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1. PLA ESTRATÈGIC

1. Pla Estratègic
Amb aquest pla de treball encetem el tercer i últim any de pla estratègic. Enguany, ens

plantegem acabar projectes que vam engegar fa un parell de cursos, però també veure si

els projectes que estem treballant tindran continuïtat més enllà d’aquest pla estratègic. 

Entrant en matèria i seguint l’estructura del pla estratègic a continuació ressaltem el que

més destaquem d’aquest curs que comencem:

Democràcia i Territori

En relació a l’organització interna i funcionament democràtic seguirem dedicant molts

esforços en treballar més com a Gran Comitè i a incrementar la feina feta en aquest

òrgan. Per fer-ho  seguirem formant-nos com a dirigents, a través del programa Teresa

Claramunt, i ampliarem la dedicació a les trobades del GC, fent que tots quatre siguin de

cap de setmana. Aquest increment en la durada ens permetrà treballar més projectes i

temes de forma conjunta entre els EGS i l’ED, consolidant la direcció àmplia, compartida

i territorialitzada de l’associació.

Esperem que amb aquest tercer any de pla estratègic es consolidi la manera de treballar

amb grups de treball. Creiem que la participació pot millorar encara més i per això hem

de seguir buscant les estratègies que la facilitin.

Per altra banda, apro@tant que enguany no tenim cap gran activitat, volem fer un Pla

Estratègic més participat que mai, visitant els esplais perquè pugueu dir la vostra i, entre

totes, construir el camí que seguirem durant els propers tres anys.

Suport i Formació

L’Atenció Personalitzada segueix sent el pilar d’Esplais Catalans, atenent a les necessitats

i demandes dels esplais per tal d’enfortir els diferents projectes. És per aquesta raó que

ens marquem l’objectiu d’enllestir l’Esplacnet, tant els per@ls dels esplais com els de les

monitores, dirigents i treballadores. En aquest sentit, també volem acabar d’implementar

les millores pertinents al Banc de recursos, perquè sigui una eina útil, dinàmica i d’ús

fàcil.

En relació a la formació, treballarem per ajustar els programes Marta Mata a la realitat i
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1. PLA ESTRATÈGIC

al  dia  a  dia  dels  esplais  encara  més.  Són programes que segueixen el  model  d’esplai

d’Esplac i volem vetllar perquè no només segueixi sent així, sinó perquè cada vegada hi

participin més monitores. A més, com ja hem comentat, seguirem apostant pel programa

de formació Teresa Claramunt, orientat a dirigents. 

Educació i Societat

Pel que fa a l’educació, volem millorar els recursos dedicats a la creació i revisió dels

Projectes Educatius, però també seguir treballant en els àmbits que ho hem fet els últims

anys  amb projectes  com el  d’inclusió  i  diversitat  o  dotant  de sentit  el  de  Drets  dels

Infants. Un sentit que volem trobar-li incloent a qui més afecta: els infants i joves dels

esplais. Volem apro@tar que venim treballant la participació infantil des de fa un parell

d’anys per aplicar els coneixements tant en el projecte de Drets dels Infants com en la

preparació de l’Esplaiada 2018. 

Com hem fet d’un temps cap aquí, ens centrarem en donar suport a la tasca dels esplais,

però també en fer d’altaveu a la societat del que passa a l’esplai. Per això seguim apostant

per  una  Escola  d’Esplac on participin,  no només monitors  i  monitores  d’esplai,  sinó

també persones interessades en l’educació. A més, seguirem publicant articles a la web i

al Somesplai que ens de@neixin i ens posicionin políticament a la societat.

Ara, només cal que entre totes tirem endavant!
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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 posant la laïcitat en l’eix de la nostra proposta

pedagògica. Fem una educació integral per desenvolupar els coneixements, les habilitats i

actituds necessàries per a una societat de drets i llibertats.

Una escola de ciutadania

A participar se n’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 la  opinió i  treball col·lectiu

d’infants, joves, famílies i monitores i monitors. Els esplais són de les persones actives i

compromeses  que s’autodeterminen,  que a@rmen el  seu camí cap a  la  felicitat,  i  que

troben en l’esplai una associació democràtica on tothom hi participa activament. Cada

esplai  té  la  seva  forma  de  de@nir-se  i  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 de@neix la nostra identitat.

De l’esplai ens n’emportem uns valors i una manera d’entendre la vida, compromesa amb

el progrés humà. Els esplais impulsem la transformació social a partir de la seva acció en

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 voluntaris 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 a millorar la nostra tasca educativa.
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2. ELS ESPLAIS

2.2. Els esplais a Esplac
Els esplais som la base sobre la qual es sosté el projecte d'Esplac. Actualment formem

Esplais Catalans 104 esplais de 61 municipis que agrupen  al voltant de 7000 infants i

1600 monitors i monitores.
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3. ORGANITZACIÓ    

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

447.367,65€ 448.495,00€ -1.127,35€

3.1. Òrgans de Participació
Esplais Catalans el formem més de cent esplais de diferents comarques de Catalunya. La

realitat territorial de l’associació i la voluntat de ser participatius ens obliga a millorar

cada any els processos de presa de decisions, els espais de participació i a tenir en compte

aquesta realitat en tot allò que fem.

Entenem que augmentant la participació dels esplais, fent que l’organització cada cop

sigui  més  propera,  democràtica,  transparent,  i  compartint  cada  vegada  més  el

lideratge entre totes les dirigents, treballem per enfortir els esplais.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

10.790,00€ 13.400,00€ -2.610,00€

Assemblea General

A Esplais Catalans comptem amb diferents òrgans de participació dels que formem part

els esplais, els EGS, l’ED, les Comissions i els Grups de Treball. Com en els últims anys,

ens proposem dues coses. Per una banda, millorar el funcionament d’aquests òrgans i

assegurar que els esplais estigueu representats en tots aquests espais, directament o a

través dels i les dirigents de l’associació. Per altra banda, també volem millorar els canals

de comunicació entre el Gran Comitè, essencials per assegurar que les decisions que es

prenen són compartides i que tots els EGS poden participar i compartir amb els esplais la

informació necessària a l’hora de prendre decisions.

Per aquest motiu ens plantegem dues accions prioritàries:

• Reunir-nos  amb  altres  federacions  per  veure  com  treballen  l'organització

territorial i vertebren la participació en els seus òrgans de govern.

• Mantenir un espai d'acollida a les  reunions  de sector  i  al  Gran Comitè per

assegurar  que  totes  les  persones  involucrades  en  els  processos  de  presa  de

decisions estan al dia del que passa a l’associació.
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A través de la participació activa i conscient a l’associació, volem que la missió i la 

visió d’Esplais Catalans sigui més compartida entre totes les persones que en formem 

part.

Gran Comitè

L’Assemblea és l’espai més important de presa de decisions dels esplais: on valorar què

hem fet i decidir cap on ha d’anar Esplac al llarg del curs i durant els pròxims anys.

També és el moment de donar la benvinguda a nous esplais i a nous membres de l’Equip

de Direcció i de compartir inquietuds i necessitats que puguin sorgir.

Cal tenir present que els processos de debat i de treball a Esplac són llargs. Els acords a

les Assemblees són fruit del treball intens, durant els mesos previs, per part dels monitors

i monitores, dels Equips Generals de Sector, de les Comissions i de l’Equip de Direcció. A

l'Assemblea,  culmina una  feina compartida  per  seguir  fent  real,  dia  rere  dia,  que els

esplais som i seguirem sent la raó d’Esplais Catalans. Malgrat sembli una obvietat, Esplais

Catalans no té sentit sense els esplais.

Aquest curs ens proposem tres objectius que entenem que són essencials per donar sentit

a aquest procés de treball i a l’espai de l’Assemblea en si mateix.

Presentar la documentació de l'Assemblea des del Gran Comitè i no des de l’Equip de

Direcció com s’havia fet els últims anys. Per fer-ho ens proposem:

• Compartir  el  procés  assembleari  i  espais  de preparació de la  documentació

amb el Gran Comitè.

• Compartir  la  documentació  amb  el  Gran  Comitè  abans  d'enviar-la  perquè

puguin fer-hi comentaris.

• Preparar,  a  la  Coordinació  Territorial  d’octubre,  eines  per  treballar  la

documentació als esplais i compartir-la entre EGS.

Presentar a l'Assemblea una documentació més entenedora i clara:

• Enviar  el  vídeo  i  el  tríptic  de  la  memòria  perquè  es  pugui  fer  servir  a  les

reunions de sector d'octubre.
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• Afegir  als  projectes,  en  aquells  que  sigui  possible,  la  despesa  econòmica

pressupostada per aquell curs i l’anterior.

Consolidar i millorar els Grups de Treball, preparant-los millor i de@nint uns objectius

d’interès pels esplais a cada un d’ells:

• Fer una explicació atractiva dels Grups de Treball a les inscripcions de l'AGO.

