Autocars 0,00 € 0,00% 0,00 €
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3.2.7 Allotjament 0,00 € 0,00% 0,00 €
3.2.8 Imprevistos 0,00 € 0,00% 0,00 €

4. ACCIONS ORDINÀRIES 1.022.068,03 € 1.030.250,70 € 99,42% -8.182,67 €
4.1. ORGANITZACIÓ 532.262,82 € 537.093,54 € 51,77% -4.830,72 €
4.1.1 Espais de participació 43.451,49 € 44.888,50 € 4,23% -1.437,01 €
4.1.1.1 Assemblea General 6.850,00 € 7.700,00 € 0,67% -850,00 €
4.1.1.1.1 Servei de Càtering 2.000,00 € 2.000,00 € 0,19% 0,00 €
4.1.1.1.2 Lloguer espais 2.000,00 € 2.500,00 € 0,19% -500,00 €
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l’espai 1.000,00 € 800,00 € 0,10% 200,00 €
4.1.1.1.4 Material 200,00 € 350,00 € 0,02% -150,00 €
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació 500,00 € 900,00 € 0,05% -400,00 €
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització 550,00 € 550,00 € 0,05% 0,00 €
4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea 600,00 € 600,00 € 0,06% 0,00 €
4.1.1.2 Gran Comitè 5.300,00 € 5.600,00 € 0,52% -300,00 €
4.1.1.2.1 Manutencions 300,00 € 600,00 € 0,03% -300,00 €
4.1.1.2.2 Casa de colònies 5.000,00 € 5.000,00 € 0,49% 0,00 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics 31.151,49 € 31.168,50 € 3,03% -17,01 €
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà 1.867,51 € 1.743,86 € 0,18% 123,65 €
4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat 3.548,98 € 4.540,62 € 0,35% -991,64 €
4.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona 6.646,01 € 6.924,82 € 0,65% -278,81 €
4.1.1.3.4 Activitats sector Barcelonès Nord 1.773,65 € 2.151,38 € 0,17% -377,73 €
4.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona 2.013,00 € 893,12 € 0,20% 1.119,88 €
4.1.1.3.6 Activitats sector Girona 1.170,87 € 1.638,78 € 0,11% -467,91 €
4.1.1.3.7 Activitats sector Maresme 3.641,11 € 3.698,59 € 0,35% -57,48 €
4.1.1.3.8 Activitats sector Osona-Ripollès 1.688,86 € 996,63 € 0,16% 692,23 €
4.1.1.3.9 Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia 3.075,81 € 1.906,85 € 0,30% 1.168,96 €
4.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental 2.231,02 € 2.579,66 € 0,22% -348,64 €
4.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental 3.494,67 € 4.094,19 € 0,34% -599,52 €
4.1.1.4 Comissions i grups de treball 1.000,00 € 420,00 € 0,10% 580,00 €
4.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball 150,00 € 420,00 € 0,01% -270,00 €
4.1.1.4.2 Jornades per infants i joves 850,00 € 0,00 € 0,08% 850,00 €
4.1.2 Un equip d'equips 472.026,33 € 458.684,48 € 45,91% 13.341,85 €
4.1.2.1 Equip de Coordinació 42.165,67 € 43.004,35 € 4,10% -838,68 €
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de
Coordinació 5.000,00 € 5.700,00 € 0,49% -700,00 €

4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades 100,00 € 600,00 € 0,01% -500,00 €
4.1.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General
(37,50 hores/setmanals) 35.065,67 € 34.204,35 € 3,41% 861,32 €

4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria
General 2.000,00 € 2.500,00 € 0,19% -500,00 €

