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PRESENTACIÓ
L'energia de l'esplai som nosaltres!
El document que teniu a les mans és la memòria del curs 2011-12 i ve determinada pels eixos del pla
estratègic 2011-2014 d'Esplais Catalans que varem estar treballant a diferents nivells des de febrer de 2011 i
les línies de treball 2011-12, i també per totes aquelles accions que ja fem normalment i que s'han anat
incorporant al dia a dia d'Esplais Catalans. Podem dir que aquest document és el primer resultat parcial del
pla estratègic que vam aprovar a la passada Assemblea general ordinària.
Com sabeu, la idea base a partir de la qual s'articula el pla estratègic és que volem que l'esplai sigui conegut i
reconegut com a referent educatiu i que Esplais Catalans en siguem l'associació representativa, aprofundint i
consolidant el mètode pedagògic dels esplais, així com ser presents a tot el territori català. El repte d'enfortir
Esplais Catalans passa per mantenir i potenciar la participació dels esplais.
D'aquests punts se n'ha desprès la necessitat de treballar a partir de 4 eixos: la Participació, com a condició
imprescindible per tirar endavant el projecte dels esplais i d'Esplais Catalans; l'Atenció Personalitzada, com a
metodologia de relació i acompanyament dels esplais; el Model d'esplai, com a aprofundiment i
reconeixement del nostre propi projecte; i el Decreixement com a marc conceptual que marqui la nostra
gestió a tots nivells.
Amb l'aprovació del pla de treball que concretava totes aquestes idees sabíem que se'ns presentaven molts
reptes, tant de portes endins com mirant enfora. Érem conscients que validàvem un pla de treball ambiciós,
que requeria la implicació de tothom per tal que sortís endavant. Que requeria del compromís dels esplais.
Que requeria de la feina de tothom: sectors, comissions de treball, Equips generals de Sector, Secretaria
tècnica i Equip de Direcció. I així ha estat i és de rebut agrair a tothom la feina feta.
Ens repeteixen fins a la sacietat que estem en crisi, que res no tornarà a ser com abans. I malgrat això i una
llista inacabable de dificultats, hem seguit fent esplai perquè creiem que educant (i educant-nos) en la
llibertat infants i joves des de l’associacionisme transformarem el nostre entorn. Aquesta memòria que us
presentem està carregada de dades que demostren que durant el curs 2011-12 Esplais Catalans hem seguit
creixent en el sentit més ampli que es pugui donar: la participació als sectors geogràfics ha augmentat, hem
batut rècords de participants a les activitats, hem fet l'Esplaiada, hem traçat un camí per consolidar la feina
territorial amb la generació d'Equips generals de Sector al territori, han augmentat els esplais que han fet
activitats d'estiu i consolidem un nou Pla de Formació que ens ha de fer més, millors i més convençudes.
És per això que us convidem a la lectura d'aquest document perquè prengueu consciència de com, al dia a dia
de la nostra associació, hem evidenciat el nostre compromís i la nostra responsabilitat, la nostra motivació i la
nostra il·lusió. De com hem compartit l’energia de l’esplai. De com hem donat a conèixer que les monitores i
monitors dels esplais tenim un projecte comú i que juntes som més fortes per aconseguir-lo. I si a això hi
afegim que enguany hem celebrat que fem 30 anys, tot ens fa pensar que anem pel bon camí: compartint,
intercanviant, creixent conjuntament amb els esplais, que sou la nostra raó de ser.
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Qui som?
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QUI SOM?
Missió
Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la
transformació social, mitjançant l’educació en drets dels infants. L’enfortiment dels esplais és la nostra raó de
ser.
Actualment formem Esplais Catalans 101 esplais situats en 62 poblacions catalanes, agrupant a 6500 infants i
1600 monitors i monitores .

Valors
Esplais Catalans desenvolupem les nostres propostes en base els valors següents:
•

Educació: la tasca i el projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants,
monitors i monitores i famílies, els quals comparteixen un projecte associatiu de transformació
social.

•

Laïcitat: som un moviment en favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la ciutadania,
especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

•

Voluntariat: el compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels esplais són la
nostra via per a la plena ciutadania.

•

Associació: som un resultat de l’autodeterminació de les persones i l’autogestió dels grups a
través de la participació associativa democràtica i de la vertebració federal dels esplais en el
territori.

•

Internacionalisme: fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de
compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot
desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.

•

Amistat: recolzem el treball en equip, la motivació, el creixement personal, la convivència i el
respecte en el tracte quotidià dels esplais com la manera d’estimar-nos i ser feliços.

Visió
Volem que l’esplai sigui conegut i reconegut com a referent educatiu i que Esplais Catalans en sigui
l’associació representativa, tot aprofundint i consolidant el mètode pedagògic dels esplais, així com ser
presents a tot el territori català.
El repte d’enfortir Esplais Catalans passa per mantenir i potenciar la participació dels esplais.
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Objectius
L’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; una forma
d’educació popular. Esplais Catalans és el resultat de la voluntat dels esplais i persones membres de comptar
amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta. Fem promoció de la igualtat, la llibertat, la
participació associativa, l’educació ambiental i els drets dels infants. En aquest sentit, a Esplais Catalans
facilitem la formació dels monitors i monitores, organitzem trobades, impulsem campanyes i promovem la
creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais.
Els nostres objectius generals com a associació són:
•

Promoure la transformació social a través d’una educació integral i alliberadora.

•

Aconseguir el reconeixement i la sensibilització social sobre la importància de l’associacionisme
educatiu.

•

Ser un referent per als esplais laics de Catalunya i donar-los el suport i recursos necessaris per al
seu desenvolupament i millora.

•

Contribuir activament a l’enfortiment de la societat civil del nostre país mitjançant la promoció
de l’associacionisme juvenil i infantil.

•

Promoure el respecte i l’enfortiment de la cultura catalana.

•

Fomentar la participació social dels infants i joves de Catalunya, així com d’altres indrets
mitjançant accions a nivell local, però també internacional.
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COM HO FEM?
Atenció personalitzada
Esplac, des de la seva creació, té per objectiu crear discurs, formar als equips de monitores i monitors i donar
suport als esplais. Tal i com diu la nostra missió, la raó de ser d'Esplac és l'enfortiment dels esplais.
L’atenció personalitzada és el nom que rep la metodologia i el conjunt d’accions que duem a terme a Esplac
per donar suport i ajudar als esplais a desenvolupar la seva tasca. És la recollida d’informació provinent dels
esplais, és la gestió i anàlisi d’aquesta informació, és el plantejament d’objectius i és finalment dur a terme
accions que afavoreixin el desenvolupament dels esplais.
L'ASSAC online és l'aplicació que permet agilitzar la recollida d'informació dels esplais a través d'internet. La
recollida d'aquesta informació sumada al seguiment individualitzat de cada esplai (visites, trucades...) serveix
per poder fer un anàlisi de l'estat de la qüestió de cada esplai.
Tot aquest recull d'accions, té per objectiu adaptar les actuacions d'Esplac a les necessitats dels esplais,
augmentant la proximitat entre ambdós i aconseguint una atenció més personalitzada.
A nivell metodològic els esforços es basen en la priorització de les actuacions a realitzar amb cada esplai, i en
el seguiment de les mateixes. Per altra banda la relació amb els esplais parteix del contacte proper amb
aquests, reforçant la idea que Esplac està a la seva disposició.
Aquest any, hem treballat amb la redefinició d'aquesta metodologia d'assessorament i suport als esplais tant a
nivell polític com tècnic. Es busca donar una millora a la nostra capacitat de resposta i atenció als esplais. És
per això que hem estat treballant en els diferents processos que s'han de seguir i que s'espera que el pròxim
curs puguem desenvolupar a fons amb l'ajuda de l'eina (ASSAC), ja que també s'hi està treballant per
desenvolupar-la.

Educació en drets dels infants
Com a associació d’esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per la transformació social,
mitjançant l’educació en drets dels infants, la promoció i la sensibilització sobre els drets dels infants és un
element clau de la feina que fem. Per això entenem que l’entitat en si mateixa s’emmarca dins del dret dels
infants a gaudir del seu lleure i jugar, i per això hem promogut des dels inicis la celebració d’aquesta data
donant suport als esplais que, agrupats per sectors geogràfics, surten al carrer a celebrar el 20 de novembre
fent activitats relacionades amb els drets dels infants i obertes a la població en general. Enguany ho han
celebrat els sectors Penedès-Garraf, Bages Berguedà, Barcelonès Nord i Baix Llobregat; els detalls d'aquestes
activitats es troben descrites a cada Sector Geogràfic a l'apartat dedicat als mateixos. A més a més, Esplais
Catalans va participar a la celebració del dia internacional de la Infància a Barcelona amb la Xarxa d'Infància
de Barcelona.
A més de les diades, hem anat elaborant una gran diversitat de recursos pedagògics i de sensibilització sobre
els drets dels infants, com a eines de suport als esplais en la seva tasca de promotors i defensors d’aquests
drets. Destaquem especialment del projecte “Vet aquí els nostres drets” d'Esplac, que enguany ha realitzat
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diverses accions de sensibilització destacables:
•

Publicació d'un article sobre l'ús dels contes de Vet aquí els nostres drets per treballar els drets dels
infants al segon cicle d'educació primària, junt amb fitxes pedagògiques, per a la revista GUIX,
Octubre 2011 (Ed. Graó)

•

Incorporació del conte i recurs que el complementen al cercador de recursos de l'Ajuntament de
Barcelona: “Barcelona contra el racisme”, www.barcelonacontraelracisme.cat.

•

Aparició del recurs a la pàgina de la xtec (Departament d'Educació) durant els mesos d'octubre i
novembre.

•

L'exposició “Vet aquí els nostres drets: els drets dels infants segons els seus protagonistes” ha estat
exposada la Terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona durant un mes, a la biblioteca d'una escola
d'educació primària de Barcelona (CEIP Pere Vila) durant un altre mes, i a la formació internacional
d'Esplac a Sant Joan de les Abadesses, durant deu dies.

•

Distribució de 45 contes Vet aquí els nostres drets a entitats externes a Esplac.

D'altra banda, la formació és una de les eines de sensibilització principals amb que compta Esplac. Aquest
curs destaquem la formació realitzada per la secretaria tècnica. Cal destacar també la distribució de 25 jocs
de taula “Tirant pel dret: Joc d'Educació en Drets Humans i Drets dels Infants” a aquells esplais que
encara no el tenien durant l'assignatura d'Educació en Drets Humans impartida als cursos del Programa de
Formació Marta Mata.
Els drets i la participació dels infants han estat sempre eixos prioritaris del treball en l’àmbit internacional
que realitzem a Esplac. D'aquest fet destaca la consolidació de la formació internacional que es realitza amb
aquesta tema com a eix central cada setembre, amb la seva sisena edició aquest curs.
Tot i que aquest curs s'havia plantejat treballar especialment el tema de la Participació dels Infants i Protecció
d'Infància en Risc, s'ha donat continuïtat a la feina feta en relació al primer tema, però finalment, per
qüestions de prioritat de tasques, el treball sobre Infància en Risc ha quedat posposat pel curs vinent.
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QUÈ FEM?
Assessorament en la realització d'activitats i projectes
Projectes educatius, de curs i extraordinaris
Hem estat oferint assessorament a tots els esplais en els seus projectes de curs, projectes educatius de centres i
idearis, i en algun cas, que ha estat puntual, a projectes extraordinaris. Entenem que aquests projectes
complementen l'activitat ordinària dels esplais i el seu desenvolupament li suposa un valor afegit. És per això
que l'eina, l'ASSAC, està en constant procés de millora. De fet, hem simplificat el gestor de projectes i millorat
per tal de que faciliti la feina als esplais.
L'assessorament ofert és a nivell pedagògic, per la preparació dels projectes i també, un cop realitzats, per la
seva valoració. Ens queda pendent aprofundir més en l'ús que fem de l'eina del projecte.

Activitats d'estiu “Els esplais fem l'estiu”
Ha estat a través de l'assessorament personalitzat, visites prèvies i visites in situ que s'han realitzat les següents
accions per tal d'acomplir els objectius d'aquest projecte:
z

Donar suport a les activitats d'estiu, assessorant els monitors/es a nivell pedagògic.

z

Fomentar una relació directa i propera amb els esplais.

z

Vetllar per millorar l'organització i gestió dels esplais

z

Dotar de recursos econòmics, materials i pedagògics

z

Promoure la realització d'activitats d'estiu en tots aquells esplais que no n'estan duent a terme.

Aquest estiu ens trobem amb un increment considerable del nombre d'activitats total: 17 activitats més
respecte a l'estiu passat. Ha crescut el nombre de colònies, tot i que el creixement més notable és de
campaments amb 10 activitats més d'aquesta tipologia respecte a l'estiu passat. Les rutes i els intercanvis
internacionals s'han mantingut gairebé dins les mateixes xifres. Cal destacar que enguany tots els intercanvis
han estat d'enviament. El nombre d'activitats d'aquest estiu 2012 ha estat de 137, distribuïdes en els
següents tipus d'activitats:
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Nombre d'activitats estiu 2012

Casals 16
Colònies 35

Intercanvis internacionals 7

Rutes 28

Campaments 51

Així, doncs, estem parlant d'un total de 121 activitats d'estiu de caire voluntari i associatiu i les trobem
distribuïdes així, per sectors:
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Baix Llobregat
Barcelonès Nord
Penedès-Garraf
Bages-Berguedà
Barcelona
Maresme

Vallès

Osona-Ripollès
Girona
Baix Camp – Tarragonès

Colònies
Campaments
Rutes
Intercanvis internacionals
Casals
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0

Gairebé tots els sectors han incrementat el nombre d'activitats. El canvi més notori és el Bages-Berguedà, que
ha triplicat el seu nombre.
•

Bages-Berguedà1: 15

•

Penedès-Garraf: 12

•

Baix Llobregat: 27

•

Vallès: 19

•

Barcelona2: 37

•

Osona-Ripollès: 2

•

Barcelonès Nord: 12

•

Baix Camp-Tarragonès: 1

•

Maresme: 11

•

Girona:1

Hi ha hagut un total de 5215 infants i joves participants i fins a 1081 monitors i monitores a les activitats
d'aquest estiu 20123.
BagesBaix
Barcelon Barcelon Maresme Penedès- Vallès
Berguedà Llobrega a
ès Nord
Garraf
t

Osona- Baix
Ripollès CampTarragonè
s

562

837

1439

741

199

633

704

60

40

Monitors/ 112
es

185

262

103

43

172

175

13

16

Infants

A nivell dels recursos materials que s'ofereixen des d'Esplac, les tendes model iglú continuen tenint bona
rebuda i acceptació per la seva utilitat durant les activitats d'estiu. Aquest estiu n'hem repartit 10 més: un total
de 50.
Les carpetes per guardar la documentació, recurs editat fa dos estiu, s'han ofert als esplais nous o activitats
que encara no n'havien tingut.
Com cada edició, els esplais que ho han necessitat han comptat amb la part de difusió (cartells i postals). El
nombre de demandes ha estat de 8 esplais. És una xifra que no va amb relació a l'alça d'activitats d'aquest
estiu.
Els préstecs ecològics han seguit tenint una bona demanda tot i que hi ha una davallada amb l'ús de les
làmpades solars. S'explica per la seva baixa eficiència i mal estat del pas dels anys. El forn solar ha tingut més
demandes i continua creixent l'ús dels carregadors de mòbils solars.

