
Benvolguts esplais! Monitores i monitors! 
 
Amb aquesta carta presento la meva candidatura per ser el nou 
Interventor de Comptes d’Esplais Catalans. A continuació us explico 
una mica qui sóc i perquè penso que puc desenvolupar les tasques 
pròpies de la Intervenció de Comptes d’Esplac. Espero poder comptar 
amb el vostre suport i que pugui contribuir a l’enfortiment i la 
participació dels esplais des de la Intervenció de comptes!  
 
L’Esplai Espurna i Sants 

La meva vida a l’esplai va començar quan 
tenia 9 anys i els meus pares em van apuntar a l’Esplai Espurna. L’esplai 
em va permetre arrelar-me al barri, créixer en valors i fer grans amics i 
amigues. 
Quan va ser el moment vaig començar a fer de monitor i ho vaig ser des 
de l’any 2006 fins al 2013. Durant els anys de monitor he portat infants i 

joves de totes les edats, entre els 7 i els 16 anys. Dins de l’esplai m’he ocupat de l’Economia, de la 
Pàgina web i xarxes socials, de representar l’esplai a Esplais i Caus de Sants – Montjuïc, d’organitzar 
el Correllengua de Sants,... A l’any 2008 vaig obtenir el Carnet de Monitor a l’Escola Lliure “El Sol”, 
i al 2009 el de Director a la mateixa escola. 
 
La relació amb ESPLAC 
El meu esplai va entrar a Esplais Catalans a l’AGO del 2011 i va ser en aquell moment que vaig 
entrar-hi en contacte representant el meu esplai a les reunions del Sector Barcelona. Vaig 
participar en diverses comissions del propi Sector així com a la Comissió Internacional d’Esplac 
després d’haver fet dos intercanvis amb el grup de joves de l’esplai, i també a un parell de Seminaris 
Internacionals. El març del 2012 em varen proposar entrar al Secretariat del Consell de la Joventut 
de Barcelona (CJB) en representació d’Esplac. Durant 3 anys, fins el març de 2015 en vaig formar 
part ocupant-me de les àrees de Pau i Cooperació, Associacionisme Educatiu i Territori. Al CJB vaig 
conèixer la riquesa i diversitat del moviment associatiu juvenil i a aprendre encara més de la 
importància del treball en xarxa i de la necessitat de la defensa del model d’esplai associatiu, 
voluntari, laic i progressista. A l’octubre del 2013 vaig decidir entrar a l’Equip General del Sector 

Barcelona per estar més a prop del esplais i poder 
participar més activament del rumb del sector. Al 
mes de novembre de 2014, en el marc de l’AGO 
d’Esplac de 2014, vaig ser escollit membre de 
l’Equip de Direcció (més endavant rebatejat com 
a Equip de Coordinació), on vaig ser-ne el Tresorer 
entre 2016 i 2018. A banda de la tresoreria durant 
els 4 anys vaig ocupar-me de les relacions i 
projectes internacionals, també vaig dedicar 
bastants esforços a les relacions externes 
associatives i per destacar algun projecte 
mencionaria el llibre i documental “Transformar 
educant”. 

 
Altres experiències associatives 
El 2016 vaig incorporar-me al Consell Rector d’Incoop (en aquell moment encara Encís) i des del 
2019 que en sóc el President. Des del Consell Rector de la cooperativa ens ocupem de definir les 
línies estratègiques d’INCOOP. Segurament els esplais coneixeu Incoop pel “Xec Incoop” o per 
l’Agència (lloguer d’autocars o cases de colònies), però també gestionem serveis per a persones al 
llarg de la vida (des d’escoles bressol fins a centres de dia de gent gran, passant per centres cívics, 
projectes comunitaris,...).  



A banda d’INCOOP sempre he 
estat molt implicat amb el meu 
barri, i així després d’haver 
participat a la plataforma per 
aconseguir convertir la Lleialtat 
Santsenca en un equipament pel 
barri de Sants “per a usos 
veïnals, cooperatius i de cultura 
popular”, des de la seva posada 
en funcionament sóc soci de 

l’associació gestora de l’equipament i participo de la Comissió d’Economia.  
Vinculat amb el món de l’esplai, també des del 2015 formo part del Claustre de l’Escola Lliure el 
Sol, i des de la seva conversió en cooperativa que en sóc soci col·laborador. A l’Escola acostumo a 
donar sessions d’organització, gestió econòmica, planificació estratègica,... i he estat formador un 
parell d’anys dels cursos Marta Mata i el darrer estiu vaig ser formador al Training Course 
organitzat entre Esplac i l’Escola.  
No cal dir que des de que vaig passar a ocupar càrrecs a Esplais Catalans vaig decidir fer-me soci 
col·laborador de l’associació, i encara ho sóc! Vosaltres no sou sòcies d’Esplac encara? 
 
Trajectòria formativa i professional 
Vaig néixer el 1989 a Barcelona i sempre he viscut a Sants. Sóc Llicenciat en Economia per la UPF, 
tinc Màster en Internacionalització per la UB i actualment estic cursant un Executive Master in 
Business Administration (EMBA) per ESADE. 
Professionalment he treballat a l’àrea d’internacionalització d’ACCIÓ, Agència per a la 
competitivitat de l’empresa, i des del 2015 faig de Gerent a Biocontrol Technologies, empresa 
dedicada al desenvolupament de solucions biològiques pel control de les malalties dels cultius.  
 
Tinc el perfil adequat per ser interventor de comptes? 
D’acord amb els Estatuts d’Esplac (article 58), l’Interventor de comptes ha d’emetre informes sobre 
els documents de caire econòmic que se sotmetin a l’Assemblea per tal que els esplais pugueu 
tenir més informació a l’hora de decidir el sentit del vostre vot. Els informes de l’interventor de 
comptes no són com l’informe d’auditoria (tècnic i estrictament comptable) sinó que busca veure 
si els plantejaments econòmics que es fan són coherents amb el Pla estratègic, Pla de Treball i 
Memòria Anual.  
Personalment crec que puc desenvolupar bé les tasques pròpies del càrrec ja que:  

● Sóc soci col·laborador d’Esplac i dins de l’associació he ocupat diferents rols (monitor, 
comissionat, EGS, Tresorer, Equico,...) de manera que tinc una visió clara i global sobre la 
missió de l’associació i el seu funcionament.  

● Tinc formació en economia i empresa, de manera que tinc els coneixements i l’experiència 
per entendre els pressupostos, comptes de resultats, balanços… i la dimensió econòmica 
dels projectes que Esplac desenvolupa. 

● Crec fermament en el paper dels esplais i d’Esplac per fer una societat més justa i lliure, 
implicada i participativa.  

● Tinc ganes de poder continuar contribuint a l’enfortiment i a la participació dels esplais 
d’Esplac.  

 
Si us ha quedat cap dubte o voleu saber cap altra cosa, no dubteu en posar-vos en contacte amb 
mi a través del correu electrònic: eduardfermart@gmail.com o al telèfon 648.70.14.17. 
 
 

Eduard Fernando i Martínez 

Sants, a 13 d’octubre de 2021 

https://infoesplac.typeform.com/to/TLGFlz