4.1.2.2 Equips generals de sector 3.900,00 € 5.200,00 € 0,38% -1.300,00 €
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS 3.800,00 € 5.000,00 € 0,37% -1.200,00 €
4.1.2.2.2 Coordinacions territorials 100,00 € 200,00 € 0,01% -100,00 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) 425.260,66 € 409.780,13 € 41,37% 15.480,53 €
4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals) 33.395,88 € 32.575,57 € 3,25% 820,31 €
4.1.2.3.2 Cap Projectes (35 hores/s.) 24.035,15 € 22.329,09 € 2,34% 1.706,06 €
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.) 25.751,95 € 25.120,23 € 2,50% 631,72 €
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.) 24.042,74 € 23.187,22 € 2,34% 855,52 €
4.1.2.3.5 Responsable d'Informàtica (25
hores/s.) 15.818,08 € 16.746,82 € 1,54% -928,74 €

4.1.2.3.6 Suport a projectes (25 hores/s.) 15.265,21 € 14.457,00 € 1,48% 808,21 €
4.1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del
sector Bages-Berguedà, Ripollès Osona Moianès
(20 hores/s.)

11.945,40 € 11.912,57 € 1,16% 32,83 €

4.1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del
sector Baix Llobregat (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.912,57 € 1,19% 299,60 €

4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del
sector Barcelona (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.912,57 € 1,19% 299,60 €

4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i
del sector Barcelonès-Nord i Vallès Occidental
(20 hores/s.)

12.093,61 € 11.912,57 € 1,18% 181,04 €
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4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i
del sector Camp de Tarragona i
Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)

12.212,17 € 11.565,60 € 1,19% 646,57 €

4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i
del sector Maresme Girona (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.912,57 € 1,19% 299,60 €

4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i
del sector Vallès Oriental (25 hores/s.) 15.265,21 € 14.890,71 € 1,48% 374,50 €

4.1.2.3.14 Coordinació de projectes
Internacionals (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.565,60 € 1,19% 646,57 €

4.1.2.3.15 Suport Informàtica (20 hores/s.) 11.259,70 € 11.010,45 € 1,10% 249,25 €
4.1.2.3.16 Administració (37,50 hores/s.) 17.950,62 € 17.000,23 € 1,75% 950,39 €
4.1.2.3.17 Suport a Comunicació (20 hores/s) 11.398,03 € 8.802,71 € 1,11% 2.595,32 €
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal:
Gran Comitè i tancada Equico 7.000,00 € 6.500,00 € 0,68% 500,00 €

4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal:
AGO 2.800,00 € 2.882,00 € 0,27% -82,00 €

4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal:
Escola d'Esplac 2.300,00 € 2.500,00 € 0,22% -200,00 €

4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal:
Tancada Secretaria Tècnica 2.100,00 € 1.965,00 € 0,20% 135,00 €

4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal:
Monifesta't 0,00 € 2.850,00 € 0,00% -2.850,00 €

4.1.2.3.23 Despesa extraordinària de personal:
Campaments pedagògics 1.120,00 € 0,00 € 0,11% 1.120,00 €

4.1.2.3.24 Pla de relleu i complements 5.000,00 € 5.000,00 € 0,49% 0,00 €
4.1.2.3.25 Desplaçaments i dietes Secretaria
Tècnica 5.000,00 € 5.000,00 € 0,49% 0,00 €

4.1.2.3.26 Tancada Secretaria Tècnica 2.500,00 € 2.000,00 € 0,24% 500,00 €
4.1.2.3.27 Cost de la Seguretat Social a càrrec de
l’associació 102.197,11 € 93.935,71 € 9,94% 8.261,40 €

4.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 1 (37,5h) (Inclou
seguretat social empresa) 7.980,56 € 9.166,67 € 0,78% -1.186,11 €