• Preparar i dinamitzar els Grups de Treball amb antelació i entre tot el Gran

Comitè.

Gran Comitè

El Gran Comitè és l’espai on es reuneixen els equips de dirigents de l’associació; Equips

Generals de Sector i Equip de Direcció, en representació dels esplais. Té per funcions

discutir  i  proposar  les  línies  d’actuació,  accions  i  projectes  que  repercuteixen  en  el

funcionament de l’associació, així com fer un seguiment de l’execució. És un espai molt

important  dins  d’Esplais  Catalans  al  que  se  li  vol  seguir  donant  cada  cop  més  pes,

enfortint-lo com a espai de representació territorial i de presa de decisions entre l’EGS i

l’ED.

Per fer-ho ens proposem dos objectius que entenem que són bàsics:

Fomentar el sentiment de pertinença al Gran Comitè per millorar el treball en equip

dels EGS i de l’ED dins i fora d’aquest espai. Per això, volem: 

• Afegir un punt d'acollida al Gran Comitè per als nous EGS i fer un seguiment

continu de la seva adaptació durant el curs.

• Generar espais de coneixença durant els Grans Comitès

Apoderar els EGS en temes globals de l’associació, consolidant la direcció àmplia . I

per això, proposem:

• Fer un repàs dels acords al principi del GC i de l'estat de cada tema tractat.

• Compartir entre els  EGS els  materials  i  processos utilitzats  per traslladar la

informació als esplais.
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• Compartir la preparació i dinamització dels punts del Gran Comitè entre l'EGS

i l'ED.

El nostre objectiu .nal és que els EGS i l’ED treballin conjuntament, fent del Gran

Comitè, l’espai principal de direcció de l’associació entre assembleas. 

Sectors Geogrà5cs

La  realitat  territorial  de  l’associació  ens  obliga  a  organitzar-nos  per  apropar-nos  als

esplais i desenvolupar part de la feina des del territori. Per fer-ho, Esplais Catalans ens

vertebrem en 10 sectors geogrà@cs que desenvolupen projectes i activitats,  faciliten la

feina dels esplais i aporten dinamisme a l’associació. La feina que fem als sectors, amb el

suport  de l’EGS i  la  Coordinadora de Projectes  del  sector,  és  de manera  propera als

esplais.

Per Esplac la presència al territori és clau per a l’èxit del projecte.

Tot i  això la  feina descentralitzada fa  que,  sovint,  la  tasca dels  sectors es vegi  com a

independent de la que es fa a la resta de l’associació. És per això que, aquest any, volem

treballar  perquè  els  esplais  identi.quin  Esplac  amb  els  sectors  i  fomentar  així  el

sentiment de pertinença a l'associació.

Per fer això, volem treballar amb el GC per de.nir accions concretes perquè els esplais

identi.quin Esplac amb els sectors i aplicar-les durant el curs.

Comissions i Grups de Treball

L’altre espai de participació per les monitores i monitors són les Comissions i Grups de

Treball.  El  curs  passat  vam obrir,  amb cert  èxit,  diversos  Grups de Treball  sobre  els

projectes d’Esplac, que se sumen a les Comissions ja existents de Gènere, Reduint Petjada

i Internacional.

Per facilitar la participació de tothom a les Comissions, adaptar-les a la nostra realitat

territorial i augmentar la participació durant aquest curs, ens proposem:

• Descentralitzar  les  Comissions  i  els  Grups  de  Treball  perquè  s'hi  pugui

participar des de tot el territori.
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• Explicar  la  descentralització  dels  Grups de Treball  i  motivar  la  participació

quan s'obrin els nous al gener.

• Rotar, de manera ordinària, el lloc on es fan les reunions de les Comissions, de

manera que cada mes es facin a un territori diferent.

• Potenciar  el  Hangouts  com  a  eina  de  participació  als  Grups  de  Treball  i

Comissions.

Millorar els canals de comunicació entre les Comissions i els esplais:

• Participar,  des de les Comissions,  de les reunions  de sector  per  explicar  i/o

debatre projectes i accions de la comissió.

• Fer retorn de com funcionen els Grups de Treball a les reunions de sector, què

han fet i què fan.

Per  altra  banda,  durant  el  curs  s’ha  vist  que  encara  queda  marge  per  millorar  la

vinculació de les Comissions al dia a dia de l’associació. És per això que ens proposem

de.nir el paper de les Comissions dins d’Esplac i com es vincula la seva tasca amb el

Pla de Treball. Per assolir l’objectiu ens proposem:

• Debatre  en  el  marc  del  GC  i  amb  les  Comissions  quin  és  el  seu  paper  a

l’associació.

• De@nir com s’emmarca la feina de les Comissions al Pla de Treball.

I, mentre es duu a terme el debat anterior, volem vincular les Comissions amb el Pla de

Treball d'Esplac convocant-les en aquells punts de Gran Comitè en els quals es parli

d’aquest o d’altres projectes que les afectin.

Comissió de Gènere

Aquest  ja  és  el  quart  curs  que funciona  la  comissió de gènere i,  després  d’una forta

davallada en la participació a principis del curs passat i un repunt cap al @nal, aquest any

ens  proposem  augmentar  la  participació  i  l'impacte  de  la  comissió.  Per  fer-ho,

proposem:
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• Millorar  la  coordinació  entre  les  persones  de  la  comissió  per  augmentar

l'assistència i adaptar el dia i l'hora que es convoca a les persones interessades a

participar-hi.

• Desenvolupar  accions  i  compartir  recursos  perquè  es  tingui  en  compte  la

perspectiva feminista en totes les accions de l'associació.

• Apro@tar  les  grans  activitats  d’Esplac  i  les  reunions  de  sector  per  donar  a

conèixer les accions de la comissió i sumar-hi més persones.

A més des de la comissió, volem seguir treballant per:

• Generar recursos per fomentar el debat i oferir eines als esplais per treballar

aquesta temàtica.

• Generar discurs dins de l’associació al voltant del gènere.

• Representar Esplais Catalans en espais temàtics. 

Comissió Reduint Petjada

La comissió Reduint Petjada treballa sobre temes ambientals que entenem que han de ser

transversals a l’acció de l’esplai. Per fer-ho, es vol:

• Generar recursos per fomentar el debat i oferir eines als esplais per treballar

aquesta temàtica.

• Generar discurs dins de l’associació al voltant de l’educació ambiental.

• Representar Esplais Catalans en espais temàtics.

A més, com en el cas de la comissió de Gènere, ens proposem:

• Augmentar la participació i l'impacte de la comissió. Per dur-ho a terme ens

marquem les següents accions:

• Millorar la  coordinació entre  les  persones  de la  comissió  per  augmentar

l'assistència  i  adaptar  el  dia  i  l'hora  en  què  es  convoca  a  les  persones
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interessades a participar-hi.

• Generar materials per explicar què fa la comissió, qui en són els i les membres

i com participar-hi.

• Apro@tar  les  grans  activitats  d’Esplac  i  les  reunions  de  sector  per  donar  a

conèixer les accions de la comissió i sumar-hi més persones.

Comissió Internacional

La comissió  Internacional  és  un espai  on compartir  projectes  internacionals  i  on fer

retorn de les activitats que s’han realitzat, com ara formacions o intercanvis. Tot i que té

una  participació  alta  i  constant,  ens  proposem  augmentar-la  i  aconseguir  que  la

comissió tingui més impacte. Per aconseguir-ho, es vol:

• Fer difusió dels recursos creats des de la comissió i des dels esplais.

• Anar a les reunions de sector a explicar què és la comissió i què fa.

Alhora que seguir treballant per:

• Generar recursos per fomentar el debat i oferir eines als esplais per treballar

aquesta temàtica.

• Generar discurs dins de l’associació al voltant de l’internacionalisme.

• Representar Esplais Catalans en espais temàtics.

3.2. Un equip d'equips
Per  tal  d’executar  i  liderar  les  accions  proposades,  a  Esplac  comptem amb diferents

equips de persones voluntàries i un equip tècnic. Totes les tasques d’aquestes persones

van encarades a l’enfortiment dels esplais.

Entenem que per dur a terme una feina e@cient i e@caç cal que els equips vagin a la una i,

per això, ens proposem mantenir i augmentar els espais de cohesió fent:

• Una millor preparació dels espais de nit dels Grans Comitès.
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• Dues tancades anuals conjuntes de la Secretaria Tècnica i l'Equip de Direcció

• Dos sopars anuals d’equips.

• Una  bona  difusió  dels  cursos  Teresa  Claramunt  per  assegurar  la  màxima

assistència.

A  més,  volem  millorar  els  canals  de  comunicació  entre  els  equips.  Per  fer-ho

reorganitzarem i rede@nirem l’ús i organització de les eines de treball compartides.