1Dos camps de treball comptats com acampada.
2Un camp de treball comptat com acampada.
3Aquestes xifres pertanyen a les fitxes inicials, són una previsió dels esplais i per tant no són les xifres finals.
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BagesBaix
Barcelon Barcelonè Maresme PenedèsBerguedà Llobregat
a
s Nord
Garraf

Vallès

OsonaRipollès

TOTAL
per cada
recurs

Làmpades
solars

0

0

3

0

0

0

0

0

3 làmpades

Carregador
mòbils

0

1

2

0

0

1

1

0

5
carregador
s

Forn solar

0

0

1

0

0

0

1

0

2 forn
solar

TOTAL
per sector

0

1

6

0

0

1

2

0

A través de les visites, i per tant l'atenció personalitzada, s'ha ofert el suport pedagògic i organitzatiu per la
realització de les activitats d'estiu.
Com cada any, hem rebut diverses consultes (presencials o no) sobre temes majoritàriament relacionats amb
la normativa de lleure d'altres comunitats i també, amb menys nombre, sobre la catalana. Les principals
consultes segueixen sent sobre les titulacions, documentació que s'ha de preparar, notificacions i també sobre
manipulació d'aliments i aigua.
Tant les visites prèvies com in situ que han portat a terme la Secretaria tècnica, els Equips generals de Sector i
l'Equip de Direcció han estat també un espai on ens hem pogut apropar i conèixer millor els diferents grups
de cada esplai. El nombre de visites prèvies ha estat de 28 i hem fet fins a 31 visites in situ, distribuïdes entre 9
sectors dels 10 totals.
Vallès
Penedès-Garraf
Osona-Ripollès
Maresme
Girona
Visites prèvies

Baix Llobregat

Visites in situ
Baix Camp-Tarragonès
Barcelonès Nord
Barcelona
Bages-Berguedà
0

1

2

3

4

5

6

7
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Formació
Aquest curs hem estrenat nou format en l'estructura de les formacions i hem obert, arrel dels canvis
estructurals a l'Escola Lliure el Sol, 3 programes de formació: el programa Marta Mata per monitores i
monitors, el programa Teresa Claramunt per a Dirigents i el programa Joan Salas per a treballadors i
treballadores.
Durant aquest curs 2011-2012, 1216 monitors/es dels esplais d'Esplac han participat en 108 formacions.

Programa de formació Marta Mata
Des d’Esplac promovem la formació continua dels monitors i monitores dels esplais i, per tant, facilitem
l'accés als cursos de monitors/es i directors/es, així com d’altres accions formatives impulsades, la major part,
des de l’Escola Lliure El Sol, i portem a terme totes aquestes accions i projectes de caire pedagògic, discursiu i
formatiu. Així, oferim als centres d’esplai associats, tant individualment com col·lectiva, com a les comissions
i grups de treball de l'entitat: recursos, formació, suport i assessorament en relació tant a les seves necessitats
formatives i/o pedagògiques, com relacionades amb el nostre projecte educatiu. Alhora, les comissions de
treball també ofereixen recursos, formació, suport i assessorament de la seva especialitat als esplais. A més,
cada curs organitzem l'Escola de Dirigents, adreçada a monitors/es i responsables dels esplais i als i les
dirigents d'Esplac.
Aquestes accions formatives han estat:
TIPUS DE FORMACIÓ

FORMACIONS

PARTICIPANTS D'ESPLAC

Càpsules a mida

17

223

Trobades de monitors/es i diades de tècniques

38

585

Formacions impartides pels membres de les Comissions
de Treball

1

10

Escola de Dirigents

3

51

Formacions internacionals

8

25

Cursos de monitors/es

34

102

Cursos de directors/es

4

44

3 (a 4 sectors)

176

Cursos d'Iniciació de Monitors/es (CIM)

•

Càpsules a mida:

17 esplais han realitzat un total de 17 càpsules a mida, amb un total de 223 participants. La demanda de
formacions a mida s'ha duplicat en referència a l'any passat.
Data

ESPLAI

FORMACIÓ

PARTICIPANTS

19 de novembre

Clupi

Introducció a la cooperació internacional

9

14 de gener

Gatzara

Motivació de l'equip de monitors/es

11
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21 de gener

Can Parellada

La comissió pedagògica a l'esplai

8

15 de gener

Egara

Principis bàsics d'un esplai

11

29 de gener

Egara

Psicopedagogia

11

25 de febrer

Isard-Flor de Neu

Nens satèl·lits

13

18 de març

Eixam

Muntatge de campaments

15

31 de març

Can Parellada

Teatre social amb famílies

8

1 d'abril

Guaita'l

Treball en equip

8

1 d'abril

Egara

Activitats de vacances a l'esplai

12

8 d'abril

Arc de Sant Martí de
Torrelles

Com fer reunions

18

21 d'abril

Peti ki peti

Comunicació i resolució de conflictes

11

12 de maig

Peti ki peti

Educar les emocions

12

2 de juny

Espurna

Alemany bàsic

16

17 de juny

Ulele, Gepa, Botó i Piolet

El relleu a les nostres entitats

23

26 de juny

Peti ki peti

Acollida i relleu

11

28 de juny

Espurna

Educació en la diversitat, multiculturalitat

16

14 de juliol

Geps

Organització i tasca del monitor/a

10

•

Formacions als sectors geogràfics:

Formacions en les trobades de monitors/es i diades de tècniques que organitzen els sectors geogràfics. S'ha
realitzat un total de 13 activitats, nombre doblat tenint en compte l'any anterior, on s'han realitzat 38 sessions
de formació i on han participat un totals de 585 monitors i monitores.
Data

CONTEXT

SECTOR

FORMACIÓ

PARTICIPANTS

22 d'octubre

Trobada de monis

Maresme

Gènere
Treball amb adolescents i joves
Treball amb infants amb dificultats

23+10+18

22 d'octubre

Trobada de monis

Barcelonès Nord

Treball amb adolescents
Cohesió territorial

12+11

Vallès

La participació de les famílies a l'esplai
Infància en risc: problemes socials
Infància en risc: problemes psíquics/físics
Saps discutir?

17+18+17+22

Baix Llobregat

Dinàmiques de grups (resolució de
conflictes, com motivar...)
Necessitats educatives especials i atenció a
la diversitat
Forma't per a l'acció: Com fer un hort urbà*
Educació per la salut (sexualitat, drogues i
alimentació)

13+8+14+10

5 de
novembre

5 i 6 de
novembre

Monitrobada

Monguitrobada
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12 de
novembre

Matinal

Bages-Berguedà

Reciclem-nos: aprenem a innovar a l'esplai!

23

11+10+14+5+21
+18+15

19 de
novembre

Trobada de monis

Barcelona

El relleu generacional als esplais
Com tractar els rols a les reunions
Com tractar la mort amb els infants
Casals de joves
Tècniques de relaxació i dansoteràpia
La gestió de les emocions
Tècniques de circ

11 de
novembre

Diada de tècniques

Penedès-Garraf

Joc de nit de rol

16

28+35+28+33

3 i 4 de març

Calça't

Penedès-Garraf

Conta contes
La mort
Finançament ètic
Gènere

10 i 11 de
març

Trobada de monis

Bages-Berguedà

Treball amb infants amb NEE
Drets dels infants

19+11

17 de març

Retrobem-nos!

Barcelonès Nord

Finançament ètic
Campanyes econòmiques

7+9

13+20+7+7+11

20 d'abril

Vesprada

Barcelona

Saps discutir?
Com tractar infants amb NEE
Dinàmiques de cohesió per a monitors/es
Com fer bones assemblees
Finançament ètic

13 d'abril

Vesprada

Maresme

Finançament ètic

23

14 i 15
d'abril

Cap de setmana trobada
amb formacions

Osona-Ripollès

Treball amb infants amb necessitats
educatives especials
Forma't per l'acció: sortides sostenibles i
coneixement de l'entorn

4+4

•

Curs d'iniciació al monitoratge (CIM):

S'han realitzat 2 CIM, un d'ells desdoblat, amb un total de 176 participants.

•

Data

SECTOR

PARTICIPANTS

22 i 23 d'octubre

Barcelona

49

11 i 12 de febrer

Vallès

27

10 i 11 de març

Maresme i Baix Llobregat

100

Observacions
CIM autogestionat per monis
i EGS del sector
CIM autogestionat per monis
i EGS del sector
CIM autogestionat per monis
dels dos sectors

Cursos de monitors/es i directors/es

Respecte els cursos d'estiu de l'Escola Lliure el Sol, que formen els Programes d'acollida i creixement, cal
destacar la participació de les persones de l'Equip de Direcció com a formadores d'aquests cursos.
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Dates

Context

Participants

Formació
Tutoria

Marta Mata Creixement
Viladrau 1

24

Famílies
Relleu
Participació

1a quinzena d'agost 2012

Treball amb adolescents
Marta Mata Èxit Viladrau

26

Relleu
Internacional
Relacions Exteriors
Tutoria

Marta Mata Creixement
Viladrau 2

20

Dimensió Estratègica
Educar en DDHH
Gènere

Marta Mata Creixement
Saifores

25

Educar DDHH
Relleu
Famílies

2a quinzena d'agost 2012

Tutoria
Dimensió Pedagògica
Gènere
Marta Mata Èxit Saifores

25

Internacional i Relacions
Exteriors
Adolescents
Relleu

•

Formacions per i de les comissions de treball

La comissió Reduint Petjada ha continuat oferint-se a portar a terme les formacions demanades pel sector
sobre horts urbans, que ha estat la demanda que s'ha repetit aquest curs. Per contra, la comissió ha estat
immersa en el projecte d'aquest curs i hem participat en espais formatius i de debat de l'Agenda 21 de
Barcelona.

•

Escola de Dirigents d’Esplac:

L'Escola de Dirigents és un espai formatiu, amb diferents formacions adreçades a diferents públics. Per una
banda hi tenim el monogràfic destinat als monitors/es i als directors/es dels esplais, i per l'altra el programa
de formació de dirigents destinat als EGS. Ha tingut una durada de cap de setmana i aquest curs hem
aprofundit sobre el model d'esplai. En aquesta edició, doncs, hem seguit reflexionant sobre el nostre model
d'esplai, fent èmfasi amb la nostra finalitat transformadora. D'altra banda, s'han treballat les eines per ajudar
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a comunicar-nos amb els diferents agents amb què ens relacionem els esplais (les famílies, l'administració, la
ciutadania o d'altres entitats) per tal de donar-nos a conèixer, poder treballar en xarxa i reivindicar la tasca
educativa dels esplais allà on anem.
70
60
50
monitors/es
esplais
ED
EGS
ST
Total participants

40
30
20
10
0

•

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Training course sobre els Drets dels infants:

Aquest curs hem realitzat la 7a. edició del curs de formació internacional d'Esplac (setembre 2011). Un any
més, el curs es va endinsar en l'Educació en Drets Humans i la participació. Però aquest cop va incorporar
espais de reflexió sobre els models d'associacionisme educatiu (entre els quals el model d'esplai) i com aquests
contribueixen a la transformació social. Més enllà d'entrar en plantejaments teòrics, el curs va permetre que
es generessin espais pràctics i dinàmics, en els quals els i les monitores van tenir la oportunitat d'intercanviar
metodologies educatives i endinsar-se en el Teatre de l'Oprimit (estretament vinculat amb la Pedagogia de
l'Oprimit) i en el life long learning (aprenentatge al llarg de la vida). El curs anava adreçat a joves
educadors/es i voluntaris/es d'entitats europees d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys, i comptava amb
un equip de formació de 5 persones amb experiència en el tema. Els darrers dies del curs es van destinar a
l’intercanvi de bones pràctiques i a la definició de projectes internacionals a dur a terme al llarg de 2012. Així
doncs, es donava prioritat a la voluntat de treballar la continuïtat del curs, promovent que els participants
tornessin al seu centre educatiu amb propostes per a realitzar finals de curs 2011-2012. Els participants
provenien d'Alemanya, Àustria, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Itàlia, Letònia, Lituània, Portugal i
Catalunya.
•

Formació internacional i Servei de Voluntariat Europeu:

Aquestes dues tipologies d'activitat permeten la participació de monitors i monitores en formacions i estades
organitzades per altres entitats internacionals amb les que estem associats. Un total de 25 monitors i
monitores i dirigents d'Esplac van participat en 8 formacions i seminaris internacionals (alguns dels quals
d'òrgans de govern de federacions internacionals de les quals som membres). El curs 2011-2012 va ser el
primer en el qual Esplac va rebre i enviar a monitors i monitores en el marc del Servei de Voluntariat
Europeu (una persona a Brussel·les, a la seu de l'IFM-SEI, dues a Letònia, amb els Liepajas Jaunie Vanagi, i
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una altra amb els Action Enfance, de Senegal). La persona acollida – n'haurien d'haver estat dos – ha vingut
de la Fundación Acacia, de Colòmbia.

Programa de formació Teresa Claramunt
Aquest programa adreçat a totes aquelles persones que després d'una trajectòria de compromís a la seva
entitat de base, decideixen assumir noves responsabilitats més enllà d'aquesta, ja sigui a través d'alguna de les
entitats de forma voluntària i són escollides de manera democràtica a les seves associacions.
Al llarg del curs 2011-12 s'ha realitzat una feina de redefinició del Programa establint els continguts de les
etapes d'acollida i de creixement. Més concretament:
•

S’han acordat els continguts i l’estructura de l’etapa d’acollida.

•

Després d’haver fet un treball previ d’anàlisi i de debat per treure conclusions que serveixin com a
nou punt de partida, actualment el grup de treball està a l’espera de rebre la proposta (encàrrec
extern) de la nova estructura i continguts de l’etapa de creixement.

•

Caldrà aprofundir també en la definició de l’etapa d’èxit.

A nivell de programació s'ha realitzat una edició del curs de creixement en la que han participat 4 membres
de l'Equip de Direcció i s'ha previst una acollida de cara al setembre per tal d'incorporar els i les dirigents
territorials d'Esplac a aquest programa.

Programa de formació Anselm Clavé
El programa centrat en la formació del professorat ha estat treballant aquest curs en la revisió del procés
d'acollida de professorat novell. Així doncs s'han establert els passos a seguir per esdevenir professor/a de
l'Escola Lliure el Sol. S'han generat protocols de les entrevistes, els perfils més adients, els drets i deures, carta
de compromís i també la nova formació d'acollida. L'objectiu, doncs, ha estat treballar en l'acollida i posar fil
a l'agulla per continuar treballant en el dibuix del creixement i èxit del professorat.
Per a Esplais Catalans és especialment interessant participar d'aquest programa per tal de garantir el vincle
entre el coneixement generat des de la nostra associació i el coneixement que es transmet a la formació de
l'escola.