4.1.2.3.29 Suport Esplac SOC 2 (37,5h) (Inclou
seguretat social empresa) 7.980,56 € 9.166,67 € 0,78% -1.186,11 €

4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips 700,00 € 700,00 € 0,07% 0,00 €
4.1.2.4.1 Àpats 700,00 € 700,00 € 0,07% 0,00 €
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa 15.935,00 € 33.520,56 € 1,55% -17.585,56 €
4.1.3.1 International Falcon Movement 7.170,00 € 6.970,00 € 0,70% 200,00 €
4.1.3.1.1 Quota 5.850,00 € 5.850,00 € 0,57% 0,00 €
4.1.3.1.2 Quota solidaritat internacional 120,00 € 120,00 € 0,01% 0,00 €
4.1.3.1.3 Desplaçaments i representació 1.200,00 € 1.000,00 € 0,12% 200,00 €
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu 7.435,00 € 25.220,56 € 0,72% -17.785,56 €
4.1.3.2.1 Enviament de Voluntaris 3.920,00 € 12.884,03 € 0,38% -8.964,03 €
4.1.3.2.2 Acollida de Voluntaris 3.515,00 € 12.336,53 € 0,34% -8.821,53 €
4.1.3.3 Consells de Joventut 600,00 € 600,00 € 0,06% 0,00 €
4.1.3.3.1 Quotes Consell de Joventut de
Barcelona (CJB) 250,00 € 250,00 € 0,02% 0,00 €

4.1.3.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut
de Catalunya (CNJC) 350,00 € 350,00 € 0,03% 0,00 €

4.1.3.4 Relacions amb entitats 730,00 € 730,00 € 0,07% 0,00 €
4.1.3.4.1 Quota Taula per la Infància i
l'Adolescència a Catalunya (TIAC) 400,00 € 400,00 € 0,04% 0,00 €

4.1.3.4.2 Quota Federació d'Organitzacions
Catalanes Internacionalment Reconegudes
(FOCIR)

330,00 € 330,00 € 0,03% 0,00 €

4.1.3.4.3 Donació 0,00 € 300,00 € 0,00% -300,00 €
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA 308.966,75 € 312.705,16 € 30,05% -3.738,41 €
4.2.1 Assessorament i formació en temes
pedagògics 100,00 € 100,00 € 0,01% 0,00 €

4.2.1.1 Banc de recursos 100,00 € 100,00 € 0,01% 0,00 €
4.2.1.1.1 Logística 100,00 € 100,00 € 0,01% 0,00 €
4.2.2 Assessorament i formació en
l’organització de l’esplai 9.000,00 € 5.900,00 € 0,88% 3.100,00 €
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4.2.2.1 Campaments, colònies i rutes 3.050,00 € 50,00 € 0,30% 3.000,00 €
4.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu 50,00 € 50,00 € 0,00% 0,00 €
4.2.2.1.2 Desplaçaments Common Ground 3.000,00 € 0,00 € 0,29% 3.000,00 €
4.2.2.2 Comunicació i difusió 5.950,00 € 5.850,00 € 0,58% 100,00 €
4.2.2.2.1 Agenda 5.900,00 € 5.800,00 € 0,57% 100,00 €
4.2.2.2.2 Cartells de curs 50,00 € 50,00 € 0,00% 0,00 €
4.2.2.2.3 Publicacions i edicions 0,00 € 500,00 € 0,00% -500,00 €
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió
legal, administrativa i econòmica de l’esplai 299.866,75 € 306.205,16 € 29,17% -6.338,41 €

4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i
Accidents 26.500,00 € 25.000,00 € 2,58% 1.500,00 €

4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d’estiu 197.366,75 € 204.205,16 € 19,20% -6.838,41 €
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de
Barcelona 20.000,00 € 21.000,00 € 1,95% -1.000,00 €

4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat 45.000,00 € 45.000,00 € 4,38% 0,00 €
4.2.3.5 Distribució de material de curs 11.000,00 € 11.000,00 € 1,07% 0,00 €
4.3. PLA DE FORMACIÓ 125.266,00 € 111.008,00 € 12,18% 14.258,00 €
4.3.1 Programa Marta Mata 90.405,00 € 84.974,00 € 8,79% 5.431,00 €
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius 78.225,00 € 70.934,00 € 7,61% 7.291,00 €
4.3.1.2 Càpsules als esplais 4.840,00 € 5.100,00 € 0,47% -260,00 €
4.3.1.3 Formació als sectors 7.040,00 € 7.140,00 € 0,68% -100,00 €
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i
directors/es 300,00 € 1.800,00 € 0,03% -1.500,00 €