Per altra banda, entenem que conèixer les monitores i els monitors dels esplais ens ajuda

a  desenvolupar  millor  la  nostra  tasca  i  a  fer  més  signi@cativa  la  feina  que  es  fa  des

d’Esplac.  És per això que volem  apro.tar els espais de participació dels i les monis

perquè coneguin les dirigents de l'associació. Per fer-ho ens proposem:

• Fer difusió dels cursos Anselm Clavé per augmentar el nombre de dirigents que

són membres del Claustre de l'Escola i que formen a monitores i monitors.

• Assegurar la presència de membres dels Equips Generals de Sector i de l’Equip

de Direcció a totes les activitats de sector i d’Esplac.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

433.427,65€ 433.795,00€ -367,35€

Equip de Direcció

L’Equip de Direcció són les persones voluntàries que, escollides a l’Assemblea General

Ordinària,  lideren i  representen l’associació.  Les  principals  funcions  que desenvolupa

l’equip són:

• Dirigir l’associació.

• Vetllar per les @nalitats d’Esplac.

• Representar Esplac.

• Administrar el patrimoni.
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• Crear Comissions de treball.

Com cada curs, volem que l’ED sigui proper als esplais i als EGS i per fer-ho volem:

• Fer visites al màxim nombre possible d’esplais durant el curs.

• Detectar durant el primer trimestre quan són els aniversaris i grans activitats

dels esplais per poder calendaritzar visites.

• Replantejar la @gura de referent de l'EGS, aclarir-ne les funcions i explicar-ho

als esplais.

• Aconseguir que tots els i les membres de l'Equip de Direcció facin formacions

Marta Mata.

Equips Generals de Sector

Cada  sector  escull,  en  assemblea,  un equip  de persones  voluntàries  que  el  lidera,  el

representa i garanteix una bona coordinació entre els esplais. Són funcions seves:

Interlocutar amb els esplais i dinamitzar la seva participació:

• Representar Esplac al territori.

• Executar el pla de treball del sector.

• Participar de les decisions d’Esplac en representació dels esplais.

Aquest ja és el tercer any consecutiu que tenim EGS a tots els sectors, és per això que ara

pretenem consolidar i apoderar tots els EGS. Per aconseguir-ho, proposem:

• Aclarir què implica formar part de l'EGS

• Compartir Bones Pràctiques sobre com es treballen temes del Gran Comitè al

sector.

Comissionats i Comissionades
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L’Equip  de  Direcció  nomena  persones  concretes  perquè  representin  l’associació  en

determinats espais i moments. Aquestes persones estan coordinades amb l’equip que les

va nomenar i desenvoluparan la tasca mentre aquest equip ho cregui necessari.

Actualment les persones comissionades d'Esplac són: 

• a l'Escola Lliure el Sol: Berta Mundó, Marta Cortina i Xavier Planas

• a Encís: Pau Fuentes

• al Consell Nacional de la Joventut: Miquel Rueda

• a la Fundació Triangle Jove: Sergi Contreras

• a l'Observatori dels Drets de la Infancia: Berta Mundó

• a l'IFM-SEI: Itziar Perez

Ens proposem  mantenir un contacte constant amb aquestes persones,  mantenint el

punt a les reunions de l’Equip de Direcció en què es fa retorn de la seva tasca, i poder

apro.tar així les oportunitats que ens ofereix tenir presència en aquests espais.

Secretaria Tècnica

La Secretaria Tècnica (ST) és l’equip professional que realitza el treball quotidià d’Esplac,

contribuint  a tirar endavant els  projectes  generals  i  donant suport als  esplais.  Aquest

equip treballa sota la supervisió de Secretaria General i la direcció dels i les dirigents de

l’entitat (EGS i ED), essent últim responsable d'aquesta gestió l'Equip de Direcció.

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  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  plani@cació  i

l'avaluació continuada de l’ST, que permet millorar el dia a dia de l’associació.

Aquest curs volem:
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• Aclarir, a través del projecte Joan Salas, les tasques de la Secretaria Tècnica,

l'Equip de Direcció i els Equips Generals de Sector i comunicar-les.

• Fomentar el sentiment de pertinença de la Secretaria Tècnica a l'associació:

• Establint  i  potenciant  els  espais  de  relació  entre  els  equips  de

l'associació.

• Establint  mecanismes  per  tal  de  conèixer  les  necessitats  de  la

Secretaria  Tècnica  i  poder  millorar  els  processos  interns  de

l'associació

• Coordinar  el  calendari  de  la  Secretaria  Tècnica  i  l'Equip  de  Direcció

compartint  un  calendari  a  inici  de  curs  on  constin  les  dates  de  reunions

d’ambdós equips.

3.3. Socis i Sòcies Col·laboradores
Segons  els  nostres  estatuts,  podran  ser  socis  i  sòcies  col·laboradores  totes  aquelles

persones  interessades  en  col·laborar  i  ajudar a  les  @nalitats  de l’associació.  Tenen els

mateixos drets i deures que els socis de ple dret, els esplais, excepte el dret a vot.

Les sòcies col·laboradores són una mostra de la nostra força com a associació a l’hora que

garanteixen  una  font  de  @nançament  independent  pel  projecte.  Aquest  any  volem

treballar per  tenir una base de sòcies col·laboradores forta i compromesa. Per fer-ho

ens proposem:

• Fer un acte anual per les persones sòcies i fer-ne difusió activa

• Donar de baixa aquelles sòcies i socis que no responen.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

150,00€ 1.300,00€ -1.150,00€
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3.4. Pla Estratègic
Aquest curs s’acaba el Pla Estratègic 2014-2017 i és, per tant, el moment de plantejar-nos

quins volem que siguin els objectius que guiïn la nostra acció durant els propers tres

cursos. Aquests objectius, que han d’ajudar-nos a assolir la visió d’Esplac, reformulada ja

fa  tres  anys,  volem que  siguin  fruit  de  la  participació  de  tots  els  esplais,  dirigents  i

treballadores de l’associació. Per aconseguir tenir un Pla Estratègic compartit entre totes i

tots, ens proposem:

• De.nir  amb  el  Gran  Comitè  un  procés  participatiu  per  treballar  el  Pla

Estratègic  2017-2020 que  inclogui  els  esplais,  els  EGS,  les  Comissions,  la

Secretaria Tècnica i l'Equip de Direcció

• Visitar els esplais per treballar quins haurien de ser els nostres objectius de

futur, com veuen Esplac i què n’esperen.

• Utilitzar les dades obtingudes del Panoràmic, l’enquesta de les associacions

de Catalunya, per obtenir una imatge sobre els esplais d’Esplac.

Volem que els objectius que ens proposem siguin abastables però també que siguin

ambiciosos i que representin les necessitats i inquietuds dels esplais. Entenem que

l’única manera d’aconseguir-ho és de.nint-los amb la participació activa de tothom.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €
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El projecte d’Atenció Personalitzada de@neix com donem suport a la tasca educativa dels

esplais. Aquest suport es caracteritza per ser proper, adaptat i plani@cat conjuntament.

Aquest curs, i entenent que l’AP ha de ser el centre de la nostra activitat, ens proposem

replantejar  l'Atenció Pesonalitzada  que es  dóna als  esplais  en totes  les  situacions ,

explicar millor què és i treballar amb tota l'associació com hauria de ser. Per fer-ho ens

proposem:

• Explicar als esplais, en el marc d’una reunió de sector, que entenem l’AP com a

la  tasca  de  suport  que es  fa  als  esplais  adaptada  a  la  seva  realitat  i  que  la

informació que els demanem sempre és per millorar-lo.

• Debatre amb els esplais que esperen del suport que els donem a través de l’AP i

quines són les millors eines per oferir-lo.

• Reelaborar el document marc de l'Atenció Personalitzada amb les conclusions

que  s’extreguin  de  les  reunions  de  sector  en  què  se’n  parli,  amb  les

Coordinadores de Projectes de Sector i amb la Cap de Projectes.

• Rede@nir les funcions de les Coordinadores de Projectes de Sector per donar

més pes a l'Atenció Personalitzada

• Formar  als  EGS  sobre  l’ús  de  l’ASSAC/EsplacNet  perquè  introdueixin  les

visites, reunions, participin i obrin seguiments d’actuació.

La raó de ser d’Esplac és enfortir els esplais,  entenem que una millor atenció ens

acostarà a aquest objectiu.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

57.000,00€ 46.850,00 € 10.150,00 €

4.1. Campaments, Colònies i Rutes
El  projecte  de  campaments,  colònies  i  rutes  (CCR)  vol  donar  suport  pedagògic  i

organitzatiu als esplais a l’hora de preparar les activitats de campaments, colònies o rutes.
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Aquest curs ens proposem un objectiu general, millorar la informació sobre CCR i fer-

la arribar als esplais que la necessitin. Per fer-ho volem:

• Publicar 3 articles al SomEsplai amb anècdotes d'activitats de CCR vinculats a

recursos i informació sobre aquestes.