Programa de formació Joan Salas
Esplais Catalans ha vetllat per a la formació continuada de totes de les persones que en formem part i la
Secretaria Tècnica no n’és una excepció. El Programa Joan Salas està pensat per dotar de totes les eines i
recursos necessaris per desenvolupar les competències que l’equip humà de la secretaria tècnica necessita per
realitzar la seva feina i fer la cada dia millor.
Aquest curs hem aprofundit en temes com el treball amb adolescents, el treball amb famílies, l’educació
ambiental, eines informàtiques i com realitzar visites als esplais. Per fer-ho hem realitzat formacions
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participatives i hem comptat amb el suport d’experts en cadascun dels camps.
L’objectiu d’aquest curs ha estat facilitar eines als nostres tècnics per poder desplegar la vessant més
pedagògica de la seva tasca. El procés està engegat, el programa encetat i es continuarà treballant en aquesta
línia de cara als propers cursos.
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Banc de recursos
Esplac disposa d'un ampli ventall de materials, activitats i documents, ja sigui en préstec (material per
desenvolupar activitats, exposicions, material per a rutes, campaments i colònies...), com gratuïts (la
col·lecció l'Esmolet, material didàctic, fitxes d'activitat, materials de difusió...).
Aquest curs s'havia prioritzat la millora de l'aplicatiu on line i la difusió per tal que els esplais comencessin a
utilitzar-lo amb regularitat. Malauradament, degut a la urgència de treball en altres seccions de l'ASSAConline, el treball en el Banc de Recursos ha avançat de forma més lenta de la planificada. Tot i així destaquem
l'inici de la utilització de l'eina per part d'alguns esplais: una desena de fitxes d'activitat han estat penjades pels
esplais per tal de compartir els propis recursos amb els dels altres esplais.
Fins el moment la participació dels esplais al Banc de Recursos ha estat la següent:
•

Fitxes d'activitats: Els esplais han penjat 20 fitxes; d'aquestes, 12 poden haver estat errors o fitxes
incompletes. 3 s'han validat i 5 estan pendents de les respostes de millora proposades als esplais.

•

Biblioteca virtual: S'han introduït 7 entrades de documents. Cap d'ells és una entrada complerta. Cal
esbrinar amb els esplais qui ho ha fet per error i qui ho ha fet intencionadament però no ha
funcionant.

•

Materials en préstec: no consta cap material en préstec dels esplais, però es fa difícil saber quants
esplais han intentat penjar-ho o ho han fet però no han completat el procés.
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Projectes
El projecte pedagògic d’Esplac són tots aquells documents que contenen el nostre discurs pedagògic i
metodològic. Per tal d’adaptar-se a les noves conjuntures i donar a resposta a les necessitats que van sorgint
als esplais en la seva tasca educativa, aquests són documents vius i en contínua evolució. Així doncs, sempre
amb l’objectiu d’enfortir els esplais i donar-los eines per a encarar nous reptes, anualment ens proposem
nous eixos i línies de treball que amplien i aprofundeixen en el nostre projecte educatiu. A continuació podeu
veure el treball d'aprofundiment que s'ha realitzat en aquest sentit enguany.

Treball amb adolescents
El projecte RATJA (Recull audiovisual del Treball amb Joves i Adolescents) ha continuat la seva activitat,
iniciada al curs passat. Recordem que aquest projecte ha posat l'èmfasi en les eines audiovisuals per
dinamitzar i fer difusió de la tasca educativa que fan als esplais amb el grup de joves.
Aquest curs han participat 7 esplais. Son 4 menys que el curs passat però, a diferencia d'aquest, tots els
productes audiovisuals estan acabats.
Una novetat important durant aquest curs ha estat l'entrada en el projecte d'un jove voluntari europeu que ha
estat desenvolupant el projecte al sector Baix Llobregat. Aquest jove ha rebut formació que després ha
replicat per diferents esplais i espais de participació d'aquest sector.
La metodologia per elaborar els vídeos ha continuant sent principalment participativa. Pel que fa a la
recopilació dels diferents productes audiovisuals acabats, s'ha elaborat una base de dades mes complerta que
l'any passat que ens ha permès fer difusió de la tasca dels esplais al web, així com fer un recull de pràctiques
participatives per nodrir formacions als monitors.
També hem continuat fent formacions als esplais sobre la temàtica adolescents en el marc dels cursos de
monitores i monitors de l'Escola Lliure el Sol. A mes dels esplais, s'ha realitzat una formació a l'equip tècnic
d'Esplac per tal de poder assessorar i acompanyar als esplais que treballin amb l'eina del vídeo amb grups de
joves.

Treball amb famílies
A inici de curs s'ha realitzat un recull de tot allò treballat al voltant d'aquesta temàtica. A partir d'aquest
moment, s'ha deixat oberta la línia de formació i assessorament. En aquest sentit, es va fer una formació a la
Secretaria tècnica d'Esplac per millorar les seves capacitats per afrontar assessoraments sobre aquesta
temàtica. També s'han continuat fent diverses formacions en el marc dels cursos de monitores i monitors de
l'Escola Lliure el Sol.

Relleu als esplais
Aquest curs s'ha continuat amb les formacions als equips de monitores i monitors dels esplais. S'han fet un
total de 5 formacions a demanda dels propis esplais. En total han passat per les formacions unes 100
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persones. Aquest volum de formacions ha servit per assentar un modul estàndard de formació sobre aquesta
temàtica.
A banda de les formacions, s'ha estat treballant també en la sistematització de la intervenció en esplais que
presentin problemes de relleu. D'aquesta manera, cada esplai ha pogut disposar d'una primera pauta
d'actuació en funció de les seves necessitats.

Tria l'esplai!
Mitjançant el projecte Tria l'esplai, un any més, hem seguit fent un esforç per explicar en poques i clares
paraules que és i com entenem nosaltres l’esplai a través de la promoció dels nostres valors. Aquest projecte
és una de les accions més directament lligades al tercer eix “Model d'esplai” de l'actual pla estratègic d'Esplac i
respon als eixos descrits tant pel pla de comunicació intern (2.Fidelització dels públics interns) com l'extern
(1.Promoció de la identitat corporativa i reivindicació i difusió del discurs i posicionaments d'Esplac). S'han
pogut realitzar totes les accions que proposàvem en el pla de treball tret del monogràfic del Tercer Segona.
Les principals accions dutes a terme han estat:
•

Bloc Tria l'esplai
Al bloc Tria l'esplai enguany hem publicat 25 articles de diversos autors i autores totes elles
relacionades amb Esplac i els esplais: monitors i monitores, membres de l'equip de direcció i d'equips
generals de sector, ex-monitores i membres de la secretaria tècnica. Hem parlat també de temàtiques
molt diverses: la importància de la formació, la recompensa de fer esplai, de projectes dels esplais, de
l'experiència de fer un servei de voluntariat europeu en una entitat educativa, del 30è aniversari
d'Esplac i de l'Esplaiada, entre d'altres. Tots aquests textos, sens dubte, han contribuït a explicar què
fem i perquè ens estimem esplai, a la xarxa.
Respecte el ressò del bloc, enguany hem augmentat un 49% les visites rebudes respecte el curs passat
amb 4154 visites totals. Molts dels articles a més, han estat compartits a les xarxes socials registrant
un bon índex de viralitat a la xarxa.

•

Escola de dirigents 2011: Tria l'esplai!

A l'Escola de Dirigents d'aquest curs hem seguit reflexionant sobre el nostre model d'esplai, fent
èmfasi amb la nostra finalitat transformadora. Les tres sessions realitzades perseguien diferents
objectius:
- Sessió de treball “Dibuixem l'esplai”: construir entre tots i totes la definició del nostre model
d'esplai.
- Tallers “Perquè tothom ens escolti!”: aprendre eines per ajudar a comunicar el nostre missatge als
diferents agents amb què ens relacionem els esplais (les famílies, l'administració, la ciutadania o
d'altres entitats).
- Sessió de treball “Tria l'esplai! Reivindicant la nostra tasca des de l'esplai”: definir noves accions per
continuar el projecte Tria l'esplai tant des d'Esplac, com des dels esplais i sectors.
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D'aquesta sessió van sorgir moltes possibles accions (vídeos, activitats obertes i accions al carrer,
internet, marxandatge i accions de formació i suport als esplais) relacionades amb diferents actors:
les famílies, els mitjans de comunicació locals, l'administració, altres entitats, infants i joves així com
l'àmbit intern de cada esplai i en coordinació amb altres esplais i sectors.
Tota la informació detallada sobre l'Escola de Dirigents la trobareu a l'apartat de formació d'aquesta
memòria.

•

Celebració de la Diada Internacional dels Drets dels Infants (20 de novembre)

El recurs que es va realitzar l'any passat va ser un imant amb el lema i la senyal del projecte Tria
l'esplai relacionat amb els drets dels infants: “A l'esplai donem llum verda als drets dels infants”
representat amb un semàfor amb dret en verd i abús en vermell. Aquests imants ja van ser una eina
de sensibilització llavors, tot i que no es van poder aprofitar tots degut a la pluja que va sorprendre les
celebracions de molts sectors. Enguany, s'han tornat a fer servir els imants per fer "imantades" a les
localitats de: Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès on s'han fet les
celebracions dels sectors de la diada internacional dels drets dels infants. En aquestes imantades, els
infants van enganxar pels carrers centenars d'imants en diferents marxes de reivindicació i
sensibilització sobre els drets dels infants.

Educació ambiental
El projecte d'educació ambiental engloba totes aquelles accions encaminades a promoure els drets dels
infants des d'una vessant el més transversal possible, però posant especial èmfasi en l'educació ambiental i el
dret dels infants de viure en un entorn saludable i la responsabilitat de tothom de respectar-lo.
Així doncs, s'ha fet un treball transversal tant des de préstecs de recursos ecològics sobretot a l'estiu, treball
des de la comissió Reduint Petjada, detecció de bones pràctiques dels esplais (Banc de Recursos) i
assessoraments.

Locals i equipaments
Degut a que és una necessitat històrica dels esplais, de cara al curs 2011-12 volíem encetar aquest projecte
sense cap més intenció que posar en comú diferents modalitats d'ús d'equipaments, de cessió d'espais per tal
de plantejar, possibles estratègies conjuntes i com fer assessoraments als esplais amb dificultats. No ha estat
possible fer aquesta feina per una qüestió de priorització de projectes.
Tot i així, s'han realitzat almenys 8 assessoraments a esplais afectats especialment per aquesta problemàtica.
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Pla de comunicació
El pla de comunicació és l'eina que ens permet fer un anàlisi de la política de comunicació d'Esplac i traçar les
diferents estratègies de comunicació que emprendrem durant el curs. Per tal de poder adaptar les diferents
accions als seus destinataris, tenim un pla de comunicació intern en què agrupem totes les estratègies i
accions destinades als esplais, monitors, monitores, socis, sòcies i dirigents d'Esplac i un pla de comunicació
extern en què definim les accions de sensibilització, reivindicació i per donar-nos a conèixer a la ciutadania
en general, d'altres entitats, l'administració i els mitjans de comunicació.

Pla de comunicació interna
Els eixos i accions de comunicació que hem realitzat durant aquest curs per als nostres públics interns són:

1) Branding o gestió de la cultura corporativa: tenint en compte el treball fet el curs passat de definició de la
missió/visió/valors d'Esplac, hem continuat treballant per donar una tercera dimensió al nostre discurs. Hem
volgut humanitzar la marca d'Esplac a través de les comunicacions a les xarxes socials i sobretot, donant
protagonisme als monitors i monitores a través de la publicació dels seus articles al nostre bloc i al nostre
web. La veu de tots i totes nosaltres, al cap i a la fi, és la veu d'Esplais Catalans.
També hem continuat aprofundint en la definició del nostre model d'esplai en diversos espais i, especialment,
a l'Escola de Dirigents en la qual vam tractar el tema des de diverses perspectives, fent èmfasi en la necessitat
de saber comunicar a l'entorn dels esplais, qui som i què fem.
Una de les accions principals d’aquest eix, ha estat l’anàlisi i la redefinició de la nostra imatge corporativa per
tal d’adaptar-la a la nova organització i cultura corporativa que hem anat forjant durant els últims anys. Hem
volgut doncs, que el nou logotip i la resta de la identitat visual d'Esplac reflecteixi aquesta nova era de
l'energia de l'esplai, sense oblidar la nostra trajectòria històrica. Després d'un procés d'anàlisi i disseny, hem
inaugurat la nova identitat juntament amb el nou web d'Esplac, que ja incorpora el nou logotip i altres
elements gràfics corporatius.

2) Fidelització dels públics interns: per aconseguir que monitors i monitores es sentin part de la
organització ens hem esforçat per tal d'implicar-los i engrescar-los a través de la difusió dels nostres espais de
participació (sectors, comissions, activitats, formacions, trobades...).
Sense perdre de vista les reunions de sector i les trobades presencials, per aquesta tasca ens hem servit de
diferents canals com ara les xarxes socials, el correu electrònic o el nou butlletí electrònic mensual, que ens
han permès dirigir-nos directament amb els monitors/es sense intermediaris.
Pel que fa la difusió de grans esdeveniments, s'ha realitzat un esforç especial en la difusió de l'Esplaiada, en
què hem realitzat un pla de comunicació específic. A part de la difusió externa de l'esdeveniment, gran part
de les accions realitzades han estat destinades a aconseguir el màxim de participació dels esplais a la Trobada,
tant in situ com en la preparació. Una prova d'aquest ambient positiu, va ser la gran activitat registrada a les
xarxes socials (sobretot a Twitter), en què es van recollir centenars de piulades amb els hashtags #esplaiada i
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#energiadelesplai. També es van recollir bons resultats a Facebook amb un augment de 131 seguidors durant
el mes de maig.

3) Millora dels canals de comunicació interns: per tal d'adaptar-nos a la nova lògica transversal de treball i
al projecte d'atenció personalitzada, hem treballat des de diverses vessants l'optimització dels canals de
comunicació interns:
•

Hem treballat l'estructura i la dinàmica de les reunions de sector en el si dels Equips generals de
Sector amb el suport de la Secretaria tècnica.

•

Hem treballat l'estructura i la dinàmica de les reunions d'equip de la Secretaria tècnica, adaptant-les a
les noves necessitats que exigeix la lògica transversal de treball.

•

Hem realitzat dues formacions sobre com fem les visites als esplais, com a eina bàsica per a donar-los
una atenció personalitzada. La primera formació "Com fer visites?" va estar destinada als membres
dels EGS, ED i ST i donava una introducció teòrica i pràctica de com preparar, com comunicar-nos i
com resoldre possibles necessitats detectades en una visita. La segona formació s'ha adreçat als
membres de la Secretaria Tècnica, i ha consistit en practicar a través d'un Role Playing com preparar,
actuar i detectar necessitats durant una visita a un esplai. Ambdues han resultat molt profitoses i han
estat valorades molt positivament pels participants

•

Per tal de potenciar el Banc de Recursos de l'Assac on-line, com a canal de comunicació entre els
esplais i entre els esplais i Esplac, hem elaborat un pla de comunicació amb accions específiques de
difusió de l'eina. Només hem pogut dur-lo a terme en part, a l'espera de què es solucionessin alguns
aspectes tècnics i de funcionament.

•

Amb l'objectiu d'aconseguir més visites al bloc i la web d'Esplac, així com millorar el format de l'antic
Full Informatiu mensual (fins ara presentat en PDF), el setembre de 2011 hem començat l'enviament
de butlletins electrònics que hem titulat “#energiadelesplai”. Aquest curs s'han enviat 10 butlletins a
una llista de distribució de més de 1000 receptors i receptores del nostre públic intern (monitores,
esplais, sòcies i dirigents) i extern (ja que ens permet afegir receptores mitjançant d'un senzill sistema
de subscripció a través del nostre web).