4.3.2 Escola d’Esplac 8.575,00 € 7.634,00 € 0,83% 941,00 €
4.3.2.1 Allotjament 5.250,00 € 3.513,00 € 0,51% 1.737,00 €
4.3.2.2 Manutencions 930,00 € 711,00 € 0,09% 219,00 €
4.3.2.3 Desplaçaments i honoraris Formadors 1.245,00 € 2.210,00 € 0,12% -965,00 €
4.3.2.4 Material i lloguers 50,00 € 400,00 € 0,00% -350,00 €
4.3.2.5 Dissenys i materials de difusió 1.100,00 € 800,00 € 0,11% 300,00 €
4.3.3 Erasmus + (Training Course) 14.000,00 € 0,00 € 1,36% 14.000,00 €
4.3.4 Formacions Internacionals 1.000,00 € 3.000,00 € 0,10% -2.000,00 €
4.3.4.1 Desplaçaments 1.000,00 € 3.000,00 € 0,10% -2.000,00 €
4.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes 100,00 € 100,00 € 0,01% 0,00 €
4.3.6 Jornades Reduint Petjada 1.100,00 € 500,00 € 0,11% 600,00 €
4.3.7 Programa Teresa Claramunt 7.086,00 € 8.880,00 € 0,69% -1.794,00 €
4.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt 3.036,00 € 2.760,00 € 0,30% 276,00 €
4.3.7.2 Curs de creixement Teresa Claramunt 4.050,00 € 3.060,00 € 0,39% 990,00 €
4.3.7.3 Curs d'èxit Teresa Claramunt 0,00 € 3.060,00 € 0,00% -3.060,00 €
4.3.8 Programa Joan Salas 3.000,00 € 3.000,00 € 0,29% 0,00 €
4.3.8.1 Formació Secretària Tècnica 3.000,00 € 3.000,00 € 0,29% 0,00 €
4.3.9 Programa Anselm Clavé 0,00 € 920,00 € 0,00% -920,00 €
4.3.9.1 Curs d'acollida i creixement 0,00 € 920,00 € 0,00% -920,00 €
4.3.10 Projectes de col·laboració amb l'Escola 0,00 € 2.000,00 € 0,00% -2.000,00 €
4.3.10.1 Projectes de col·laboració amb l'Escola 0,00 € 2.000,00 € 0,00% -2.000,00 €
4.4 COMUNICACIÓ 350,00 € 350,00 € 0,03% 0,00 €
4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista
digital Somesplai.cat 300,00 € 300,00 € 0,03% 0,00 €

4.4.2 Estratègia i dinamització de les xarxes
socials de l’associació 50,00 € 50,00 € 0,00% 0,00 €

4.5. GESTIÓ DE RECURSOS 51.195,00 € 62.270,00 € 4,98% -11.075,00 €
4.5.1 Amortitzacions i Impostos 14.100,00 € 13.600,00 € 1,37% 500,00 €
4.5.1.1 Amortitzacions 13.000,00 € 12.500,00 € 1,26% 500,00 €
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de
Barcelona 1.100,00 € 1.100,00 € 0,11% 0,00 €

4.5.2 Serveis generals 37.095,00 € 48.670,00 € 3,61% -11.575,00 €
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44 8.000,00 € 6.800,00 € 0,78% 1.200,00 €
4.5.2.2 Subvenció millora del local Avinyó 44 0,00 € 2.000,00 €
4.5.2.3 Material d’oficina i d’equips informàtics 2.500,00 € 4.500,00 € 0,24% -2.000,00 €
4.5.2.4 Serveis professionals 16.295,00 € 25.070,00 € 1,59% -8.775,00 €
4.5.2.4.1 Assegurança Comunitat Avinyó i
responsabilitat d'administradors 600,00 € 600,00 € 0,06% 0,00 €
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4.5.2.4.2 Assegurança responsabilitat
d'administradors 375,00 € 0,00 € 0,04%