• Acabar el CCReant, convertint-lo en una eina interactiva i oU-line, que s'adapti

a les necessitats de cada esplai, fent-lo atractiu i difonent-lo entre els esplais.

• Fer una infogra@a de recursos sobre CCR i on trobar-los.

• Ampliar el recull de rutes de la guia.

• Actualitzar la guia de Campaments, Colònies i Rutes.

• Fer arribar els recursos als dirigents perquè els puguin oferir als esplais que els

necessitin.

També volem crear un recull de cases de colònies i terrenys d'acampada amb les altres

federacions d'associacionisme educatiu:

• Plantejar com desenvolupar una eina on cercar terrenys d'acampada, cases de

colònies i rutes per avaluar-los.

• Iniciar  el  treball  amb les altres  entitats  d'associacionisme educatiu per crear

l’eina.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

750,00 € 700,00 € -50,00 €

4.2. Activitats Internacionals
Amb aquest projecte volem donar un suport concret a les activitats internacionals que es

porten a terme. 

Aquest curs ens proposem tres objectius per augmentar el nombre d’activitats i millorar

el suport i dos relacionats amb el projecte a Palestina.
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Pel que fa a les activitats dels esplais i el suport que se’ls dóna, volem:

• Recuperar  les  acollides  d’entitats  internacionals;  pretenem  preparar  una

acollida  entre  un  o  dos  esplais  i  donar-los  suport  a  l'hora  d'aconseguir

@nançament

• Augmentar la difusió de les activitats internacionals , vinculant-hi els esplais

que hi han participat, per augmentar-ne el nombre. Per fer-ho, proposem:

• Afegir un punt a les reunions de sector d'octubre on els esplais que

hagin fet activitats internacionals facin retorn de l'experiència.

• Publicar  5  notícies,  bones  pràctiques  i  articles  d'esplais  que hagin

participat  d'activitats  internacionals  per  motivar-ne  d'altres  a

participar-ne.

• Fer  difusió,  des  dels  esplais  participants,  de  la  preparació,  del

desenvolupament i de l’avaluació de l'activitat

• Millorar el suport que es dóna als esplais que volen realitzar una activitat

internacional a partir de crear i aplicar un protocol que expliqui quin procés

seguir quan un esplai s'interessa per fer una activitat internacional,  marcant

quines tasques i responsabilitats té cada agent: esplai, Esplac i partner.

Pel que fa al projecte a Palestina, engegat el curs passat, ens proposem:

• Realitzar una estada a Palestina,  si s’aconsegueix el @nançament necessari,

per conèixer la realitat de la infància i les entitats de lleure al territori i explorar

vies de col·laboració. Les accions per complir l’objectiu són:

• Treballar amb un grup de treball per realitzar una estada a Palestina.

• Realitzar una estada a Palestina l’estiu del 2017 per conèixer entitats

de lleure del territori.

• Apropar i explicar el projecte a Palestina als esplais i oferir-los eines perquè

ho puguin treballar amb els infants a través de:
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• Preparar i dinamitzar, des de les persones que participin a l’estada a

Palestina, activitats per als infants i joves dels esplais per explicar el

con:icte.

• Preparar una presentació sobre la situació de la infància al territori

un cop realitzada l'experiència a Palestina.

• Fer un blog o vlog durant el temps que s'estigui a Palestina.

• Compartir 5 recursos sobre el tema al Banc de Recursos per treballar

amb els infants.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

17.250,00€ 0 € -17.250,00€

4.3. Banc de Recursos
El Banc de Recursos és l’espai on-line on recopilem eines i recursos per facilitar la tasca

dels esplais; un lloc on trobar idees a l’hora de treballar un tema concret. Aquest curs

estrenem un nou Banc de Recursos i és per això que ara ens proposem:

• Afegir nous recursos i revisar periòdicament els que ja tenim .  Per fer-ho

volem:

• Promoure que cada esplai pengi una activitat, com a mínim, al curs.

• Treballar amb els EGS perquè les activitats de sector es pengin també

al Banc de Recursos.

• Procurar que les Bones Pràctiques es pengin acompanyades de nous

recursos.

• Consolidar el Banc de Recursos com a eina d'ús habitual per part dels esplais

i donar-lo a conèixer externament incrementant-ne l'ús per part de tercers. Ho

farem:

• Posicionant  el  Banc  de  Recursos  a  Google  Analytics  per  tal
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d’aparèixer a les cerques de Google de temàtiques relacionades amb

el contingut d'aquest.

• Realitzant  un  videotutorial,  enllaçat  amb  cada  apartat  i  en

concordança amb la línia grà@ca general d’Esplac, on s’expliqui com

introduir  nous recursos,  com fer  reserves  i  altres funcionalitats  de

l'eina i acompanyar-lo d'un manual o guia escrita.

• Fent difusió del Banc de Recursos mantenint la campanya “el recurs

del mes“ adjuntant-hi un enllaç als nous recursos penjats al Banc.

• Acabar d'implementar les millores pendents al Banc de Recursos. Volem:

• Incorporar  l'opció  que  els  esplais  ofereixin  recursos  materials  i

fomentar-ho.

• Incorporar l'opció de reservar material que estigui en una altra seu

territorial.

Totes aquestes accions van encarades a augmentar l’ús que es fa del Banc de Recursos,

donar més suport als esplais en el seu dia a dia i a donar conèixer Esplac i la tasca dels

esplais a través de l’eina.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

400,00 € 500,00 € -100,00 €

4.4. Intercanvi de Bones Pràctiques
Entenem com a bona pràctica aquelles maneres de fer que aporten contingut i qualitat a

l’organització i desenvolupament de les tasques i projectes que feu els equips de monitors

i monitores de l’esplai. És per això que volem  donar-les a conèixer i que les puguem

compartir i apro.tar totes.

• Aquest curs volem  publicar bones pràctiques periòdicament,  millorant la

coordinació entre els equips a l'hora de detectar-les i d'escriure-les . Per fer-

ho ens proposem:
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• Calendaritzar les bones pràctiques, entre setmana, per assegurar-ne el

ressò i la publicació periòdica.

• Fer  una  reunió  tècnica  trimestralment  per  compartir  l'estat  de

publicació de bones pràctiques i coordinar-ne la detecció i redacció.

• Publicar dues Bones Pràctiques d'entitats nacionals o internacionals.

• Fer una llista  de temes,  basats en el  pla  de treball,  pla  estratègic  i

ideari de l'associació, sobre els quals detectar bones pràctiques per

tenir-lo com a document de referència.

• A més volem donar a conèixer les Bones Pràctiques que escriviu els esplais ,

millorant les eines per cercar-les i la difusió, perquè us siguin un recurs útil.

Pretenem:

• Treballar amb els EGS perquè cada membre dels equips detecti una

Bona Pràctica entre els seus esplais i els doni suport per redactar-la

• Augmentar la difusió de les Bones Pràctiques a través del referent de

comunicació de cada sector.

• Indexar les bones pràctiques seguint l'índex del Banc de Recursos i

afegir-les a aquest com un recurs més.

• Fer  un  mapa  interactiu,  més  enllà  del  web,  on  es  visualitzin  els

diferents temes sobre els quals tenim bones pràctiques i enllaçar-hi

aquelles que tinguem i les noves que es publiquin.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

• 4.5. EsplacNet
L’EsplacNet  és  l’eina  online  que  els  esplais  teniu  per  compartir  recursos  i  projectes,

apuntar-vos a trobades i formacions i gestionar les subvencions o les beques. Actualment
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els  esplais  podeu  realitzar  amb  l’EsplacNet  les  mateixes  tasques  que  amb  l’ASSAC.

Durant aquest any volem afegir noves utilitats a l'eina pels esplais, monis, dirigents i

secretaria tècnica per millorar l'accessibilitat,  l'intercanvi  d'experiències  i  l'atenció

personalitzada als esplais. Per fer-ho volem:

• Afegir un apartat  al  gestor de projectes per compartir  bones  pràctiques,  un

altre on fer una valoració prèvia del projecte a compartir i on l’esplai pugueu

indicar-ne les fortaleses i debilitats.

• Afegir l'opció d'adjuntar la documentació necessària a l'EsplacNet en processos

d'inscripció o de demanda de beques.

• Incorporar tutorials d'ús a tots els apartats de la plataforma i/o tutorials ràpids

de funcionament bàsic per a la primera vegada que un usuari accedeix a un

dels apartats.

• Vincular  l'EsplacNet  amb el  programa  Helios1 de  l'Escola  Lliure  el  Sol  per

poder visualitzar el moment formatiu de cada moni i esplai.

• Habilitar  que l'EGS pugui  reobrir  la  inscripció  a  una  activitat  d'un esplai  a

demanda d'aquest.

• Incorporar una valoració ràpida, tipus semàfor, amb un espai de comentaris al

@nal de cada gestió per poder rebre feedback sobre com valoren les monitores i

els monitors l'eina.