Pla de comunicació externa
Els eixos i accions de comunicació que hem realitzat durant aquest curs per als nostres públics externs són:
1) Promoció de la identitat corporativa i reivindicació i difusió del discurs i posicionaments d'Esplac: per
tal de consolidar Esplac dins del món de l'associacionisme educatiu català hem emprés una estratègia per a
captar nous públics, fidelitzar els qui ja ens coneixen i aconseguir generar prescripcions de la nostra entitat
per tal d'amplificar el nostre missatge a la ciutadania. Les accions que hem dut a terme són:
•

Potenciació de la prescripció i generació de discurs a la xarxa (i en d'altres accions de comunicació
externa) dels esplais i dirigents a www.esplac.cat i www.trialesplai.cat. Des de sempre, hem volgut
que els nostres portals d’internet no siguin només un recull de textos “institucionals”, sinó que volem
que el discurs d’Esplac a la xarxa es construeixi amb les aportacions de totes les persones que en
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formem part. Enguany ens hem esforçat especialment a què sigui així, demanant la col·laboració de
monitors, monitores, membres dels Equips Generals de Sector i l’Equip de Direcció, sòcies i amigues
que escrivissin les seves experiències i punts de vista en articles que hem anat penjant als nostres
portals. A la secció dels projectes d’”Esplac a la xarxa” i “Tria l’esplai”, en trobareu més informació.
•

Detectar qüestions polítiques que ens afectin, fer-ne seguiment i crear posicionaments. No ens
podem oblidar del context polític i social en que ens toca viure a Esplac i els esplais, és per això que
hem fet un seguiment de l’actualitat i hem emès comunicats sobre les qüestions que més ens afecten.

•

Reivindicar el model d'esplai que promovem Esplais Catalans amb l'execució del projecte “Tria
l'esplai”. En trobareu més informació a la secció de la memòria d’aquest projecte.

•

Enviament de comunicats i notes de premsa. Per tal de fer ressò als mitjans i a la ciutadania de les
activitats i posicionaments d'Esplac, hem realitzat un total de 20 notes de premsa sobre l'inici de curs
dels esplais, les diades de drets dels infants, l'Assemblea General Ordinària, l'Esplaiada, entre d'altres
temes. D'aquestes accions n'hem obtingut 58 impactes de premsa en mitjans impresos, digitals i
audiovisuals. En podreu veure els resultats al recull de premsa del curs 2011-2012 que trobareu a
www.esplac.cat.

•

Redisseny del web esplac.cat. Amb l'afany de millorar la nostra presència a la xarxa, ha estat necessari
fer una revisió i redisseny del nostre principal portal, que es mantenia amb el mateix disseny des de
2007. En trobareu tots els detalls a la secció de la memòria del projecte "Esplac a la xarxa".

2) Millora de les relacions externes d'Esplac: el treball en xarxa amb d'altres entitats, xarxes i
administracions ha estat, des de sempre, un dels nostres trets característics. Enguany hem volgut seguir
treballant per crear una xarxa de relacions externes estable i profitosa pels esplais i per Esplac.
Les accions que hem dut a terme amb aquesta finalitat són:
•

Elaboració de base de dades de mitjans i entitats: durant tot el curs hem estat endreçant i ampliant la
nostra base de dades de contactes amb mitjans de comunicació i altres entitats.

•

Establir relació directa amb mitjans i entitats mitjançant visites.

•

Elaboració d'un pla de relacions externes per a entitats, administracions i mitjans de comunicació.
S'ha realitzat aquest mapa en el si de l'Equip de Direcció que trobareu els resultats a l'apartat Esplac al
món.

•

Generar actes públics per comunicar els nostres projectes. Cada any celebrem un seguit d'activitats
orgàniques ordinàries que volem ampliar amb d'altres accions obertes al públic que puguin generar
ressò. Enguany, fora del calendari ordinari hem celebrat el nostre 30è aniversari. Els parlaments
realitzats van quedar enregistrats en vídeos, els quals resten penjats al nostre canal de YouTube i dels
quals se'n va fer difusió a través dels nostres canals a la xarxa. Va ser un acte de caràcter intern, tot i
que se'n va fer una petita campanya on-line, recordant aquesta data assenyalada a tots els nostres
públics a través de la xarxa.

Hem participat en fires, mostres i formacions que ens han permès fer difusió a la ciutadania de diferents
projectes. Han estat:
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- la Mostra d'entitats de la Mercè en la que van participar els esplais del sector Barcelona.
- La Trobada d'Entitats del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona en què vam fer difusió d'Esplac
amb els nostre tríptics bilingües i revistes Tercer Segona.
- El Quiosc.cat organitzat per l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català a Manresa, en la què hi vam
participar amb la nostra revista Tercer Segona.
- Formació de Torrejussana Serveis Associatius sobre Plans de Comunicació en què hi vam participar com a
convidats per explicar l'estratègia comunicativa d'Esplac.

3) Promoció de les publicacions d’Esplac: la creixent oferta i diversificació de les nostres publicacions, així
com la millora substancial de la seva qualitat, ens fa repensar una estratègia per tal d'aprofitar al màxim els
esforços invertits en la seva elaboració. Hem d'aprofitar també la oportunitat que ens dona el fet de ser una
associació educativa pionera en l'ús de les xarxes socials i internet i seguir sent capdavanters en aquesta línia,
així com aconseguir el retorn de la inversió en les nostres publicacions. Consolidar-se i ser referents en el
món educatiu com a entitat generadora de discurs pedagògic és també un dels objectius que hem de
perseguir i que ajudaran a donar prestigi i reconeixement a la nostra entitat. Per aconseguir tot això, enguany
ha restat pendent l’elaboració d’un projecte de promoció externa de les publicacions impreses d’Esplac
(Esmolets, Tirant pel Dret i Tercer Segona) i un replantejament de la revista Tercer Segona que, per aquest
curs hem deixat de publicar.

Esplac a la xarxa
Aquest projecte pretén planificar, ordenar i coordinar totes les accions que emprenem a internet per tal
d'aprofitar al màxim aquest mitjà de comunicació. Aquest projecte avui ja consolidat, és una peça fonamental
de la nostra comunicació tant interna com externa. Les principals accions que hem dut a terme durant aquest
curs són:
Redisseny d'esplac.cat
Aquest curs hem donat pas important en el projecte d'Esplac a la Xarxa amb la construcció i la inauguració
d'un nou esplac.cat, el principal portal a internet d'Esplais Catalans. Aquest projecte, que s'ha dut a terme des
de gener fins a juny de 2012 en diverses fases coordinades:
•

treball en l'arquitectura de la informació i usabilitat del web, simplificant l'estructura i l'accés a la
informació del lloc.

•

programació i adaptació d'un gestor de continguts Wordpress a les diverses necessitats específiques
del web.

•

creació d'un disseny personalitzat que determina l'aparença del web, aquesta vegada, molt neta i
organitzada, acompanyada, principalment, de les imatges del nostre propi arxiu.

•

integració de continguts i recursos gràfics i audiovisuals d'Esplac penjats en altres plataformes
pròpies, com l'Assac On-line, com externes com Issuu, Flickr, YouTube, Google Maps o Twitter.
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•

redacció de nous continguts, que reflecteixen el discurs més actual per tal d'explicar la nostra forma
de ser i de veure l'esplai.

•

integració de Google Analytics per poder seguir analitzant els resultats i visites al web.

La major part de tots aquests processos van acabar amb la publicació del nou web. Tot i així, el web és una
eina de comunicació en constant canvi i evolució, en el qual hi anirem afegint nous continguts, seccions i
funcionalitats. Està previst, per exemple, integrar-hi una part del banc de recursos de l'Assac on-line per tal
que la ciutadania hi pugui tenir lliure accés.

Potenciació de la participació a trialesplai.cat
El bloc trialesplai.cat és el nostre espai per expressar les opinions de monitors, monitores, dirigents i persones
properes a Esplac i als esplais. És un espai que ens enriqueix internament, compartint diferents punts de
vista i experiències viscudes arreu dels esplais d'Esplac i alhora ens fa d'altaveu, fora de la nostra comunitat,
de la nostra manera d'entendre l'esplai. Com veureu a la secció destinada al projecte Tria l'esplai, enguany
podem dir que hem consolidat el nostre bloc trialesplai.cat, tant a nivell de participació com a nivell de
visites.

Campanyes a les xarxes socials per promoure la comunicació entre els monitors i socis amb Esplac
Gran part del nostre públic intern (monitores, dirigents i sòcies) fa ús de les xarxes socials, és per aquest
motiu, que ha estat essencial aprofitar aquesta oportunitat per arribar directament a ells i elles, apropar-los la
federació i transmetre'ls informacions útils per elles i pels seus esplais.
Pel que fa Facebook els nostres principals objectius han estat portar trànsit a webs corporatives, consolidar la
nostra pàgina com a canal de comunicació alternatiu amb els monitors/es i apropar Esplac i l'equip de
direcció als monitors/es. Per tal d'aconseguir-los ens vam proposar fer diverses actualitzacions diàries, fer
difusió de la nostra pàgina a través de la xarxa social i realitzar-hi dos concursos de fotografies per tal de
fomentar la participació i captar noves seguidores a la nostra pàgina dels esplais.
Els resultats que hem obtingut han estat del tot favorables:
•

Hem augmentat un 5% les visites al web respecte el curs 2010-2011 (aquest curs n'hem rebut 34518,
davant les 32581 del curs passat).

•

Hem augmentat el 151% el trànsit d'esplac.cat provinent de Facebook (aquest curs hem aconseguit
5907 visites des de Facebook, davant les 2350 aconseguides el curs passat).

•

Hem aconseguit arribar a les 1547 seguidores, augmentant el 42% el nombre de seguidores del passat
curs (registràvem 893 seguidores l'1 de setembre de 2011).

•

Hem aconseguit recollir més del 90% de comentaris positius en les nostres actualitzacions.

Pel que fa Twitter, hem adoptat una estratègia i un tipus de missatges una mica diferents, ja que ens donava
la possibilitat d'arribar a públics externs. Així doncs, Twitter ens ha servit per fer arribar els nostres
posicionaments, notícies i esdeveniments una mica més enllà. Els nostres objectius principals han estat:
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portar trànsit a webs corporatives, incrementar la reputació d'Esplac a Twitter, consolidar Twitter com a
canal de comunicació alternatiu amb els monitors/es i apropar Esplac i l'equip de direcció als monitors/es.
A través del nostre compte i de la participació d'un bon nombre de monitores a Twitter en hashtags propis
(#agosesplac, #esplaiada, #energiadelesplai, han estat sens dubte, els més populars) hem aconseguit fer un
ressò considerable dels grans esdeveniments d'Esplac en aquesta xarxa. Podeu veure un recull de les piulades
dels principals hashtags al nostre compte d'Storify (www.storify.com/esplac).
Malauradament el treball a les xarxes socials no ha pogut ser regular al llarg de tot el curs degut a la
priorització d'altres tasques per part de l'equip de dinamització, format per una persona tècnica i dues de
l'equip de direcció. Tot i així, s'han dinamitzat periòdicament i s'ha aconseguit generar gran activitat
prèviament i posterior als grans actes orgànics d'Esplac.
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Gestió administrativa
Un curs més, hem donat suport i gestionat tràmits diversos als esplais: 7 modificacions d'estatuts, 6 canvis
de junta directiva, 1 nova constitució d'associació, 1 alta de cif i 13 moviments al cens de la Direcció General
de Joventut. També hem donat suport a la gestió econòmica dels sectors i a la justificació de les subvencions
dels esplais, així com informació respecte les normatives que els afecten.
Pel que fa a l'àmbit laboral, aquest curs 2011-12 hem treballat a Esplac un total de 23 persones. S'han produït
8 altes i 8 baixes, 7 dels quals corresponen a contractes temporals corresponents a projectes finançats pel
Servei d'Ocupació de Catalunya. L'altra alta i baixa, correspon al relleu de Gerència. Per gènere, hi ha hagut
durant el curs 14 dones i 9 homes. Actualment a Esplac estan contractades 15 persones, tot ells amb contracte
indefinit.
Durant el curs ens hem presentat a un total de 39 subvencions, de les quals ens han atorgat 20, a l'espera de
rebre resposta d'algunes altres. Actualment tenim signat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i un
acord de conveni amb la Generalitat de Catalunya, aquest últim a l'espera de formalitzar la signatura.
Hem tingut les oportunes relacions amb els diferents sectors i esplais, en temes com les distribucions,
liquidacions, assegurances, factures d'estiu,... així com els diferents proveïdors en totes aquelles accions que
s'ha derivat del funcionament ordinari d'Esplac.

Subvencions
Gràcies a que estem en conveni amb diferents administracions, s'ha ofert als esplais una subvenció anual de
caràcter ordinari per les vostres activitats, i una específica per les activitats d'estiu voluntàries. Per altra banda
hem ofert suport a la tramitació de les principals línies de subvenció relacionades amb l'associacionisme
educatiu, que gestionen altres administracions, com la Unió Europea o la Generalitat.

Finançament ètic
Durant aquest curs s'han realitzat formacions en finances ètiques i solidàries a la Secretaria tècnica, Equip de
Direcció i Equips generals de Sector com als Sectors Barcelona, Barcelonès-Nord, Maresme, Penedès-Garraf i
Vallès. Hem rebut finançament de la Direcció General de Joventut i de l'Ajuntament de Barcelona que ens ha
permès dur a terme aquestes formacions, en col·laboració amb l'entitat Finances ètiques i Solidàries (FETS).
A mesura que s'ha avançat en aquesta línia de treball, s'ha valorat que el projecte no és centri només en el
finançament ètic, sinó també en el consum crític i responsable. Així mateix, hem iniciat converses amb
l'entitat de banca ètica FIARE, amb l'objectiu de ser partíceps del seu projecte de cara al curs vinent.
Paral·lelament hem creat un grup de treball del codi ètic (GTCE), amb l'objectiu de debatre sobre la gestió
responsable dels nostre recursos.

Finançament públic, local i comarcal
Un curs més hem destinat esforços a la millora del finançament públic local i comarcal, acompanyant també
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als esplais a parlar amb les seves corresponents administracions quan ha estat necessari.

Assegurança
Hem ofert la possibilitat de tramitar l'assegurança obligatòria per activitats de lleure a través de l'ASSAC
online només indicant el nombre de participants de les vostres activitats.
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Espais de
participació
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ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
Esplais Catalans, Esplac és una associació conformada per un centenar esplais d’arreu de les comarques
catalanes. D’aquesta primera afirmació en deriven ja dues necessitats, una la d’estructurar territorialment la
participació dels esplais a l’associació i l’altra de fer-los convergir tots en un sol espai de decisió, el plenari de
l'associació: l’Assemblea.
La realitat d’Esplac i els seus estatuts estableixen que d’Assemblea General Ordinària, únicament se’n realitza
una a l'any. Per tant, s’han hagut de cercar vies i espais de participació i de decisió dels esplais, més enllà de
l'Assemblea, ja que la participació és un dels principals engranatges d'Esplac i estem decidits a treballar-la a
tots nivells.