4.5.2.4.3 Missatgeria 500,00 € 500,00 € 0,05% 0,00 €
4.5.2.4.4 Neteja i manteniment oficina 0,00 € 7.500,00 €
4.5.2.4.5 Prevenció riscos laborals 2.000,00 € 1.600,00 € 0,19% 400,00 €
4.5.2.4.6 Gestoria laboral 2.500,00 € 2.400,00 € 0,24% 100,00 €
4.5.2.4.7 Auditoria 7.100,00 € 8.000,00 € 0,69% -900,00 €
4.5.2.4.8 Serveis bancaris 300,00 € 300,00 € 0,03% 0,00 €
4.5.2.4.9 Interessos bancaris 500,00 € 1.500,00 € 0,05% -1.000,00 €
4.5.2.4.10 Notaria 250,00 € 250,00 € 0,02% 0,00 €
4.5.2.4.11 Taxes Justícia 270,00 € 270,00 € 0,03% 0,00 €
4.5.2.4.12 Assessorament fiscal 400,00 € 150,00 € 0,04% 250,00 €
4.5.2.4.13 Assessorament Jurídic 500,00 € 1.000,00 € 0,05% -500,00 €
4.5.2.4.14 Adaptació nova normativa de RGPD 1.000,00 € 1.000,00 € 0,10% 0,00 €
4.5.2.5 Subministraments 10.300,00 € 10.300,00 € 1,00% 0,00 €
4.5.2.5.1 Telefonia i internet 4.000,00 € 4.000,00 € 0,39% 0,00 €
4.5.2.5.2 Electricitat 4.500,00 € 4.500,00 € 0,44% 0,00 €
4.5.2.5.3 Gas 800,00 € 800,00 € 0,08% 0,00 €
4.5.2.5.4 Aigua 1.000,00 € 1.000,00 € 0,10% 0,00 €
4.6. INFORMÀTICA 4.027,46 € 6.524,00 € 0,39% -2.496,54 €
4.6.1 Google Apps i drive 327,46 € 324,00 € 0,03% 3,46 €
4.6.2 Dominis 200,00 € 200,00 € 0,02% 0,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic 3.500,00 € 5.000,00 € 0,34% -1.500,00 €
4.6.4 Recull de dades Pla Estratègic: Panoràmic
d’associacions 0,00 € 1.000,00 € 0,00% -1.000,00 €

TOTAL DESPESES 1.028.068,03 € 1.071.176,40
€

100,00
% -43.108,37 €

Tot seguit hi ha un índex per si es vol revisar on hi ha explicada cada partida de despeses:

3. PROJECTES 11

3.1. Inclusió i Diversitat 12

3.2. Infància 15

3.3. Línies Pedagògiques 19

3.4. Gestió de conflictes 22

3.5. Millora del finançament 24

3.6. Protocol contra abusos i agressions 26

3.7. Monifesta’t 2019 28

3.8. Pla de Participació 32

4. ACCIONS ORDINÀRIES 33

4.1. Organització 34

4.1.1 Processos i espais de participació 35

4.1.2 Un equip d’equips 70

4.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a
les sòcies col·laboradores 79

4.1.4 Relacions externes i treball en xarxa 79

4.2. Atenció Personalitzada 85

4.2.1 Assessoraments tècnics 85

4.2.2 Visites tècniques i polítiques als
esplais sota demanda 87

4.2.3 Banc de recursos en línia amb recursos
pedagògics 88

4.2.4 Accés a activitats i camps
internacionals amb entitats semblants als
esplais 88

4.3. Formació 90

4.3.1 Programa Marta 90

4.3.2 Programa Teresa Claramunt 98
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4.3.3 Programa Joan Salas 98
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4.4. Comunicació 100
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digital Som Esplai 100

4.4.3 Estratègia i dinamització de les xarxes
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4.4.4 Contacte i relació amb els mitjans de
comunicació 102

4.4.5 Disseny gràfic i realització de vídeos
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4.4.6 Gestió de la identitat corporativa de
l’entitat 104