• Incorporar  un apartat  on les  monitores  i  els  monitors  es  puguin oferir  per

participar en activitats de CCR o de curs d'altres esplais, fent que l'oferiment

sigui tan sols per un any i reactivable i on consti la titulació d'aquest.

• Incorporar un apartat al BR amb els locals d’esplais susceptibles a ser cedits

puntualment a altres esplais.

Per altra  banda, volem  millorar el seguiment i  el suport als esplais pel  que fa a la

introducció i  revisió de les  dades a l'EsplacNet per tal  de mantenir  la informació

1 Programa de gestió interna de l'Escola Lliure el Sol.
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actualitzada. Per fer-ho proposem:

• Informar a les monitores i els monitors sobre el Panoràmic2 i donar suport i fer

seguiment als esplais perquè hi participin.

• Augmentar el temps dedicat a fer seguiment als esplais perquè comparteixin les

seves dades a l'EsplacNet.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.6. Suport a la Gestió de Recursos dels Esplais
Amb aquest  projecte,  engegat  el  curs  passat,  volem donar  suport  en  tot  el  que  està

relacionat amb la gestió econòmica de les associacions. En aquest sentit, ens proposem

un gran objectiu;  consolidar vies de comunicació amb els tresorers i tresoreres dels

esplais a través de:

• Fer una reunió a principi de curs i una al @nal amb els i les tresoreres de l'esplai

per mantenir-les informades de les novetats @scals i del funcionament de les

distribucions, assegurances, beques i altres processos administratius relacionats

amb Esplac.

• De@nir  amb els  i  les  tresoreres  dels  esplais  quines  funcions  tenen aquestes

reunions i qui ha de participar-hi.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.7 Eines pels esplais
Aquest projecte inclou totes aquelles eines que oferim als esplais de manera ordinària

2 El  Panoràmic  és  una  enquesta  que  s'envia  anualment  a  totes  les  associacions  de

Catalunya.  Amb  les  dades  recollides  es  fa  un  informe  sobre  la  realitat  de

l'associacionisme al país.
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per a una millor coordinació i suport. Destaquem:

• Pel que fa a la difusió:

◦ La reedició i impressió de l'agenda 2017-2018.

◦ Cartells gratuïts pels esplais per donar-vos a conèixer.

• Pel que fa al suport legal i de gestió:

◦ La gestió i contractació de les assegurances de responsabilitat civil.

◦ El suport en la gestió econòmica a través del pagament de la llicència per

l'aplicació comptable de la Cooperativa Cop de Mà.

◦ La gestió dels xecs de material d'Encís.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

38.650,00€ 45,600,00 € 7.000,00€
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5. PROJECTE 

EDUCATIU

Amb aquest projecte volem impulsar accions per de@nir el projecte educatiu d’Esplac,

creat a partir dels punts en comú dels esplais d’Esplac, i generar recursos que us ajudin a

millorar la vostra tasca educativa. Aquest curs ens proposem  donar-vos suport en el

procés de revisió del vostre projecte educatiu i per fer-ho volem:

• Fer una campanya mensual basada en una infogra@a que reculli recursos per

treballar un tema concret del PEC.Elaborar una proposta de guió de revisió o

creació del PEC utilitzant l'Esplaipolis

• Tenir penjats i compartits a l'EsplacNet els projectes de tots els esplais que en

teniu i ho vulgueu.

• Oferir  recursos  per  fer  una  revisió  del  PEC  amb  perspectiva  feminista  i

ambiental.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

5.800,00 € 12.900,00 € -7.100,00 €

5.1. Drets dels Infants
Els drets dels infants són la base de la nostra pràctica educativa i és per això que volem

continuar impulsant un projecte que creiem central en la nostra tasca. Tot i això sabem

que no ens sentim identi@cades amb els drets recollits a la convenció i és per això que

volem iniciar un procés de debat amb infants, assessores externes i monis sobre els

drets dels infants per crear una Convenció dels Drets dels Infants feta des de i per ells .

Per fer-ho proposem les següents accions:

• Plantejar un procés participatiu de deliberació i de debat sobre els Drets dels

Infants

• Incloure aquest projecte en el procés de preparació i en el desenvolupament de

l'Esplaiada  2018  per  apro@tar  l'a:uència  d'infants  i  que  puguin  participar  i

aportar.

• Publicar 2 Bones Pràctiques de Participació infantil
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• Incloure el Decàleg de Participació a la carpeta de Benvinguda dels esplais i

com a material a repartir als cursos Marta Mata perquè els esplais el coneguin

Per altra banda creiem que hem de seguir treballant els drets dels infants en el nostre dia

a dia i és per això que volem replantejar el model de celebració del 20-N:

• Acordar una acció comuna en totes les celebracions del 20-N, curta i fàcil de

realitzar però amb impacte.

• Plantejar, des dels sectors, el 20-N com un procés i no com la celebració d'un

dia.

I, per altra banda, apropar els recursos que tenim sobre treball dels drets dels infants

als esplais apro@tant el procés deliberatiu sobre els drets dels infants per fer difusió dels

recursos sobre la temàtica. 

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.2. Inclusió i Diversitat
Aquest projecte neix amb l’objectiu de donar-vos eines per incrementar la diversitat als

esplais i oferir eines per ser més inclusius. Aquest curs proposem:

• Treballar la Inclusió i la Diversitat des de diverses perspectives i oferir eines

als esplais per treballar-la a partir de:

• Acabar la revisió de la guia de recursos, el Mirall de Realitats

• Preparar un recurs d'Inclusió i Diversitat

• Fer una selecció dels recursos existents sobre Inclusió i Diversitat i

fer-ne difusió

• Revisar les formacions sobre Inclusió i Diversitat i demanar a l'Escola

que  n'inclogui  d'especí@ques  que  treballin  la  diversitat  des  de
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perspectives diferents

• Generar  discurs,  apro@tant  l'Escola  d'Esplac,  sobre  inclusió  i

diversitat i veure @ns on  podem arribar

• Apro@tar  l'Escola  d'Esplac  per  fer  difusió  del  grup  de  treball

d'Inclusió i Diversitat.

• Treballar  amb  experts  i  esplais  perquè  comparteixin  idees  i

experiències

• Desenvolupar accions especí.ques i oferir eines als esplais per aconseguir

que els infants que en formen part siguin més representatius de la realitat

del seu entorn:

• Dur a terme una política activa de promoció de les beques entre els

esplais i a l'entorn per fomentar l'entrada de nous infants.

• Crear  una  guia  pels  esplais  sobre  com  ser  espais  culturalment

inclusius i com treballar per tenir un equip de monis i grups d’infants

diversos amb el suport del grup de treball ERDISC3.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

500,00 € 150,00 € 350,00 €

5.3. Història dels Esplais
Entendre d’on venim és imprescindible per saber on anem, aquest era l’objectiu d’aquest

projecte i per això hem realitzat l’estudi “Transformar Educant, una història dels esplais

catalans”  i  el  documental  que  l’acompanyarà.  Un  cop  @nalitzat  els  dos  recursos  ens

proposem fer-ne difusió i promoció per aconseguir que arribin tant als esplais com a

la societat en general. Per fer-ho volem treballar en dues línies:

• Presentant el documental a concursos i festivals

3ERDISC: Equip de Recerca en Inclusió i Diversitat en Societats Complexes
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• Fent difusió del documental als cursos Marta Mata.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

4.800,00 € 10.000,00 € -5.200,00 €

5.4. Educació Emocional
Aquest projecte va néixer el curs passat fruit de la demanda que va sorgir després de

l’Escola d’Esplac del 2015. Ara volem oferir suport, materials i formació als esplais que

vulguin treballar l'Educació Emocional fent:

• Un llistat d'entitats  que ofereixin formació sobre educació emocional com a

formacions d'aprofundiment del catàleg.

• Formacions als sectors sobre aquesta temàtica.

• Acabar i fer difusió de la guia de recursos sobre educació emocional i la maleta

de contes. 

A  més,  entenem  que  és  essencial  que  l’educació  emocional  es  treballi  de  manera

transversal.  Volem incloure en els  projectes  d'Esplac  la perspectiva  emocional  fent

formació a tota la Secretaria Tècnica. 

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.5. Resolució de Con@ictes
Les problemàtiques als equips de monitores i monitors afecten el funcionament de tots

els  esplais.  És per això que aquest  curs  ens  hem proposat  buscar maneres de donar

suport als equips de monis a l’hora d’afrontar-los. Aquest curs volem analitzar quines

necessitats teniu els esplais al voltant de la resolució de con:ictes. Per fer-ho pretenem:

• Preguntar als esplais quines necessitats tenen sobre aquesta temàtica.