Assemblea General Ordinària
L'Assemblea General Ordinària és espai de decisió format per tots els esplais d’Esplac on s’aprova
principalment: la memòria, el balanç, les línies d’actuació, el pressupost i les persones que formaran l’Equip
de Direcció. Se celebra anualment amb caràcter ordinari.
A la XXX Assemblea general ordinària, va ser realitzada el 26 de novembre de 2011 a l'esplai Ger de Sant Pere
de Ribes vàrem batre rècords respecte la participació d'Esplais, augmentant en 13 esplais la participació
respecte els últims 2 anys i sent l'assemblea més participada dels darrers 10 anys.
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Columna C

Equip de Direcció
Per tal de coordinar i liderar les accions proposades pels esplais, Esplac disposa de diferents equips de
persones que encapçalen l’entitat i que treballen per l’enfortiment dels esplais i d’Esplac. Un d'ells és l'Equip
de Direcció, l'equip de persones voluntàries que lideren l’associació i que són escollides a l’Assemblea general.
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Al llarg del curs 2011-12, després de la XXX Assemblea, han format part de l'Equip de Direcció:
• Marc Cases, Presidència
• Núria Cangròs, Vicepresidència
• Jordi Crisol, Vicepresidència
• Raimon Carreras, Tresoreria
• Jana Alentorn, Secretaria
• Oriol Castro, Vocal
• Estel Buch, Vocal
• Pau Fuentes, Vocal
• Berta Mundó, Secretaria general

Gran Comitè
El Gran comitè està format per l'Equip de Direcció (ED), els Equips Generals dels Sectors (EGS), els membres
de les Comissions i l'Equip de Coordinació Tècnica. Aquest òrgan és fruit de la revisió del funcionament de
l'entitat i del desig de disposar d'un òrgan d'avaluació i decisió en el qual hi siguin representats tots els espais
de participació de l'entitat. En ell, es va fer un seguiment de les línies del curs vigent, i es van proposar,
discutir i aprovar els eixos i les línies de treball del curs següent, que repercuteixen, des dels esplais, fins al
funcionament d'Esplac.
Al llarg del curs ha tingut especialment rellevància el paper del Gran Comitè en la preparació de l'Esplaiada.
Com a repte pendent queda la participació de les comissions en aquest espai i el traspàs d'informació que es
fa als esplais.
data
12 de febrer

BARCELONA

BARCELONÈS NORD

MARESME

EGS
BAGES BERGUEDÀ

BAIX LLOBREGAT

VALLÈS

PENEDÈS GARRAF

COMISSIÓ
INTERNACIONAL REDUINT PETJADA

ED

ST
CORDINACIÓ TÈCNICA

Trobada de Dirigents
La Trobada de dirigents està formada per l'Equip de Direcció (ED), els Equips Generals dels Sectors (EGS),
els membres de les Comissions i l'Equip de Coordinació Tècnica. En ell, es proposen, es discuteixen i
s’aproven eixos i línies de treball, així com es treballen i debaten posicionament de l'entitat que repercuteixen,
des dels esplais, al funcionament d'Esplac. Aquest curs estava prevista per al més d'abril però finalment, per
coincidència amb l'Esplaiada, es va ajornar fins al més de juny, quan també vam aprofitar per celebrar
l'Assemblea General Extraordinària Econòmica.
data
16 i 17 de juny

BARCELONA

BARCELONÈS NORD

MARESME

BAGES BERGUEDÀ

BAIX LLOBREGAT

VALLÈS

PENEDÈS GARRAF

INTERNACIONAL REDUINT PETJADA

ED

CORDINACIÓ TÈCNICA
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Grans activitats
Celebració del 30è aniversari d'Esplais Catalans
L’Any 2012 Esplais Catalans hem celebrat els nostres 30 anys de vida. Ha estat gràcies a la feina, la voluntat i
l’esforç dels esplais i d’un munt de persones que Esplac ha fent camí fins arribar a aquest 30è aniversari. Per
aquest motiu hem celebrat un sopar al Centre Cívic la Sadeta amb la participació de més de 100 persones
entre antics i actuals membres dels Equips Generals de Sectors, de l’Equip de Direcció, els participants de les
diferents comissions i membres de la Secretaria Tècnica. Tots vam escoltar els parlaments de membres
destacats de l’associació i vam gaudir d’un sopar de germanor i retrobada. Es va aprofitar l’acte per engegar
una campanya de captació de socis/es d’Esplac.
Aquest acte va servir per recordar els nostres orígens i història i per explicar quin és el nostre projecte actual i
de futur. Els parlaments realitzats van quedar enregistrats en vídeos, els quals resten penjats al nostre canal de
YouTube i dels quals se'n va fer difusió a través dels nostres canals a la xarxa. Va ser un acte de caràcter
intern, tot i que se'n va fer una petita campanya on-line, recordant aquesta data assenyalada a tots els nostres
públics a través de la xarxa.

Esplaiada, l'energia de l'esplai al món!
Si el curs 2011-12 es recordarà per alguna cosa serà, sense cap mena de dubte, per la Trobada General que els
esplais vam celebrar a Ripoll durant els dies 4, 5 i 6 de maig: l'Esplaiada 2012. La culminació de mesos de
feina de moltíssima gent va fer possible que durant tres dies Ripoll s'inundés de l'energia de l’esplai. Enguany
era també un any especial, durant el 2012 la nostra entitat celebrava els seus 30 anys de vida i la Trobada
General ha esdevingut l'acte central de la celebració de l’aniversari.

Participació
L’èxit aclaparador de la Trobada General el podem explicar amb xifres com els 2.000 infants i joves, 45 esplais
participants, més de 100 persones alliberades, la mobilització de 50 autocars i tota una ciutat gaudint de més
de 30 activitats durant tot el cap de setmana: jocs, gimcanes, concerts, dinars populars.
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Seguidament podreu veure l'evolució de la participació dels esplais a les darreres Trobades generals.
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Organització
Podem explicar aquest èxit de participació donat que aquesta edició s’ha volgut fer partícip de la preparació
de les activitats a tots els esplais mitjançant el seu sector geogràfic. D'aquesta manera, els esplais han estat més
involucrats en la preparació de la Trobada General i les tasques han estat més repartides. Per tant podem
afirmar amb rotunditat que s’han acomplert els nostres objectius. Hem creat l’espai i el moment en el que
tots els esplais i les persones que hi participem hem gaudit d’una gran festa conjunta, reivindicant la nostra
tasca, el nostre model de fer esplai i la nostra forma de viure i entendre el món.
La organització va realitzar-se de la següent manera:
• Sector Baix Llobregat: activitats del grup dels xics.
• Sector Barcelonès Nord: activitats del grup dels petits.
• Sector Vallès: activitats del grup dels mitjans.
• Sector Bages-Berguedà: activitats del grup dels grans.
• Sector Penedès-Garraf: organitza activitats del grup dels joves.
• Sector Maresme: defineix centre d'interès i les activitats prèvies.
• Sector Barcelona: flashmob.
L'alta participació dels alliberats i alliberades a la trobada d'alliberades del 21 d'abril va fer que se'ls pogués
explicar molt bé la organització i planificació de l'Esplaiada. Cal fer una millor planificació de les tasques que
ha de fer cada alliberat i fer-la amb antelació perquè sàpiguen les funcions que han de fer abans que comenci
el cap de setmana. Es valora molt positivament la tasca dels alliberats i alliberades durant tot el cap de
setmana de l'Esplaiada.
Com passa sovint en aquestes Trobades multitudinàries, els i les monitores adopten un paper poc participatiu
de cara a la gestió de l'espai i el temps; de manera inconscient es deleguen totes les responsabilitats als
alliberats i alliberades. Per aquest motiu és important passar tota la informació prèvia possible a la trobada als
monitores i monitores dels diferents esplais; així són més conscients de què toca fer en cada moment.
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En aquesta trobada, es valora positivament les reunions que es van dur a terme en alguns grups d'edat entre
alliberats/des i monitors/es. D'aquesta manera es va poder transmetre tota la informació i evitar així, delegar
tota la responsabilitat als alliberats i alliberades. De cara a les següents Trobades seria bo que aquestes
reunions es fessin a tots els grups d'edat per treballar la implicació de totes les monitores i monitors.
Cal destacar la col·laboració imprescindible de l'Ajuntament de Ripoll i d'Encís SCCL per tal de poder tirar
endavant l'activitat.

Impacte
Enguany es va decidir fer samarretes per a tots els participants per facilitar la distinció dels grups, ja que cada
grup tenia un color de samarreta, i per a tenir impacte comunicatiu posteriorment de l'Esplaiada. Les
samarretes van agradar molt a tothom i es valoren positivament.
Destaquem especialment la flashmob multitudinària ballant la cançó “L'Energia de l'Esplai”, creada pel grup
Ambaükatunàbia, que s’ha convertit en el nostre himne particular. En aquest acte vam aconseguir la
presència de diversos mitjans (Nació Digital i TV3 Girona) i que ja compta amb 2545 reproduccions a
YouTube des de juny fins a setembre de 2012. També vam tenir d'altres ocasions per fer difusió de l'Esplaiada
en accions com l'esmorzar de premsa previ a la Trobada, en què va assistir l'Agència Catalana de Notícies i la
presentació de l'Esplaiada feta a Ripoll conjuntament amb la trobada d'alliberades, en què va assistir la ràdio i
la televisió del Ripollès.
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Sectors geogràfics
Els sectors es van crear amb l'objectiu d'aglutinar esplais, però a dia d'avui, els sectors són unitats territorials.
Esplac està caracteritzada per un funcionament federal en el qual els sectors són espais de participació i
decisió autònoms. Els que ens plantejàvem de cara a aquest curs era el següents:
•

Dinamització, creació i consolidació d'Equips Generals de Sector a tots els sectors constituïts per
assemblea. S'ha realitzat un esforç considerable en aquest sentit i al finalitzar el curs estaven establerts
EGS a tots els territoris constituïts per Assemblea excepte el sector Osona-Ripollès.

•

Potenciació de les Trobades de Monitors/es a l'inici de curs com a element cohesionador. Es va
treballar amb els sectors i alguns d'ells ho van incorporar al Pla de Treball.

•

Creació de comissions de Treball al territori segons les necessitats i inquietuds dels esplais. Aquest
objectiu no ha estat assumit i caldrà valorar el paper de les comissions per a poder-lo treballar.

•

Promoció d'intercanvis internacionals entre esplais i sectors. El sector Bages-Berguedà s'ha afegit a la
llista de territoris que els darrers anys han realitzat una activitat internacional conjunta al sector.

Pel que fa al creixement, apostem per augmentar el número d'esplais que estan en consonància amb el nostre
model d'esplai, voluntari, associatiu, que treballa els drets dels infants, laic, internacionalista. A la passada
assemblea es van incorporar 9 esplais a l'associació.
Igualment, tal i com ens comprometia la resolució aprovada a la darrera assemblea, seguirem en el treball
per estudiar la vinculació dels esplais d'Esplac que més s'allunyen del model d'esplai. S'ha creat un grup de
treball dins del Moviment Laic i Progressista, amb participació d'Esplac i Casals de Joves, per tal de trobar
una alternativa conjunta a totes aquestes entitats que realitzen una tasca d'acció social al territori.

Sector Bages-Berguedà
Els esplais que es troben a les comarques del Bages i del Berguedà s’organitzen i es coordinen en el sector
geogràfic Bages-Berguedà. Hi ha esplais en poblacions molt petites i d’altres actuen en barris de ciutats grans.
De la mateixa manera, els participants en cadascun del centres, infants, joves, monitors/es i famílies, és molt
divers.

Destinataris
El Sector Bages-Berguedà compta, actualment, amb 11 esplais repartits 8 al Bages, i 3 al Berguedà. Cal dir que
hem començat el curs sent 9 esplais federats, sent només actius 5 del Bages, però a la passada AGO es van
federar dos esplais més, Penyes Altes i Fent Camí, que des de llavors han participat del Sector. A més a més
tot just a mig curs, l'esplai d'Avià, que estava inactiu, ha decidit reiniciar amb la seva activitat, fet que dóna
molt bones perspectives cara al curs que ve.
Finalment el sector acaba amb el panorama que del total d'11 esplais, 7 són completament actius (encara que
dos realitzen sortides puntuals al llarg del curs i realitzen gran part de la seva activitat al llarg del període
d'estiu) i un està en procés de reiniciar activitat.
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A Esplac Bages-Berguedà hi estan implicats més de 300 infants, i les seves respectives famílies, i més de 80
monitors/es.
POBLACIÓ

COMARCA

NÚMERO
D'INFANTS

NÚMERO DE
MONTORS/ES

Agrupament Roques Albes

Sallent

Bages

90

22

Esplai d'Avià

Avià

Berguedà

0

8

Callús

Bages

--

--

Sant Joan de
Vilatorrada

Bages

--

--

Esplai Vic-Remei

Manresa

Bages

40

9

Esplai Xaliu

Manresa

Bages

--

--

Gugu Esplai

Manresa

Bages

30

9

Esplai Geps

Santpedor

Bages

40

21

Avinyó

Bages

65

12

Berga

Berguedà

60

4

ESPLAI

Esplai Cercamón
Esplai Lairet

Grup de campaments l'Esparver
Esplai Fent Camí
Esplai Penyes Altes

Guardiola
Berguedà

de

Berguedà

Organització
En el Sector ens hem organitzat de dues maneres. La primera ha estat a través de reunions mensuals
periòdiques de coordinació amb l'Equip General del Sector (EGS), per tal de fer seguiment de les activitats i
dels esplais, per tractar temes d'informació amb Esplac i coordinar el Sector. També hem fet tres assemblees
al llarg de l'any on s'han decidit les accions i les activitats, realitzades cada una a cada trimestre del curs, i
també l'espai on s'han valorat.
Aquesta organització l'hem anat construint a través de la dinàmica organitzativa del Sector d'aquests anys, ja
que sempre hem valorat de manera positiva fer una assemblea al trimestre. D'aquesta manera, i sense
representar una càrrega de feina per als esplais i els seus monitors i monitores que els formem, ens permet
que no tant sols estiguem informats i informades sobre el sector i Esplac, sinó que siguem participatius.

Equip general de Sector
Els esplais estem representats per un grup de voluntaris anomenat Equip General del Sector (EGS), que
s'encarrega de mantenir la coherència entre les decisions preses en assemblea i les actuacions dutes a terme.
L'EGS ha estat integrat per 5 membres: Helena Vilar (Vic-Remei), Anna Santamaria (Geps), Sílvia Bayer
(GEPS), Carles Clusella (Geps) i Èlia Torrescassana (Agrupament Roques Albes), tots votats a la primera
Assemblea de Sector del curs.
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Com a novetat, aquest any hem innovat amb la organització de l'EGS, ja que cadascun ha adquirit tasques de
referent concret tant als diferents esplais com a les comissions, mentre que a més a més, l'Helena Vilar, ha
assumit les tasques de coordinadora de l'EGS.