4.4.7 Assistència a les necessitats dels
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4.4.8 Realització i execució del Pla de
Comunicació dels projectes i activitats de
l’entitat 105

4.5. Gestió de recursos 106

4.5.1 Suport a l'àrea d'Atenció
Personalitzada en la l'atenció als esplais en
temes econòmics, legals i fiscals. 106

4.5.2 Vetlla per una gestió responsable dels
recursos 107

4.5.3 Suport als actes orgànics i a les grans
activitats de l’associació 107

4.5.4 Gestió laboral 108

4.5.5 Manteniment de les seus d'Esplac i
gestió dels subministraments 108

4.5.6 Gestió de les contractacions externes
109

4.6. Informàtica 110

4.6.1 Manteniment i desenvolupament de
l’Era 110

4.6.2 Promoció i coordinació de la comunitat
de desenvolupament de l’Era 114

4.6.3 Assessorament a l’àrea de comunicació
per la web corporativa 117

4.6.4 Altres accions de l’àrea 117

5. PRESSUPOST 118

5.1. Les despeses 121

5.2. Els Ingressos 127

5.2. Els Ingressos

Pel que fa als ingressos es divideixen en 3 blocs ordenats segons el volum i d’on provenen.
La font principal de finançament per a l’entitat segueixen sent les administracions
públiques i a aquesta segueixen les quotes i, per últim, ingressos derivats d’altres activitats
com el lloguer de sales a Avinyó 44. En el gràfic següent podeu veure com es reparteixen
aquests ingressos i, tot seguit, la variació percentual que hi ha hagut per cada bloc respecte
l’any anterior.
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Com es veu en el primer gràfic el finançament públic segueix suposant un percentatge molt
elevat dels ingressos de l’associació. Més del 85% del que ingressem prové de les
administracions públiques mentre que les quotes suposen poc menys del 10%. Si ens fixem
en el segon gràfic veiem que el pes relatiu del finançament públic, a més, ha augmentat
respecte l’any anterior, un fet motivat per la disminució d’ingressos per quotes ja que no hi
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ha activitats com la Monifesta’t. Aquesta situació ens exposa més a la inestabilitat política o
a canvis en els criteris de finançament públic.

Tot seguit veureu explicades les principals variacions entre les partides d’ingressos i després
els ingressos desglossats:

1.1 Generalitat de Catalunya (-15.550,53 €): Preveiem una disminució dels ingressos que
rebem de Generalitat ajustant la previsió d’ingressos en funció del que hem rebut aquest
any. Sobretot preveiem una caiguda de les subvencions de l’IRPF unes subvencions que
previem que vagin disminuint els propers anys.

1.2. Administració Central (14.000,00 €): preveiem un augment dels ingressos que rebem
de l’estat perquè sol·licitarem uns subvenció per fer un Training Course, una formació
internacional que realitzem periòdicament i que l’any passat no vàrem preveure. Els
ingressos d’aquesta partida es compensem amb una despesa igual.

1.3 Diputacions i administracions locals (-3.850,00 €): com es veu en el desglossat
esperem mantenir la major part dels ingressos provinents d’administracions locals. Tan sols
hem previst que baixessin els ingressos per beques de l’ajuntament de Barcelona, un ingrés
que baixa com ho fa la despesa associada, en funció del que vàrem rebre l’any passat.

1.4 Institucions Europees (-17.785,50 €): la disminució d’ingressos provinents de les
institucions europees es dona perquè la subvenció europea que s’ha demanat per enviar i
rebre voluntaris europeus aquest any és més petita, enlloc de dos voluntaris per tot un any
aquest curs només hi haurà un enviament i una acollida durant 6 mesos.

1.5 Altres subvencions (-3.500,00 €): no preveiem la partida del Diplocat, una subvenció
que reviem per desplaçaments internacionals perquè el curs passat ens varen anunciar que
ja no la tornarien a donar.