• Fer una previsió de quins recursos serien més útils pels esplais.
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• Revisar i fer difusió dels recursos existents sobre aquesta temàtica.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €
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El Pla de formació té per objectiu cobrir les necessitats formatives dels quatre per@ls que

formen l’associació a partir dels quals es desenvolupen els quatre programes següents:

L’objectiu de cada programa és relacionar els continguts de cada per@l amb la tasca que

desenvolupa a l’associació i, alhora, adaptar-lo a l’etapa que cada persona viu. Aquestes

etapes es divideixen en:

L’Escola Lliure el Sol és l’entitat encarregada de gestionar i implementar aquest pla. El

paper d’Esplac és l’acompanyament i la vetlla perquè tot aquest procés formatiu es dugui

a terme.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

105.788,25 € 122.914,00 € -17.125,75 €

6.1. Pla de Formació Marta Mata
Aquest  programa té  l’objectiu  d’oferir  formació continuada i  adaptada a  l’etapa de

cada monitor i  monitora.  Les  formacions  han de donar eines  per  poder millorar  la

de@nició del projecte educatiu i la seva acció pedagògica i estratègica, així com  orientar

el creixement com a responsables del projecte associatiu.

Com a membres del Patronat de l’Escola Lliure el Sol aquest curs volem treballar per:

• Donar  continuïtat  i  coherència  al  circuit  acollida-creixement-èxit del

programa de formació:

• Fent més difusió dels cursos d’Èxit des de l’EGS, Esplac i l’Escola
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• Treballant  amb  els  esplais  perquè  actualitzin  la  informació  sobre

titulacions a l'EsplacNet

• Millorar els continguts i la qualitat de la formació que s'ofereix al programa

Marta Mata:

• Fent de l'educació emocional,  els  drets  dels  infants,  el  gènere o la

participació,  temes  transversals  a  totes  les  formacions  dels  cursos

Marta Mata.

• Revisant  el  contingut  de  la  formació  sobre  Internacionalisme dels

cursos Marta Mata.

• Revisant el contingut de les formacions de gestió de recursos perquè

vagi d'acord amb la nostra carta de gestió responsable dels recursos.

• Oferint  formacions  d'aprofundiment,  d'entitats  conegudes,  per

aprofundir  en  temes  del  projecte  educatiu,  més  enllà  de  les  que

s'ofereixen al catàleg.

• Compartint bones pràctiques entre els  esplais  sobre la  gestió de la

formació de les monitores i monitors.

• Fer arribar els  nostres  recursos,  especialment físics,  a  les  participants  dels

cursos Marta Mata, assegurant que cada esplai teniu una còpia dels esmolets i

decàlegs.

• Apro.tar el coneixement que es genera als cursos Marta Mata i augmentar

el retorn d'aquests a Esplac i als esplais:

• Publicant 2 articles durant el curs en què les participants expliquin la

seva experiència als cursos Marta Mata.

• Fent un vídeo resum dels cursos d’estiu per publicitar-los.

• Treballant amb l'Escola perquè els formadors vinculin la formació als

cursos Marta Mata amb Esplac.
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• Implementant una clàusula en les inscripcions a cursos subvencionats

que ens permeti cobrar als i les monis la part que s'ha aportat des

d'Esplac si, en acabar-se les convocatòries, no han aprovat el curs.

• Enviant a principi de curs a cada esplai un resum sobre l'evolució de

la  seva  formació,  les  implicacions  d’aquesta  sobre  la  distribució

econòmica,  l'adequació  a  les  ratios  i  amb  informació  sobre  les

opcions de formació que oferim des de l'Escola i Esplac.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

93.422,75 € 103.471,00 € -10,048,25 €

6.1.1. Escola d'Esplac

L’Escola d’Esplac s’ha consolidat com un espai formatiu sobre temes cabdals pels esplais.

El tema és escollit pels esplais a partir de les vostres propostes i interessos. Aquesta edició

serà la cinquena que farem sota aquest nom i tractarà sobre Inclusió i Diversitat.

Tot i això volem que l’Escola d’Esplac  segueixi millorant tant quantitativament com

qualitativament.  Volem  augmentar el  seu impacte extern aconseguint  que el  nostre

projecte i el dels esplais sigui conegut i per fer-ho volem desenvolupar-la en llocs de fàcil

accés per facilitar la participació de persones externes.

Pretenem millorar la informació que es fa arribar abans i després de l'Escola d'Esplac

als i les participants i a les monitores en general per augmentar la participació interna i

externa, facilitar que les persones inscrites coneguin el que faran i assegurar un retorn

posterior per les participants i esplais. Per fer-ho ens proposem:

• Reforçar la informació de l'Escola d'Esplac que es dóna a les reunions de sector

i seguir motivant als i les monitores perquè participin des dels EGS.

• Preveure quins recursos es volen generar a partir de l'Escola d'Esplac i com es

crearan i fer-los arribar a les participants i esplais en un termini d'un mes un

cop acabada.

• Afegir a la descripció de les activitats el tipus de formació (debat, taula rodona,

formació dinàmica...).
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6.1.2. Training Course

El Training Course d’Esplac gaudeix d’una llarga tradició i ajuda a projectar-nos tant a

dins com a fora, promoure l’internacionalisme i reforçar el sentiment de pertinença a

Esplac. Tot i això no l’hem pogut realitzar els últims dos anys per manca de @nançament,

ara tenim una subvenció europea per poder-lo dur a terme durant l’hivern del 2016-17. 

Amb  aquesta  nova  situació  ens  proposem  realitzar  el  Training  Course  sobre

Participació  Infantil  el  desembre  del  2017  i  presentar-nos  a  la  convocatòria  per

realitzar-lo, un altre cop el 2018.

6.1.3. Jornades de Lleure i Feminismes

Les  jornades  de  lleure  i  feminismes  són  un espai  de  trobada  entre  associacions  i  el

moviment feminista  i  LGTBQ en què s’ofereix formació al  voltant  d’alguna temàtica

relacionada amb el gènere i que són una gran oportunitat per treballar en xarxa.

Aquest curs volem:

• Convidar  altres  entitats  a  participar  de  la  preparació  i  execució  de  les

jornades.

• Augmentar el ressò i el reconeixement d'aquestes jornades en dos sentits:

• Explorar noves vies de .nançament per realitzar les jornades.

• Augmentar la difusió i l'impacte marcant publicacions periòdiques al blog per

fer-ne difusió i generar debat

• Implicar la comissió de Gènere a les Jornades, durant la preparació, execució

i avaluació assistint a totes les reunions en nom d’Esplac.

6.1.4. Jornades Les Coses Pel Seu Nom

Les  Jornades  Les  Coses  Pel  Seu Nom,  són  un projecte  impulsat  des  de  la  Comissió

Reduint  Petjada  que  pretén  oferir  formació  a  les  monitores  i  monitors  sobre  temes

relacionats  amb  l’educació  ambiental.  Aquest  curs  ens  proposem  fer-les  créixer  i

apro.tar-ne el potencial de treball en xarxa. Volem:
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• Apro@tar les jornades per treballar en xarxa amb altres entitats:

• Explorar entitats amb qui poder preparar i desenvolupar les Jornades

de manera continuada.

• Treballar  amb  entitats  que  a  llarg  termini  puguin  ser

coorganitzadores

• Vincular  les  jornades  amb  la  Fundació  Terra,  aules  ambientals  i

l'Agenda 21.

• Millorar la preparació de les jornades,  preparant-les amb més antelació i

amb la participació de més gent:

• Plani@car durant el gener el procés de preparació de les Jornades.

• Reforçar la informació de les Jornades que es dóna a les reunions de

sector i seguir motivant als i les monitores perquè participin des dels

EGS.

• Augmentar l'impacte de les jornades tant externament com per les monitores

i esplais d'Esplac:

• Explorar noves vies de .nançament per realitzar les jornades.

• Augmentar la  difusió prèvia  de les  Jornades per  atraure més  monitores  i

monitors.

6.2. Pla de Formació Teresa Claramunt
Fa dos cursos, vam recuperar els cursos de formació Teresa Claramunt per a dirigents

però l’any passat no vam aconseguir que es realitzés cap curs per manca de participants.

Entenem que  uns  dirigents  més  formats  són  una  garantia  pel  bon funcionament  de

l’associació i per la millora constant i per això apostem perquè es realitzi la formació i es

segueixi desenvolupant i millorant el programa. Aquest curs pretenem:

• Realitzar  un  curs  d'acollida,  un  de  creixement  i  un  d'èxit  del  programa
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Teresa Claramunt

• Establir a .nal de curs la data dels cursos Teresa Claramunt  perquè surtin a

l'agenda

• Promoure  que  totes  les  dirigents  facin  el  programa en  l'etapa  que  els  hi

correspon.

• Millorar la qualitat dels cursos existents i desenvolupar l'etapa d'èxit:

• Canviar  els  directors  del  programa perquè  estiguin  més  connectats  a  la

realitat de l'associació.