Reunions de sector
Al sector Bages-Berguedà la periodicitat de les reunions és trimestral, ja que enlloc d'organitzar-nos a reunió
cada trimestre, celebrem 3 assemblees anualment (una per trimestre) a diferents seus dels esplais.
Les assemblees han estat preparades per l'Equip General del Sector i la tècnica en la majoria dels casos, sent
l'EGS l'encarregat de dinamitzar i liderar aquestes espais.
Hi hem participat tots els esplais en actiu en excepció d'un, i sovint acudint-hi amb diversos membres, doncs
les assemblees també han estat sempre un espai per a trobar-nos, sopar plegats, etc. En tot moment han estat
espais de trobada i d'intercanvi, mantenint-nos amb una actitud activa i participativa per part de tots els
esplais i els seus representants que hi hem assistit.

Comissions del sector
Al sector Bages-Berguedà aquest any hem creat, de nou, comissions vinculades a les activitats. En total
podem contemplar que han sorgit tres comissions:

•

Comissió 20N: integrada pels membres de l'esplai del lloc on hem celebrat el 20N, és a dir, pels
monitors i monitores de l'esplai Geps.

•

Comissió organitzativa de la Trobada de Monitors:els membres que integràvem aquesta comissió
sobretot ens hem encarregat de dur a terme la preparació d'activitats i els àpats de la trobada, així
com la dinàmica d'aquestes in-situ.

•

Comissió de joves: integrada majoritàriament pels esplais que teníem aquest col·lectiu, que s'ha anat
reunint amb una periodicitat d'una vegada al més i que ha acabat treballant la cohesió del grup de
joves a través de diverses activitats concretes (Trobada de Joves i campaments internacionals a
Lituània) i a través de les grans activitats d'Esplac (Esplaiada). La intenció és que puguem donar
continuïtat a aquesta comissió a partir d'ara i es vagi reunint els anys vinents.

Activitats del sector
El sector del Bages-Berguedà ha celebrat les activitats anomenades a continuació:

•

Festa dels Drets dels Infants (20N): El dia universal dels Drets dels Infants l'hem celebrat el 19 de
novembre del 2011 a Santpedor, localitat on hi ha l'esplai Geps, que ha estat majoritàriament
l'encarregat de muntar la diada.
Hi ha participat el Geps, l' Esparver d'Avinyó, el Vic-Remei de Manresa, i el Roques Albes de Sallent,
sent un total de 217 participants (53 monitors i 163 infants), així com les famílies d'alguns d'aquests i
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gent del poble i rodalies, ja que part de l'activitat s'ha obert a la població.
Durant el dia hem realitzat una gimcana sobre els drets, un dinar popular, i a la tarda la cercavila, que
va comptar també amb la participació d'entitats del poble de Santpedor, i amb un concert d'animació
i un berenar de cloenda de la diada.

•

Sopar DDII: Aquest sopar l'hem celebrat el mateix 19 de novembre del 2011 al local de l'esplai VicRemei amb la participació dels mateixos esplais que van col·laborar en el 20N, és a dir Geps, Vic
Remei, Esparver i Roques Albes. Ha estat sobretot un espai de reunió i cohesió dels monitors del
Sector, on a més a més hem aprofitat per fer una valoració del 20N, i on també hem fet votacions del
concurs de disseny de dessuadores del Sector.

•

Matinals de formació: El sector hem realitzat dues trobades formatives en format Matinal.
La primera (el 12 de novembre a Sallent, al local de Roques Albes) l'hem fet sobre el Joc com a eina
educativa, per tenir recursos i alternatives per innovar a les activitats del dia a dia de l'esplai. Aquesta
matinal ha comptat amb la participació d'un total de 22 monitors i monitores dels esplais Vic-Remei,
Geps, Roques Albes i Esparver.
La segona Matinal formativa, l'hem realitzat en el context del matí de dissabte de la Trobada de
Monitors, per tant, s'ha celebrat a Can Cots (Guixers), la casa de colònies que ens ha cedit l'esplai
Clupi de Cerdanyola. Al llarg del matí hem realitzat dues matinals simultànies, una sobre Drets dels
Infants, i una altre sobre el Treball amb Infants amb Necessitats Educatives Especials. A la
primera hi ha hagut una participació de 19 monitors i monitores, i a la segona un total de 20.
Ambdues matinals han contat amb la participació de membres dels esplais Vic-Remei, Roques Albes,
Geps i Penyes Altes.

•

Trobada de monitors: La trobada de monitors l'hem realitzat a Can Cots (Guixers) el 10 i 11 de
març. Hi hem passat un total de 51 monitors i monitores entre les dues parts de la Trobada (la
matinal, i la part de Trobada de Monitors) que veníem dels esplais Vic-Remei, Geps, Roques Albes,
Penyes Altes i Esparver, així com algun membre del Clupi de Cerdanyola, que ens ha deixat poder
anar a la seva casa.
Al llarg del cap de setmana hem treballat la cohesió, l'intercanvi i la motivació dels monitors i
monitores del sector a través de jocs i dinàmiques que hem preparat des de la comissió formada per a
aquesta activitat. Podem considerar que aquesta trobada ha estat tot un èxit, ja que ens ha motivat a
tots els que hi hem participat i ha consolidat les relacions entre els esplais del nostre sector.

•

Trobada de joves: Aquesta ha significat la primera activitat impulsada des de la comissió de joves
que hem creat aquest curs. La Trobada de joves l'hem realitzat en format de cap de setmana, el 17 i 18
de març a Castellnou del Bages. L'objectiu fonamental que ens havíem plantejat va ser la cohesió dels
joves del sector, com a eina de relleu no només als esplais, sinó també dins la dinàmica territorial i,
per tant, hem realitzat una primera part de jocs destinats a la coneixença i a l'intercanvi, i després jocs
orientats al debat de temes que els monitors/es hem considerat d'interès pels joves i pel procés de
relleu a l'esplai.
En aquesta trobada hi hem participat joves dels esplais Fent Camí, Esparver, Roques Albes, VicRemei i del Geps, sent un total de 31 joves i 11 monitors i monitores entre els cinc esplai
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•

Participació als campaments internacionals a Lituània: del 27 de juny al 8 de juliol, 28 participants
(20 joves d'entre 14 i 17 anys i 8 monitors i monitores) hem participat d'uns campaments organitzats
pels LYFU (Lithuanian Young Falcon Union) en commemoració dels seus 30 anys i ha estat la
segona part del treball realitzat per a la comissió de joves. Hi hem anat els esplais Vic-Remei, Roques
Albes i Geps i hem demostrat, no només que tenim un munt d'energia de l'esplai, sinó que a més a
més, hem pogut explicar a d'altres països què és el que fem.

Sector Baix Llobregat
El sector Baix Llobregat ha crescut força els últims anys i ha tingut una dinàmica poc regular tot i que durant
els últims cursos, s'ha anat estabilitzant i ha generat dinàmica més participativa.
La realitat dels esplais del sector és molt diferent a nivell d’entorn social, metodologia organitzativa, número
d'infants i joves participants, etc. Aquest fet és entès com una diversitat de la qual enriquir-nos i no com un
impediment en el desenvolupament del sector.

Destinataris
El sector Baix Llobregat d’Esplac agrupa 16 esplais d’arreu d’aquesta comarca amb un volum aproximat de
120 monitores i monitors i gairebé un miler d’infants i joves participants. D'aquests 15 esplais, 1 està inactiu.
Durant aquest curs l'esplai Greska a estat reconegut com a tal i acceptat per l'AGO del 2011 feta a Sant Pere
de Ribes, fent-lo així membre de ple dret.
POBLACIÓ

NÚMERO D'INFANTS

NÚMERO DE
MONITORS/ES

Molins de Rei

132

25

Sant Just Desvern

69

15

Arc de Sant Martí

Gavà

70

12

Arc de Sant Martí

Torrelles de Llobregat

203

29

Viladecans

22

6

Gavà

30

4

Sant Joan Despí

0

0

Greska

Sant Boi

60

12

Guspira

Martorell

45

13

Jump

Cornellà

0

0

Corbera de Llobregat

24

2

El Papiol

48

8

La Palma de Cervelló

78

25

ESPLAI
L'Agrupa
Ara Mateix

ASDIVI
EsplaiSaurus
Estel

Minairons
Pa amb Tomàquet
Peti Ki Peti

c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

C.E. Sant Feliu
Vol i Vol

Sant Feliu de Llobregat

185

15

Cornellà

145

18

Organització
El sector Baix Llobregat s'organitza de manera democràtica i prenem les decisions per consens. Tots els
esplais del sector tenen la mateixa veu i vot dins de les reunions de sector que es convoquen cada tercer
dijous de cada mes a les 20:30 h en un esplai diferent del sector.
Aquest curs el sector Baix Llobregat ha comptat amb el seu primer Equip General del Sector (EGS). Ha està
composat per 5 membres de 4 esplais diferents:
Lidia Benaiges (L'Agrupa de Molins de Rei)
Carlos García (Esplai Ara Mateix de Sant Just)
Astrid Codana (Arc de Sant Martí de Torrelles)
Elisabeth Múrcia (Arc de Sant Martí de Torrelles)
Jaume Girbal (Peti Ki Peti la Palma de Cervelló)
Els esplais han valorat positivament la voluntat dels membres de continuar exercint com a EGS i se'ls ha
felicitat per haver apropat la relació amb els esplais i Esplac, fent-se més propers i donant més confiança. Tot
i això s'és conscient que acaben de començar i que encara queda molt de camí.
Durant el curs el sector té marcades unes activitats i pot crear-ne unes altres sempre i quan es respecti el
pressupost, per a poder fer un seguiment de l'organització i la gestió d'aquestes s'han creat comissions d'ajuda
i suport a la creació de dites activitats, com per exemple de cara a la trobada de Joves i de cara al 20-N. Fent
així que les activitats siguin dels i pels esplais.
De cara el curs vinent seria molt satisfactori potenciar tal acció ja que directament els monitors i monitores
s'involucren i es senten partícips del seu sector. Les comissions creades per a actes concrets al sector,
acostumen a funcionar força bé, i la idea és seguir treballant per aquesta línia.

Reunions de sector
Al Baix Llobregat les reunions de sector són itinerants, passant cada mes per un esplai diferent, i l'època de
reunions de sector va des del mes de setembre fins al mes de juny, l'horari i dia de la setmana sempre és el
mateix, el 3er dijous de cada mes a les 20.30h.
Durant el curs 2011-2012 la mitjana d'assistència a les reunions de sector ha estat de 9 esplais, els que més
han participat d'elles són l'Agrupa, l'Ara Mateix, l'Arc de Sant Martí de Torrelles, el Greska, el Guspira, el
Pamtu, el Peti ki Peti, el C.E. Sant Feliu i el Vol i Vol.
Els esplais han participat més a les reunions, han fet propostes noves, debats i dinàmiques inicials abans de
començar la reunió, tot i això durant aquest curs les reunions han estat massa informatives, massa
dependents del coordinador de projectes i el referent de l'equip de direcció. Ha costat prendre decisions
col·lectives i amb implicació de tots els esplais. De cara al curs vinent es treballarà per a poder fer les reunions
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més dinàmiques i menys dependents del coordinador de projectes o del referent del Equip de Direcció.

Comissions del sector
L'eina de treball del Sector són les comissions, creades i formades per monitors i monitores voluntàries dels
diferents esplais, que tenen per objectiu la organització d’un esdeveniment determinat o la construcció d'un
discurs propi davant d'una problemàtica concreta o tema d'interès comú. Durant el curs 2011-2012 hi han
hagut dues comissions:

•

Comissió 20-N: Des del inici del curs es va anar treballant en diferents reunions (una a la setmana
gairebé) que es volia fer, quan i com. Tots els esplais participants de la trobada varen tenir un parell
de membres estables en la comissió organitzadora. Va ser una comissió que va fer molta feina,
repartint-se les diferents tasques d'aquell dia, des de les activitats, a la burocràcia amb l'ajuntament o
el berenar de tal dia.

•

Comissió trobada de Joves + CIM: Aquesta comissió comença a treballar 2 o 3 mesos abans de que
arribi la data de l'esdeveniment, es una comissió formada normalment amb membres estables dels
diferents esplais i es planteja, com una comissió de creació i d'autogestió del esdeveniment, limitant
el treball tècnic a la contractació d'autocars, compra dels aliments i posada en comú de les diferents
activitats encomanades als esplais. Es varen treballar dues vessants, la trobada de joves, on es varen
crear les activitats dels nois de 14 a 16 anys i el curs d'iniciació al monitoratge, on es varen decidir
quines volien que fossin les diferents formacions a fer que es varen dur a terme pels mateixos
monitors dels Esplais del sector. Aquest curs va decidir-se fer conjuntament amb el sector Maresme,
però l'experiència ens porta a pensar que el sector ja està preparat per fer la seva pròpia trobada. El
treball de les comissions va ser més precís i concís pel CIM.

Activitats del sector
•

Trobada de Joves/ Curs d'Iniciació al Monitoratge (CIM): Va tenir lloc al mes de març a Llagostera,
amb una alta participació i es va fer conjuntament amb el sector Maresme. S'han realitzat les
formacions de “Què és l'esplai?” (una petita introducció al món de l'esplai), Pedagogia, Jocs i
Organització. El CIM ha estat un èxit de participació i assistència. En general les sessions han
agradat molt. La trobada en canvi es va valorar que es va fer poc realista i que va faltar més treball
previ del propi grup de monitors i la comissió. Tot i així, tot això no fa més que sumar, per a que de
cara a cursos vinents, es pugui seguir millorant.

•

Assemblea General del Sector (AGO): Ha tingut lloc a la 13h a la casa de colònies de la trobada de
monitors (Illot Gran, Vilafranca) i va tenir una durada de 1h. Va ser durant el passat mes d'octubre,
va ser la primera AGO del sector i d'allà varen sortir els representants del sector com a EGS.

•

Trobada de monitors/es del Sector: Es va fer a començament de curs, durant el més d'octubre a la
casa de colònies l'Illot Gran, va tenir poca assistència per a el que s'esperava, nomes varen participar
4 esplais del sector, tot així els 4 esplais participants, varen valorar molt positivament aquest tipus de
trobada, tant a nivell formatiu i no nomes per les formacions, sinó per a la possibilitat de compartir
amb gent d'altres esplais maneres d'afrontar diferents conflictes, com pel bon ambient que es va
generar.

•

Diada dels drets els infants: Diada de jocs sobre els drets dels infants, separats per grups de edats,
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varen fer una rua sobre els seus drets, una gimcana per edats i activitats que intentaven fer arribar els
diferents drets als participants. S'ha realitzat el passat 19 de novembre a Molins de rei, amb la
participació de les diferents entitats de lleure del poble. Han participat un total de 180 participants i
uns 40 monitors El grau de motivació ha estat elevat en tot moment. Va ser l'activitat més nombrosa
de la historia del sector, participant 9 dels 16 esplais del sector i amb la participació també de les
diferents entitats de lleure de la població on varen fer tal esdeveniment (Molins de Rei).

Sector Barcelona
El sector Barcelona d'Esplac, com a sector geogràfic, es remunta a més de divuit anys d'història i engloba tots
aquells esplais que es troben a la ciutat de Barcelona, sent-ne 21 repartits en els deu districtes de la ciutat. El
sector Barcelona es caracteritza per ser un sector actiu, autònom i participatiu, en el qual més de la meitat
d'aquests esplais participen activament de l'Entitat, a través de les reunions o comissions del Sector i d'Esplac.
Actualment i des dels seus inicis, el Sector Barcelona comparteix espai amb la seu d'Esplac a Barcelona, més
concretament al carrer d'Avinyó número 44, a la segona planta.