2.2 Quotes per assegurances (3.500,00 €): preveiem un augment de les quotes per
assegurances per dos motius. Per una banda esperem que hi hagi més quotes per un
augment de participants i per l’altra perquè s’han ajustat les quotes. Amb l’aprovació de
l’últim decret de lleure i l’augment de les primes que s’han de cobrir ha augmentat la quota
que paguem a Arç Cooperativa.

2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores (-2.500,00 €): l’any passat vàrem fer una
previsió optimista dels ingressos per quotes de socis. Aquest curs no esperem augmentar el
nombre però si mantenir els ingressos actuals. Tot i preveure aquests ingressos més baixos
que els de l’any passat la diferència amb els ingressos que hem tingut els anys anteriors és
superior.

3.2 Préstec Incoop (5.000,00 €): Incoop, la nostra cooperativa de serveis, té una
dependència important de serveis de crèdit i Esplac tenim moments de l’any en què tenim
una quantitat considerable de recursos disponibles després de cobrar les subvencions
públiques. En aquesta situació estem treballant amb Incoop per poder-los deixar diners i
disminuir la seva dependència del finançament bancari.
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3.5 Ingressos per transport de formacions internacionals (-2.500,00 €): l’any passat
varem fer d’intermediaris en la compra de molts pocs vols per a activitats internacionals.
Aquest any preveiem que es mantinguin aquest volum de compra i, per tant, els ingressos
que rebem de la gent a qui comprem vols.

3.6 Ingressos per desplaçaments del Common Ground (3.000,00 €): aquest any, amb la
celebració del campament de l’IFM-SEI-SEI preveiem fer d’intermediaris en la gestió del
desplaçament. Aquest ingrés quedarà compensat, si es fa, per una despesa associada.

3.8 Romanent (-5.516,90 €): preveiem, si fa falta a final d’any, fer una aportació dels
recursos propis de l’associació.

INGRESSOS Import 2020
Pressupost

2019
%

Diferència
2020-19

1. FINANÇAMENT PÚBLIC 880.999,97 € 907.686,00 € 85,69% -26.686,03 €

1.1 Generalitat de Catalunya 802.159,97 € 817.710,50 € 78,03% -15.550,53 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i
Família 757.493,30 € 766.377,16 € 73,68% -8.883,86 €

1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut 563.905,00 € 563.905,00 € 54,85% 0,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària 14.538,30 € 14.538,30 € 1,41% 0,00 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut –
Beques 45.000,00 € 45.000,00 € 4,38% 0,00 €
1.1.1.4 Subvencions provinents del 0,7% de
l'IRPF 134.050,00 € 142.933,86 € 13,04% -8.883,86 €

1.1.2 Fons Social de les Caixes 30.000,00 € 33.000,00 € 2,92% -3.000,00 €

1.1.3 SOC Garantia Juvenil 18-19 14.666,67 € 18.333,34 € 1,43% -3.666,67 €

1.2 Administració Central 14.000,00 € 0,00 € 1,36% 14.000,00 €

1.2.1 Instituto de la Juventud 14.000,00 € 0,00 € 1,36% 14.000,00 €

1.2.1.1 Erasmus + (Training Course) 14.000,00 € 0,00 € 1,36% 14.000,00 €

1.3 Diputacions i administracions locals 57.405,00 € 61.255,00 € 5,58% -3.850,00 €

1.3.1 Ajuntament de Barcelona 49.795,00 € 53.945,00 € 4,84% -4.150,00 €

1.3.1.1 Conveni 19.795,00 € 19.795,00 € 1,93% 0,00 €

1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona 20.000,00 € 24.150,00 € 1,95% -4.150,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament
de Barcelona 10.000,00 € 10.000,00 € 0,97% 0,00 €