• Revisar els continguts de les etapes d'acollida i creixement.

• Crear  un  espai  de  coordinació,  previ  a  l'execució  del  curs,  entre  les

formadores i formadors.

• Buscar moments de formació conjunta entre els participants dels diferents

cursos.

• Desenvolupar l'etapa d'Èxit per poder-la dur a terme aquest curs.

• Avaluar  els  cursos  amb  els  i  les  participants  i  els  EGS  per  veure  que

millorarien i que n'esperen.

• Vincular la formació a  Esplac  i  apro.tar-lo com un espai  de coneixença

entre els equips i d'Esplac:

• Fer  les  sessions  associatives  i  d'altres  d'Acollida  des  de  l'Equip  de

Direcció.

• Generar espais distesos on crear vincle entre les dirigents i els equips.

• Generar  espais  on  debatre  l'estructura  i  funcionament  d'Esplais

Catalans.
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Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

6.345,50 € 5.943,00 € -402,50 €

6.3. Pla de Formació Joan Salas
El Programa Joan Salas és el que ofereix la formació a les treballadores i treballadors.

Aquest programa no s’ha arribat a implementar mai i aquests últims cursos hem estat

treballant  per  desenvolupar-lo.  De  cara  al  curs  vinent  ens  proposem  acabar-lo  i

implementar-lo. Volem:

• Publicar el programa de creixement de treballadores i treballadors d'Esplac.

• De.nir els continguts i objectius concrets en cada etapa de formació.

• Preveure formacions generals per a cada etapa i concretes per cada lloc de

treball.

També volem  treballar amb Encís i l'Escola per crear un programa de formació de

treballadores  i  treballadors de  totes  les  entitats  com  ho  són  els  Programes  Teresa

Claramunt o Marta Mata.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
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El curs passat vam realitzar la Monifesta’t 2016 trencat amb els cicles de tres anys que hi

havia  entre  activitat  i  activitat.  Aquest  canvi  el  vam dur a  terme per  poder preparar

l’Esplaiada següent amb més temps, assegurant que teníem temps per plani@car i dur a

terme un procés participatiu que permetés la plena participació dels infants i esplais.

Amb aquest  objectiu  @nal,  fer  una Esplaiada  en què tothom  pugui  participar,  ens

proposem:

Iniciar  el  procés  de  preparació  de  l'Esplaiada  2018,  de.nint  aspectes  bàsics  de

l'activitat com el procés d'organització, el centre d'interès, la ubicació, etc, implicant-

hi  el  Gran  Comitè,  persones  motivades  i  vinculant-la  amb  els  projectes  actuals

d'Esplac. En aquest procés s’ha de:

• Decidir el tipus de format a través d'un procés participatiu

• De@nir un procés participatiu i un calendari d'execució que:

• Faciliti la participació dels infants, tant amb els tempos com amb els

canals de comunicació.

• De@neixi el paper de cada persona de l'associació (infant, moni, EGS)

i  els  faciliti  els  recursos  necessaris  per  participar,  facilitant  que

cadascú apunti que pot aportar.

• Inclogui  totes  les  persones  de  l'organització  sense  carregar

l'associació.

• Estigui vinculat amb la resta de projectes d'Esplac, especialment amb

el de Drets dels Infants.

• De@nir la campanya de comunicació.

• De@nir on i quan es durà a terme.

• De@nir un calendari de difusió de l’activitat.
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8.1. Estructura Territorial
Aquest  projecte  vol  incloure  objectius  i  accions  relacionats  amb  el  model  territorial

d’Esplac. Per una banda volem rede.nir el model de seu territorial perquè respongui

millor a les necessitats dels esplais i a la realitat d’Esplac:

• Adequant l'horari de les seus a les necessitats de les monitores i monitors tenint

en compte la realitat laboral.

• Utilitzant les seus territorials per fer-hi, si es pot, una reunió al curs.

• De@nint amb els esplais i EGS l’ús de les seus territorials.

Per l’altra  volem créixer en zones concretes i  de.nir una estratègia de creixement,

conjuntament amb els EGS, en els sectors ja constituïts.

A més volem iniciar el debat i el procés de separació del Vallès treballant amb l'EGS del

sector per dur a terme el projecte de divisió del sector.

I per últim pretenem  adaptar el suport que es dóna a cada sector a la seva realitat,

di.cultats, motivacions i potencialitats fent una anàlisi de la realitat d'aquests sectors i

plani@cant un acompanyament conjuntament amb l'EGS. 

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.2. Sector Bages-Berguedà

Actualment el  sector compta amb  14 esplais  repartits  en  el

Bages i el Berguedà i hi participen més de 700 infants i uns

150 monis.

El sector treballa en reunions que es realitzen cada divendres

de la tercera setmana de mes i compta amb comissions per dur

a terme els projectes i activitats.
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El curs 16-17 al sector ens hem proposat les següents activitats:

• Trobada de monitors i monitores 

• Dia Universal dels Drets dels Infants

• Trobada de joves

• Vesprada de formació

• Curs d'Iniciació al Monitoratge

• Trobada general de Sector

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

2.289,00 € 4.609,00 € -2.320,00 €

8.3. Sector Baix Llobregat

Actualment el  sector  compta amb  11 esplais  de tot el  Baix

Llobregat  i  hi  participen  més  de  1000 infants  i  uns  200

monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El curs 16-17 al sector ens hem proposat les següents activitats:

• Trobada de Monitors/es

• Curs Iniciació Monitoratge Intersectorial

• Diada dels Drets dels Infants

• Trobades per grups d'edat

  ESPLAC |  Pla de Treball curs 2015-16 60



8. SECTORS GEOGRÀFICS

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

3.750,00 € 3.699,00 € -61,00 €

8.4. Sector Barcelona

Actualment el sector compta amb  24 esplais  de la ciutat de

Barcelona  i  hi  participen  més  de  1700 infants  i  uns  400

monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El curs 16-17 al sector ens hem proposat els següents projectes:

• Incidència política

• Localitza't

I les següents activitats:

• Curs d’Iniciació al Monitoratge

• Trobada de monitors i monitores del Sector 

• Trobada de referents

• Vesprades/Matinal de formació 

• Trobada d’infants

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

7.609,00 € 7.243,00 € -366,00 €
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8.5. Sector Barcelonès Nord

Actualment el sector compta amb 7 esplais de Badalona, Sant

Adrià i Santa Coloma i hi participen més de 300 infants i uns

70 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes.

El curs 16-17 al sector ens hem proposat els següents projectes:

• Fem Sector!

• Infants i joves

• Connectem amb Esplac

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

1,5250,00 € 3.202,00 € -1,677,00 €

8.6. Sector Camp de Tarragona

Actualment  el  sector  compta  amb  6 esplais  de la  ciutat  de

quatre poblacions i hi participen més de 200 infants i uns 50

monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  cada  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El curs 16-17 al sector ens hem proposat els següents projectes:

• Creixement territorial

• Cohesió i participació al sector
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I les següents activitats:

• Avellanada

• Curs d'iniciació al monitoratge

• Drets dels infants

• Trobada de monis

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

989,00 € 2.576,00 € -1.587,00 €

8.7. Sector Girona

Actualment el sector compta amb  3 esplais  del  Gironès i la

Selva i hi participen més de 200 infants i uns 50 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que es  realitzen  cada  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El  curs  16-17  al  sector  ens  hem  proposat  els  següents

projectes:

• Vídeo del sector

• Marxandatge del sector

I les següents activitats:

• Celebració del 20-N

• Trobada de monis amb el sector Osona-Ripollès

• Trobades d'infants

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

876,00 € 822,00 € 54,00 €
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8.8. Sector Maresme

Actualment el sector compta amb 9 esplais del Maresme i hi

participen més de 950 infants i uns 125 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  cada  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El  curs  16-17  al  sector  ens  hem  proposat  les  següents

activitats:

• Trobada de monis

• Tropicalitza’t

• Formació per a joves

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

2.735,00 € 7.372,00 € -4.637,00 €

8.9. Sector Osona-Ripollès

Actualment el sector compta amb 5 esplais de les comarques

del Ripollès i Osona i hi participen més de 200 infants i uns

50 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El  curs  16-17  al  sector  ens  hem  proposat  les  següents

activitats:

• Trobada de monis amb el sector Girona

• Celebració dels drets dels infants

• Trobada General del Sector
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I els següents projectes:

• Dessuadores del sector

• Intercanvi de monis

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

1.093,00 € 1.241,00 € -148,00 €

8.10. Sector Penedès, Garraf i Anoia

Actualment el sector compta amb 8 esplais de les comarques

de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia i hi participen

més de 600 infants i uns 100 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El curs 16-17 al sector ens hem proposat les següents activitats:

• Celebració del 20-N

• Calça't

• Descalça't

• Trobada de comissions pedagògiques dels esplais

• Curs d'iniciació al monitoratge

I els següents projectes:

• Dessuadores del sector

• Relleu als esplais

• Formació de drets dels infants
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Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

2.217,00 € 5.340,00 € -3.123,00 €

8.11. Sector Vallès

Actualment el sector compta amb 18 esplais de les comarques

del  Vallès Oriental i Occidental  i hi participen més de 1300

infants i uns 350 monis.