Destinataris
Durant aquest curs hem tingut una nova incorporació, l'esplai Espurna, del barri de Sants, i una baixa, la de
l'esplai Tramuntana, del barri de Porta. El sector compta actualment amb 21 centres d’esplai repartits al llarg
de la ciutat de Barcelona i amb la participació d'uns 1126 infants i uns 316 monitors/es. El funcionament dels
esplais del Sector és molt variat els uns dels altres i cadascun té unes característiques molt diverses que els fan
únics.
ESPLAI

BARRI, DISTRICTE

NÚMERO NÚMERO DE
D'INFANTS MONITORS/ES

AFINS (Associació de Famílies d'Infants

El Turó de la Peira, Nou Barris

12

3

ACH (Associació Catalana de l'Hemofília)

El Gòtic, Ciutat Vella

57

11

GSIS-Barcanova

Vilapicina i Torre Llobeta, Nou Barris *

10

Centre d'Esplai Boix

La Nova Esquerra de l'Eixample,
Eixample

80

15

Espai de la Infància

Poblesec, Sants-Montjuïc

23

6

Espurna

Sants, Sants-Montjuïc

93

15

Flor de Maig

Poblenou, Sant Martí

*

*

GMM

Vila de Gràcia, Gràcia

107

27

Centre d'Esplai Guineueta

La Guineueta, Nou Barris

47

7

Isard-Flor de Neu

Horta, Horta-Guinardó

65

18

superdotats)
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Kasperle

Camp de l'Arpa, Sant Martí

53

13

La Lluna

Hostafrancs, Sants-Montjuïc

21

4

L'Olivera Rodona

Les Corts, Les Corts

72

21

Matinada-Pòrtics

Vila de Gràcia, Gràcia

*

38

Movi de Sarrià

Sarrià, Sarrià-Sant Gervasi

161

20

Pere Mitjans

Diagonal Mar, Sant Martí

-

-

SCV-El Clot

El Clot, Sant Martí

103

45

Totikap

Sant Antoni, Eixample

93

21

Turons

Font de la Guatlla, Sants-Montjuïc

*

16

Xangó

Font de'n Fargues, Horta-Guinardó

66

27

Centre d'Esplai Xiroc

Dreta de l'Eixample, Eixample

73

15

* Les dades de participants d'aquests esplais no consten a l'ASSAC online, per tant, ha estat impossible saber quants infants i joves
tenen al llarg del curs.

Organització
El sector té una estructura democràtica on tots els esplais tenen veu i vot per a prendre tot tipus de decisions
relacionades amb les activitats que dia a dia es duen a terme i estan relacionades amb el Sector i amb Esplac.
D'aquesta manera cap esplai és millor o pitjor que un altre davant l'assemblea, i tots poden mostrar les seves
opinions sense cap problema en les reunions mensuals que es fan.

Equip general de Sector
Els esplais del Sector estem representats per un grup de voluntaris anomenat Equip General del Sector (EGS),
que s'encarrega de mantenir la coherència entre les decisions preses en assemblea i les actuacions dutes a
terme. L'EGS és l'eina de comunicació més directa entre l'estructura d'Esplac i els esplais, sent així els
representants dels esplais en les diferents reunions i/o comissions de l'estructura. L’EGS també s'encarrega de
dinamitzar la participació dels centres en tots els nivells, representar a Esplac a les reunions mensuals i
participar en les decisions de l'entitat. Així mateix, vetlla pels esplais del Sector, de manera que procura ferlos un seguiment periòdic i anar-los visitant regularment en coordinació amb la Coordinadora de Projectes
del Sector, l'Eli Puente.
Aquest curs l'equip del Sector va començar amb sis persones, sent tots ells escollits a l'Assemblea General del
Sector que es va dur a terme a l'octubre. Aquest equip estava format per:
Laura Cases, de l'esplai Xiroc.
Júlia Farell, de l'esplai Isard-Flor de Neu.
Xavi Sans, de l'esplai l'Olivera Rodona
Clara Cusó, de l'esplai Matinada-Pòrtics.
Pol Casadevall, de l'esplai Xiroc.
David López, de l'esplai Xiroc.
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A inicis del segon trimestre tres d'ells van decidir deixar l'equip i, cap al mes d'abril una quarta persona s'hi ha
afegit, fent una assemblea extraordinària en la qual va sortir escollida. D'aquesta manera, l'EGS ha quedat
conformat de la següent manera:
Daniel Salmeron, de l'esplai SCV-El Clot.
Júlia Farell, de l'esplai Isard-Flor de Neu.
Clara Cusó, de l'esplai Matinada-Pòrtics.
Pol Casadevall, de l'esplai Xiroc.

Enguany ha estat un curs difícil per l'equip, ja que ha estat condicionat per les baixes internes que han fet que
s'hagin hagut de reorganitzar internament vàries vegades. Això, sumat al fet que no han tingut un bon relleu i
que els ha costat molt trobar dies per reunir-se, ha fet que en alguns moments hagin prioritzat altres tasques i
s'hagin oblidat d'aquelles que afecten més directament als esplais, com podrien ser les visites. Malgrat tot, han
representat al Sector en tots els espais de participació d'Esplac en els quals ha estat necessari. Els esplais han
valorat positivament la voluntat dels membres de continuar exercint com a EGS i se'ls ha felicitat per haver
apropat la relació amb els esplais, fent-se més propers i donant més confiança.

Reunions de sector
Les reunions de Sector són una activitat molt assentada dins del Sector, donat que els esplais ja estan
habituats a la dinàmica d’aquestes. Aquest curs s'han realitzat 11 reunions de sector amb una mitjana de 13
esplais i 33 participants. Com ve fent-se des de fa anys, les reunions s'han realitzat el tercer dilluns de cada
mes, de setembre a juny, a les aules del carrer d'Avinyó 44, a la seu d'Esplac a Barcelona.
Enguany les reunions han estat bastant participatives. El ritme d'aquestes ha anat millorant i algunes d'elles
han acabat d'hora, donat que eren en les quals hi ha hagut poc debat i participació. En algunes reunions hem
entrat en temes bucle, dels quals és difícil sortir-ne o arribar a algun acord, de manera que caldria fer més
èmfasi en el rol del moderador per optimitzar el temps de cara al curs vinent.

Comissions del sector
L'eina de treball del Sector són les comissions, creades i formades per monitors i monitores voluntàries dels
diferents esplais, que tenen per objectiu la organització d’un esdeveniment determinat o la construcció d'un
discurs propi davant d'una problemàtica concreta o tema d'interès comú. Enguany hem organitzat quatre
comissions dins del Sector. Aquestes han estat les encarregades de portar a terme les tasques d'organització
de:
•

Curs d'Iniciació al Monitoratge (CIM).

•

Trobada de monitors/es del Sector.

•

Vesprada de formació, sopar i concert del Sector

•

Projecte Localitza't
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Totes tres activitats han estat satisfactòries gràcies a la feina feta per les comissions, tot i que cal destacar que
en totes elles hi han hagut problemes interns pel que fa a la configuració i organització de la comissió, per
manca de compromís i de temps d'algunes de les persones de la comissió. Per a properes comissions,
explicarem millor als esplais què significa formar part de les comissions i les persones interessades en ser-ho
hauran de prendre el compromís d'assistir a totes les reunions prèvies a les activitats. A més, intentarem crear
un bon relleu dins de cadascuna de les comissions. Pel que fa a la comissió del Projecte Localitza't, enguany
no hem dut a terme cap activitat, però s'ha produït un inici de relleu dins la comissió, que, esperem, sigui
favorable pel curs vinent.

Activitats del sector
•

Curs d'Iniciació al Monitoratge (CIM): ha tingut lloc el passat 22 i 23 d'octubre del 2011 a la casa de
colònies l'Illot Gran, a La Granada del Penedès. Aquesta ha acollit un total de 41 joves de 16 i 17 anys
i 8 monitors i monitores que han format part de la comissió de formadors del curs. En total, sis
esplais del sector hi han participat. S'han realitzat les formacions de “Què és l'esplai?” (una petita
introducció al món de l'esplai), Pedagogia, Jocs i Organització.
El CIM ha estat un èxit de participació i assistència. Donat l'alt nombre de joves inscrits, s'han fet
sessions simultànies als dos grups per poder tenir un menor nombre de joves a cada sessió. En
general les sessions han agradat molt, malgrat la sessió de jocs s'ha fet llarga.

•

Assemblea General del Sector (AGO): ha tingut lloc el 17 d'octubre de 2011 en el si d'una reunió
del Sector, a l'aula Pi i Margall del carrer d'Avinyó 44. Ha estat una assemblea amb molt d'èxit, tant
pel que fa al nombre d'assistents (41 assistents i 14 esplais participants), com pel que fa a la feina feta:
s'han aprovat les accions de treball a fer aquest curs 2011-2012, la memòria del curs passat, s'ha
constituït el nou Equip General Sector Barcelona i s'ha aprovat el pressupost econòmic de l'any 2012.

•

Trobada de monitors/es del Sector: Ha tingut lloc el 19 i 20 de novembre de 2011 a la casa de
colònies Mogent, a Llinars del Vallès. Amb la realització de la trobada i gràcies a la feina feta per la
comissió, s'han acomplert els tres objectius que es van proposar: promoure la participació dels
esplais; fomentar la interrelació i la coneixença entre esplais i aconseguir unes formacions de qualitat,
pràctiques, engrescadores i aplicables al quotidià dels esplais del Sector. L'assistència ha estat
espectacular, participant més de 117 persones, entre monitors, formadors, membres de la comissió
organitzadora, EGS i la coordinadora de projectes del Sector. La trobada ha marcat un abans i un
després en les activitats del Sector, donat que ha estat la primera activitat totalment autogestionada
pels esplais participants, en la qual s'ha tingut molt en compte la reducció de totes les despeses
innecessàries, abaixant molt la quota de participació.

•

Vesprada de formacions, sopar i concert del Sector: S'ha realitzat el passat 20 d'abril de 2012 a la
Masia de la Guineueta. Malgrat tots els problemes inicials que van haver-hi, donat que no es trobada
un espai adequat per realitzar l'activitat i el problema del canvi de dates pels esplais, la vesprada
finalment s'ha realitzat a l'abril i ha estat molt positiva. Han participat un total de 100 persones, entre
assistents, formadors i la comissió organitzadora. Al sopar, però, han participat menys monitors, una
setantena, cosa que ha fet que sobrés molt menjar, donat que es comptava que hi hauria tantes
persones al sopar com persones inscrites. El grau de motivació ha estat elevat en tot moment, fent
que durant els jocs de coneixença d'abans de sopar es creés un molt bon ambient distès i molta
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energia per part dels monitors a l'hora de participar-hi.

Sector Barcelonès Nord
El Sector Barcelonès Nord és un sector geogràfic d'Esplac format pels esplais dels municipis de Badalona,
Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Els esplais del Sector van tenir un paper cabdal en la
fundació d'Esplac l'any 1982, com ho demostra el fet que 8 dels 10 esplais fundadors de l'entitat eren de
Badalona, i que Esplac com a associació va néixer precisament a aquesta ciutat. El Sector Barcelonès Nord es
va constituir con a tal el 1996. La seu del Sector es troba al Centre Cívic Dalt la Vila.

Organització
Esplac Barcelonès Nord compta amb 9 esplais, la majoria dels quals pertanyen a la ciutat de Badalona (7).
Aquestes en són les seves dades:
ESPLAI

POBLACIÓ/BARRI

COMARCA

NÚMERO
D'INFANTS

NÚMERO DE
MONITORS/ES

Buenoyqué...!

Badalona, La Pau

Barcelonès

80

10

Chiribiripum

Badalona, Sant Mori de
Llefià

Barcelonès

66

8

Diplodocus

Badalona, Canyadó

Barcelonès

11

5

Esquirol

Badalona, Sant Crist

Barcelonès

46

9

Gadgetosplai

Sant Adrià del Besòs,
Sant Joan Baptista

Barcelonès

56

9

Massagran

Badalona, Morera

Barcelonès

0

1

Nolosé

Badalona, Puigfred

Barcelonès

0

0

Puigcastellar

Santa Coloma de
Gramenet, Centre

Barcelonès

75

9

Xirusplai

Badalona, Centre

Barcelonès

120

20

Equip general de sector
El 23 d’octubre de 2011es va aprovar ala XVIa Assemblea General Ordinària (AGO) del Sector la
constitució d'un Equip General de Sector (EGS), integrat per tres monitores dels esplais Buenoyqué...!
(Natàlia), Puigcastellar (Irene) i Xirusplai (Laura).
Al llarg del curs, les EGS han estat al darrera de totes les accions (reunions ordinàries mensuals, comissions
de treball, activitats i festes) del Sector, tant en la preparació com en la implementació i avaluació d'aquestes.
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Cal també destacar el paper de lideratge que han tingut en tots aquests espais, especialment en les reunions
de sector (tercer dilluns de mes), portant elles l'ordre del dia. Les EGS han treballat molt bé, recolzant-se les
unes a les altres i fent pinya per enfortir l'associacionisme educatiu al territori. Han superatel repte de
constituir un EGS (feia anys que el Sector no en tenia) i han mostrat la motivació per continuar el curs
vinent, amb la idea d'incorporar nous membre a l'equip per treballar el relleu.
Al llarg del curs han anat prenent consciència de quin ha de ser el seu rol, i amb el coordinador de projectes
al territori hem après a distribuir-nos funcions i responsabilitats. Seria ideal de cara al futur que el
compromís dels esplais amb la necessitat de tenir EGS creixés, ja que consolidaria aquesta figura al territori a
cavall dels monitors/es d'esplai i Esplac, a banda d'assegurar el millor funcionament i implicació de totes i
tots en les activitats.