1.3.2 Ajuntament de Terrassa 800,00 € 800,00 € 0,08% 0,00 €

1.3.3 Ajuntament de Badalona 860,00 € 860,00 € 0,08% 0,00 €

1.3.4 Diputació de Barcelona 4.500,00 € 4.000,00 € 0,44% 500,00 €

1.3.5 Consell Comarcal d’Osona 150,00 € 150,00 € 0,01% 0,00 €

1.3.6 Ajuntament de Mataró 1.300,00 € 1.500,00 € 0,13% -200,00 €

1.4 Institucions Europees 7.435,00 € 25.220,50 € 0,72% -17.785,50 €

1.4.1 Erasmus + (SVE) 7.435,00 € 25.220,50 € 0,72% -17.785,50 €

1.5 Altres subvencions 0,00 € 3.500,00 € 0,00% -3.500,00 €

1.5.1 Diplocat 0,00 € 3.500,00 € 0,00% -3.500,00 €

2. QUOTES 105.128,00 € 124.823,50 € 10,23% -19.695,50 €

2.1 Quotes esplais 57.078,00 € 55.716,00 € 5,55% 1.362,00 €
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2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà 6.156,00 € 4.614,00 € 0,60% 1.542,00 €

2.1.2 Quotes sector Barcelona 12.318,00 € 13.278,00 € 1,20% -960,00 €

2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat 8.382,00 € 7.914,00 € 0,82% 468,00 €

2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord 2.454,00 € 3.036,00 € 0,24% -582,00 €

2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona 1.542,00 € 2.076,00 € 0,15% -534,00 €

2.1.6 Quotes sector Girona 1.584,00 € 2.004,00 € 0,15% -420,00 €

2.1.7 Quotes sector Maresme 5.226,00 € 5.286,00 € 0,51% -60,00 €

2.1.8 Quotes sector Ripollès-Osona-Moianès 2.610,00 € 1.680,00 € 0,25% 930,00 €

2.1.9 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia 4.500,00 € 3.918,00 € 0,44% 582,00 €

2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental 6.216,00 € 6.534,00 € 0,60% -318,00 €

2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental 6.090,00 € 5.376,00 € 0,59% 714,00 €

2.2 Quotes per assegurances 36.500,00 € 33.000,00 € 3,55% 3.500,00 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels
sectors 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de
Tarragona 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.6 Quotes activitats sector Girona 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.7 Quotes activitats sector Maresme 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
2.3.8 Quotes activitats sector
Ripollès-Osona-Moianès 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès Garraf i
Anoira 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

2.4 Quotes Escola d’Esplac 3.450,00 € 4.050,00 € 0,34% -600,00 €

2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores 4.500,00 € 7.000,00 € 0,44% -2.500,00 €

2.6 Quotes dinar AGO 1.500,00 € 1.500,00 € 0,15% 0,00 €

2.7 Quotes Monifesta't 0,00 € 23.557,50 € 0,00% -23.557,50 €

2.8 Quotes Campaments pedagògics 1.500,00 € 0,00 € 0,15% 1.500,00 €

2.9 Quotes Jorandes ambientals 600,00 € 0,00 € 0,06% 600,00 €

3. ALTRES INGRESSOS 41.940,06 € 38.666,90 € 4,08% 3.273,16 €

3.1 Interessos financers 150,00 € 150,00 € 0,01% 0,00 €

3.2 Préstec Incoop 5.000,00 € 0,00 € 0,49% 5.000,00 €

3.3 Subvencions oficials de capital 5.290,06 € 2.000,00 € 0,51% 3.290,06 €
3.4 Ingressos per lloguers i despeses de
comunitat 17.000,00 € 17.000,00 € 1,65% 0,00 €
3.5 Ingressos per transport de formacions
internacionals 500,00 € 3.000,00 € 0,05% -2.500,00 €
3.6 Ingressos per desplaçaments del Common
Ground 3.000,00 € 0,00 € 0,29% 3.000,00 €

3.6 Retorn xec Incoop 1.500,00 € 1.500,00 € 0,15% 0,00 €

3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia 300,00 € 300,00 € 0,03% 0,00 €

3.8 Romanent 8.700,00 € 14.216,90 € 0,85% -5.516,90 €
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3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions,
premis... 500,00 € 500,00 € 0,05% 0,00 €

TOTAL INGRESSOS
1.028.068,03

€
1.071.176,40

€
100,0

0%
-43.108,37 €
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