El  sector  treballa  en  reunions  que  es  realitzen  la  tercera

setmana de mes i compta amb comissions per dur a terme els

projectes i activitats.

El  curs  16-17  al  sector  ens  hem  proposat  les  següents

activitats:

• Monitrobada

• Curs d'Iniciació al monitoratge

• Trobada General del Sector i trobada de joves

• Reunió extraordinària de preparació de l'AGO

• Tres Turons

I els següents projectes:

• Intercanvi de monis entre esplais

• Debats pedagògics

• Acte reivindicatiu de l'espai públic

• Situació territorial del sector

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

5.621,00 € 9.709,00 € -4.088,00 €
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La comunicació és una eina transversal que ens ha de servir 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.

Aquest curs volem seguir millorant en aquest sentit, plani.cant millor la comunicació

i prioritzant que comuniquem i preparar el Pla de Comunicació pels cursos 2017-

2020.

En primer lloc ens proposem de@nir les tasques ordinàries de comunicació a part del

projecte per mantenir la comunicació d'Esplac al dia:

• Reformulant com es reparteixen les tasques entre el Cap de Comunicació i

Suport a Comunicació.

• Calendaritzant entre gener i febrer i al juny quan s'haurà de comunicar què ,

per tal de mantenir un ritme comunicatiu constant,

També hem de crear un nou pla de comunicació pels cursos 2017-2020. Amb aquest pla

volem donar un pas més i volem que inclogui:

• Una  estratègia  externa  de  comunicació  encarada  a  assolir  més

reconeixement públic.

• Una  estratègia  de  comunicació  interna  encarada  a  millorar  l'arribada

d'informació a les monitores i monitors, millorant la presentació que fem, la

quantitat de coses a comunicar i els tempos per fer-ho.

• Un annex amb l'estratègia de xarxes de@nida en el curs 15-16

• L’ús que donem a cada eina comunicativa.

• Un paper rellevant al vídeo com a eina de comunicació amb els esplais.

A més,  volem que aquest  pla  sigui  participat.  Pretenem generar  un espai  de debat

estratègic sobre la comunicació a Esplac que, incloent tots els actors implicats, de@neixi:

• El paper de l'ED en la comunicació
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• Les funcions del Cap de Comunicació i del suport a Comunicació

• El paper de les CPS i la resta de la Secretaria Tècnica

• El paper dels EGS en la comunicació general i de recursos

• Altres persones que formen part de l'associació o n'han format part.

També volem desenvolupar una estratègia de mitjans més agressiva per augmentar la

nostra presència en aquests. Ens proposem les següents accions per assolir-ho:

• Crear una agenda de contactes als mitjans.

• Participar d'espais on tinguem contacte amb periodistes i mitjans

• Plantejar  campanyes  mediàtiques  en  moments  i  actes  en  què  tinguem  un

discurs fort que interpel·lin a la societat

Per últim entenem que els  projectes de comunicació també han de facilitar la tasca

comunicativa dels esplais i dels sectors i la nostra comunicació amb vosaltres.  Les

accions que proposem són:

• Facilitar que els sectors facin vídeos, que arribin a Esplac, i donar-los suport

per fer-los.

• Generar  vídeos  més  enllà  de  les  activitats  d'Esplac,  per  explicar  la

documentació, fer difusió de recursos o tutorials.

• Marcar un referent de comunicació a cada sector geogrà@c.

• Acabar el dossier de mitjans locals per cada sector amb contactes per tal de

facilitar la nostra presència en aquests.

• Fer difusió del recurs sobre com fer un article entre els esplais alhora que es

presenti el dossier de mitjans.

• Fer un recull de formacions que ofereixin eines als esplais per generar material
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comunicatiu..

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

2.250,00 € 1.100,00 € 1.150,00 €

9.1. Imatge Grà5ca i Branding
Aquest  projecte va néixer l’any passat amb la  voluntat de  millorar la  imatge grà.ca

d’Esplac i uni.car-la. Per fer-ho es va crear un dossier amb l’ajuda d’una cooperativa de

comunicació.

Amb el dossier acabat aquest curs volem:

• Aplicar  i  desplegar  el  dossier  creat  el  curs  15-16 i  fer-lo  arribar  a  l’EGS

perquè el coneguin i l’apliquin.

• Uni.car la imatge de l'associació:

• Creant un llibre d'estil d'Esplac.

• Fomentant una línia grà@ca més crítica.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

250,00 € 500,00 € -250,00 €

9.2. Comunicació de Recursos
El projecte de comunicació de recursos va néixer el curs passat quan es va veure que

molts  dels  recursos  que es  generen des d’Esplac no arriben als  esplais.  Volem seguir

treballant perquè cada esplai sàpiga on pot buscar quan necessita alguna cosa i que hi ha. 

Ens proposem desenvolupar una estratègia comunicativa de difusió de recursos, que

no depengui de cada projecte, i que contempli noves maneres d'apropar els recursos

als esplais. Les accions que ens plantegem per aconseguir-ho són:

• Fer  vídeos  per  explicar  els  diferents  protocols,  com  els  d'organització
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d'activitats  o  de  gestió  econòmica,  d'Esplac  i  com  aplicar-los  al  sector

geogrà.c.

• Fer vídeos per explicar els diferents recursos d'Esplac.

• Fer un vídeo explicant que ofereix Esplac als esplais.

• Posar els recursos a un lloc accessible pels esplais i  generar una eina que

expliqui què hi ha i com trobar-ho.

• Mantenir la campanya “el Recurs del Mes” i plantejar si podria ser física a

més de virtual.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

0,00 € 0,00 € 0,00 €

9.3. SomEsplai.cat
La  revista  digital  SomEsplai.cat  és  una  plataforma  que  ens  serveix  per  a  elaborar

discurs  dins  l’associació,  compartir  els  nostres  valors  i  ser  un  altaveu  de

posicionaments i debats sobre l’esplai.

El curs passat la participació al consell de redacció de la revista va disminuir i també ho

van fer els articles publicats i les visites. Davant d’aquesta situació es va convocar un grup

de treball per veure com hauríem de rede@nir aquest espai per apro@tar tot el potencial

que té.

Aquest curs volem recuperar la participació a la revista i les lectures i ens proposem:

• Fer reunions del SomEsplai descentralitzades una vegada al mes.

• Mantenir l’acte anual del SomEsplai.

• Reorganitzar les seccions de la revista per fer-les més clares i rellevants.

• Publicar un recull dels articles més llegits del curs anterior.
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• Fer un vídeo promocional del SomEsplai.

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

500,00 € 300,00 € -200,00 €
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10. RELACIONS EXTERNES

Entenem que els objectius que ens plantegem a Esplais Catalans i la visió que tenim
tan sols la podem dur a terme a partir de la col·laboració amb altres agents i  del
treball en xarxa. Per tant les relacions externes són estratègiques per nosaltres.

La  major  part  de  les  relacions  externes  d’Esplais  Catalans  les  assumeix  l’Equip  de
Direcció però les relacions territorials les duen a terme els Equips Generals de Sector.

Aquest any ens proposem mantenir i augmentar les relacions externes però també que
siguin  més  conegudes  pels  esplais  i  donar-vos  suport  a  l’hora  de  gestionar-les.  Ens
proposem, en aquest sentit dos grans objectius:

Fomentar  que  els  esplais  genereu  xarxa  i  treballar  la  importància  de  les  relacions
externes:

• Recollint dades sobre la realitat de les relacions externes dels esplais.

• Fent difusió dels recursos dels que disposem per orientar-vos en les seves
relacions externes.

• Enfortir i  motivar l'EGS en la seva tasca de dinamització de les relacions
externes del sector.

• Proporcionar dades als sectors de les entitats de cada territori,  indexades
temàticament, i oferir-los contactes.

Facilitar que els esplais conegueu quines relacions externes té Esplac i fer-vos arribar
la informació que els pugui interessar:

• Incorporant a l'EsplacNet ó de rebre mailing a propostes d'altres entitats.

• Elaboral'opcint  un  mapa  de  relacions  externes  d'Esplac a  mode  de
constel·lació on s'expliqui una mica cadascuna.

• Informant el GC de les relacions que Esplac té amb entitats externes.  On
participem, amb qui ens relacionem i quin tipus de relació hi tenim.
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• Potenciar  la  nostra  presència a  la  Taula  de la Infància  i  l’Adolescència  de
Catalunya com a espai de treball sobre infància. 

Pressupost 2017 Pressupost 2016 Diferència

780,00 € 1.030,00 € -250,00 €
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