Reunions de sector
Les reunions de Sector han estat els tercers dilluns de mes. Les reunions s'han fet de manera alterna a la seu
dels esplais i a la seu del Sector, amb la finalitat d'assegurar el coneixement de la realitat dels esplais al
territori i de garantir la visibilitat dels esplais del Sector (donat que s'han rebut informacions que la seu del
Sector córrer el risc de desaparèixer).
La mitjana de participants per reunió ha estat de 14 persones, i la mitjana d'assistència d'esplais ha estat de 6
sobre 9 (força elevada si tenim en compte que dos esplais del Sector no han fet esplai setmanal aquest curs).
La reunió amb mes assistents ha tingut 17 persones, i la que més presència d'esplais ha tingut ha estat de 7.
En referència a cursos passats, l'assistència, tant d'esplais com de monitors/es, ha estat força elevada. És
important destacar que el Gadgetosplai, esplai que no te una dinàmica assentada de participació al Sector,
poc a poc va prenent consciència de la importància de vertebrar-se amb la resta dels esplais del territori.
Les reunions han estat dinamitzades pels EGS des del moment en que aquestes es van constituir. El tècnic ha
fet una feina més d'assessorament, organització i suport en temes logístics, així com prendre acta i preparar el
material quan ha estat necessari.
Sobre la dinàmica de les reunions, hem observat que aquestes en general han estat poc participatives. Sovint
ha faltat més ganes de compartir, opinions i debat. Aquest aspecte, a millorar pel curs vinent, ha fet que des
de bon principi introduíssim dinàmiques a les reunions (a l'hora de començar, dinamitzades a cada reunió
per un monitor/a diferent). De totes maneres, cal reconèixer que aquestes reunions, per la seva naturalesa de
reunions de coordinació, tenen un nucli que es de traspàs de informació del tècnic als esplais, la qual cosa
dificulta el debat. El repte està, doncs, en enfortir la participació i la complicitat a l'hora de treballar en
comissions d'activitats, o en fer trobades informals (sopars, festes, etc.).
Pel què fa a les persones assistents dels esplais, aquestes gairebé sempre han estat les mateixes. Això és bo,
perquè facilita el treball de coordinació i comunicació, però cal que també es treballi el relleu i el traspas de la
informació als esplais, Ja que es té la percepció que els temes de Sector sovint ocupen un rol massa secundari
en les reunions de coordinació ordinàries dels esplais. El sistema rotatiu de reunions al Sector i als esplais, ha
contribuït, emperò, a que persones que normalment no assisteixen a les reunions vinguin pel fet que aquesta
es desenvolupi al seu esplai.
Per altra banda, com altres cursos, el calendari del sector s'ha treballat al final del curs passat per a que els
esplais l'hagin inclòs en els seus calendaris i tancades de preparació de curs.
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Els reptes pel curs vinent són
•

Seguir amb el model rotatiu de llocs de reunió

•

Enfortir el treball entorn el model d'esplai

•

Definir possibles vies de formació i moments informals, com sopars de sector o vesprades formatives

•

Treballar la importància de tenir un Equip general del Sector tot promovent-ne el relleu i el
compromís dels esplais

•

Fomentar una major participació de les persones assistents a les reunions

Comissions del sector
•

Comissió 20-N: Aquesta comissió es va reunir per treballar les activitats de la celebració de la Diada
dels Drets dels Infants del Sector Barcelonès Nord. A la reunió hi van assistir 2 EGS, 4 monitors/es
d'esplais diferents (Buenoyqué...!, Esquirol, Puigcastellar i Xirusplai) i el coordinador de projectes del
Barcelonès Nord. La reunió es va fer al Centre Cívic Dalt la Vila.

•

Comissió Trobada de Joves: La comissió de la Trobada de Joves es va reunir l'11 i el 18 de gener de
2012. Donat que l'activitat es va haver de cancel·lar, no es va tornar a reunir fins poc abans de marxar
per tractar temes d'intendència, ja que el programa d'activitats es va aprofitar. A les reunions hi van
assistir una EGS i un representant de cadascun dels esplais que va participar a aquesta activitat
(Buenoyqué...!, Puigcastellar i Xirusplai).

•

Comissió Carnestoltes: Aquesta comissió es va reunir l'11 de gener. El treball fet pels esplais va
permetre crear una jornada d'esplai compartit, amb la participació de cinc esplais del Sector. Es van
crear tallers rotatius on diferents grups dels esplais van anar rotant. L'activitat es va fer a l'Escola
Jungfrau de Badalona.

•

Comissió per la Trobada general d'Esplac: La comissió de preparació de l'activitat pel grup de petits
de la Trobada General va tenir un pes i una implicació important de les EGS. Elles van coordinar les
activitats i van fer de pont entre els esplais i Esplac.

Activitats del sector
•

Trobem-nos (22-23 d'octubre de 2011): El Trobem-nos del curs 2010-2011 va tenir com a
formacions el “Treball amb adolescents” i la “Cohesió territorial”, la tarda de dissabte dia 20. Al
vespre, vam fer una activitat de nit amb diferents proves. L'endemà, vam tenir un espai de treball
sobre el 20-N i vam celebrar l'AGO. El Trobem-nos va comptar amb 32 persones, totes elles
monitores dels esplais Buenoyqué...!, Chiribiripum, Diplodocus, Esquirol, Puigcastellar i Xirusplai.

•

XVIa AGO del Sector Barcelonès Nord (23 d'octubre de 2011): La XVIa AGO del Sector
Barcelonès Nord va ser una assemblea important, ja que va permetre dotar al Sector d'un Equip
General de Sector (EGS), integrat per tres monitors (del Buenoyqué...!, el Puigcastellar i el Xirusplai).
A més d'escollir EGS, a l'AGO vam aprovar la memòria del curs anterior, el pla de treball 2011-2012 i
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el pressupost per executar les accions del Sector. L'AGO del Sector va comptar amb la presència de
monitors i monitores dels esplais Buenoyqué...!, Chiribiripum, Diplodocus, Esquirol, Puigcastellar i
Xirusplai.
•

Sortida a la neu (4 de febrer de 2012): Aquesta sortida va ser cancel·lada per manca de neu i de
recursos per finançar-la.

•

Retrobem-nos (17-18 de març de 2012): El Retrobem-nos va ser una activitat nova que fins ara no
havíem celebrat. Es va fer a l'Escola Llibertat, gràcies al suport i la iniciativa dels monitors i
monitores de l'esplai Esquirol, els quals duen projectes conjunts amb l'escola. L'activitat va permetre
fer formacions sobre dos temes cabdals pel pla de treball d'Esplac i els esplais: “Finances ètiques” i
“Campanyes econòmiques”. Per la nit es van fer dinàmiques, i l'endemà, diumenge pel matí, es van
debatre quines activitats són les més interessants a fer pels esplais (per preveure accions de cara al
2012-2013). La trobada es va acabar amb un dinar de grup.

•

Trobada de joves (4 de febrer; ajornada pel 26-27 de maig de 2012): La Trobada de Joves es va
aplaçar per l'emergència de fred que va tenir el cap de setmana 4-5 de febrer. Els esplais participants
van fer un esforç per contenir la despesa de l'activitat, com ho demostra el fet que van dur-la a terme
a la seu de l'esplai Agrupament Roques Albes de (Sallent). El contacte fet entre els joves dels esplais
participants, provinents dels esplais amb grups de joves (Buenoyqué...!, Puigcastellar i Xirusplai), és
una garantia de futur de cara a enfortir el relleu generacional i la coneixença entre els joves dels
esplais.

Sector Maresme
El sector Maresme d'Esplac és el sector geogràfic que engloba la comarca del Maresme, amb un esplai del
Vallès Oriental i els esplais, temporalment, de la comarca de Girona.
Enguany el Sector ha viscut un canvi d'ubicació, traslladant la seva seu del Sidral al nou centre Cívic de Cabot
i Barba, Mataró.

Destinataris
Durant aquest curs hem tingut una nova incorporació, l'esplai la Teranyina d'Amer, Girona. El Sector
compta actualment amb 10 centres d’esplai repartits en 7 municipis i amb la participació d'uns 574 infants i
uns 115 monitors/es. El seu funcionament és molt variat.

ESPLAI

POBLACIÓ/BARRI

COMARCA

NÚMERO
D'INFANTS

NÚMERO DE
MONITORS/ES

Bitxus

Canet de Mar

Maresme

11

80

Bruixes i bruixots Cardedeu

Vallès Oriental

15

99

Garbí

Maresme

14

78

Mataró
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Guaita'l

Alella

Maresme

20

92

Pampayuga

Mataró

Maresme

9

14

Papu-Tisores

Llagostera

Girona

24

108

Teranyina

Amer

Girona

9

56

La Tribu

Mataró

Maresme

11

47

The Pets

Mataró

Maresme

2

-

4/6

Calella

Maresme

2

-

Organització
El sector Maresme té una estructura assembleària on tots els esplais tenen veu i vot per a prendre tot tipus de
decisions relacionades amb les activitats que dia a dia es duen a terme. Així mensualment es fan reunions de
sector de manera rotativa pels diferents esplais del sector.
A l'inici de curs es realitza l'AGO del sector on es decideixen les accions que es volen dur a terme per assolir
els objectius marcats per al curs a les línies de treball d'Esplac.

EGS
Enguany hem formalitzat l'Equip General de Sector del sector Maresme. Ha estat aprovat a l'AGO del mes
d'octubre i ha estat format per:

Núria Iglesias, de l'esplai Guaita'l d'Alella.
Albert Argudo de l'esplai Guaita'l d'Alella.
Sergi Bayarri de l'esplai Bruixes i Bruixots de Cardedeu.
Maria Martínez de l'esplai Bruixes i Bruixots de Cardedeu.

Enguany, sent el primer de la tasca, s'ha previst una reunió d'EGS la setmana abans de les reunions de sector,
un cop al mes, però no han funcionat com s'esperava. Ha faltat constància en el grup i això ha provocat
retards en la resolució d'objectius i tasques del dia a dia.
En finalitzar l'exercici, tant la Núria Iglesias com en Sergi Bayarri, han decidit no renovar el seu compromís
com a EGS, comprometent-se a finalitzar la tasca fins a la propera AGO i a portar a terme un bon relleu pels
que puguin formar-ne part el curs vinent.

Reunions de sector
Enguany s'han realitzat 11 reunions de sector amb una mitjana de 6 esplais participants. Es realitzen
periòdicament el tercer dimecres de cada més, en un esplai diferent cada vegada. La major part de les
reunions del curs han estat dinamitzades per l'EGS amb el suport de la Coordinadora de Projectes del Sector.
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Aquests espais de participació son l'eina de comunicació més directa i constant amb l'estructura d'Esplac, i
aquest curs han estat força amortitzades pels esplais. Hi ha hagut una participació força constant per part
dels esplais del Maresme, a diferència dels esplais de Girona, que per la situació geogràfica han vingut més
esporàdicament.

Comissions del sector
Enguany s'han organitzat dues Comissions. Aquestes han estat les encarregades de portar a terme les tasques
d'organització de:
•

Centre d'Interès de la Trobada General

•

Organització del CIM i la DeCap

En cada una d'elles s'hi han vist involucrats tres o més esplais, donant diferents idees i visions, cosa que
propicia que l'activitat estigui feta a mida dels diferents usuaris d'aquesta.
No s'han establert les comissions formalment, però la dinàmica agafada pels monitors i monitores propicia la
consolidació d'aquestes o d'altres de cara al curs vinent.

Activitats del sector
•

Trobada de monitors i monitores: Ha tingut lloc el passat 22 i 23 d'octubre del 2011 a Llagostera.
Aquesta ha acollit un total de 34 monitors i monitores de 7 esplais del sector. S'han realitzat les
formacions de : Gènere, Treball amb infants amb NEE i Treball amb adolescents i joves. La trobada
ha funcionat sense incidències i ha estat un bon punt de partida per iniciar el curs.

•

Assemblea General ordinària de sector: Ha tingut lloc el 23 d'octubre de 2011 a Llagostera en el
marc de la trobada de monitors i monitores. S'han parlat les línies de treball per al curs i s'ha
constituït el nou EGS del sector Maresme.

•

Curs d'Iniciació al Monitoratge (CIM): Ha tingut lloc el 10 i 11 d'octubre del 2011 i s'ha realitzat
juntament amb el Sector Baix Llobregat. Compartint temps i espai amb la DeCap, a Llagostera. Les
formacions del CIM han estat organitzades i dutes a terme pels mateixos monitors dels esplais a
través de la Comissió CIM+DeCap. N'han sortit moltes experiències positives però també algunes de
negatives. S'han fet visibles les diferents maneres d'entendre la relació amb els joves dels monitors de
cada esplai i el sistema de relleu que utilitzen. Han participat un total de 6 esplais del sector.

•

DeCap (trobada de joves): 10 i 11 d'octubre de 2011.

•

Vesprada de formacions: S'ha realitzat el passat 13 d'abril. La Vesprada ha estat centrada en la
formació de finançament ètic. Aquesta ha tingut molta acollida per part dels esplais i hi han
participat un total de 23 monitors de 5 esplais del sector.
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Sector Osona-Ripollès
L'Osona-Ripollès fins ara ha estat un sector geogràfic que no ha tingut una dinàmica de sector estable, doncs
es va constituir com a Sector Geogràfic a la passada Assemblea General Ordinària d'Esplac el novembre del
2011. No obstant, en veure la situació i en plantejar-nos el pla de treball, el sector gira al voltant d'intentar de
créixer territorialment i començar a engegar una dinàmica de Sector pròpia.
És per això que, tot i no tenir seu pròpia al seu territori, comptem amb la presència d'una Coordinadora de
Projectes al territori que recolza la dinamització de tot aquest procés.

Destinataris
El Sector Osona Ripollès comptem, actualment, amb 6 esplais repartits 5 a Osona i 1 al Ripollès. D'aquests
actualment estan actius 3 esplais.
Cal dir que hi ha notícies de que potser un esplai (El Morral) reprengui la seva activitat cara al curs vinent i
tenim constància del treball d'un grup d'unes 5 persones en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà. Tot i així, ara per ara podem dir que estem funcionant en actiu només 3 esplais, un de la comarca
del Ripollès i dos d'Osona.

ESPLAI

POBLACIÓ/BARRI

COMARCA

NÚMERO
D'INFANTS

NÚMERO DE
MONITORS/ES

Gemi

Roda de Ter

Osona

--

--

Casal Esplai El Morral

Sant Hipòlit de Voltregà

Osona

--

5

Serrallonga

Sant Julià de Vilatorta

Osona

--

--

Güitxi-Güitxi

Tona

Osona

50

9

100 Teies

Centelles

Osona

39

9

El Gall Xafarder

Ripoll

Ripollès

27

7

Organització
El sector ens hem organitzat bàsicament amb una reunió de coneixement i presentació entre els esplais on
hem decidit que volíem desenvolupar una Trobada de Monitors per tal de començar a preparar i organitzar
el Sector a llarg termini. Més enllà d'això, no hi ha hagut una organització regular, encara que la idea és
d'anar-ne establint una a poc a poc.

EGS
En estar en procés de consolidació, encara no comptem amb un Equip General de Sector format i per tant, el
lideratge d'aquest es porta des del referent de l'Equip de Direcció i la dinamització per part de la
Coordinadora de Projectes.
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Reunions de sector
Al sector Osona-Ripollès hem realitzat una única reunió a mode d'Assemblea el 29 d'octubre del 2011. En
aquest espai hem treballat com encarem el treball i la construcció del Sector, tot i definint uns petits objectius
a treballar, bàsicament la realització d'una trobada de monitors que hem pogut fer al llarg d'aquest curs. A
aquesta reunió hi hem assistit dos esplais, el Güitxi-Güitxi i l'esplai 100Teies (llavors no federats encara).

Activitats del sector
•

Trobada de monitors: Al sector Osona-Ripollès hem realitzar una activitat conjunta com a Sector,
que ha estat una Trobada de Monitors a Mas Pujolar, a Viladrau.
Hi hem participat un total de 16 monitors i monitores dels esplais Güitxi-Güitxi i 100 Teies, i ho hem
organitzat de manera que, al llarg de dissabte a la tarda hem realitzat dues formacions, una sobre
Treball amb Infants amb Necessitats Educatives Especials, i una altra sobre Com fer Sortides
Sostenibles, aquesta última dinamitzada per dos monitors del Sector Barcelona, que van fer un
projecte de Directors sobre la FormiRuta.
A la nit, hem fet un conjunt de jocs i dinàmiques proposats pels propis monitors i el diumenge al
matí hem fet una dinàmica per treballar el Sector i encarar-lo cara al curs vinent, sortint un munt de
propostes i objectius per a ordenar i realitzar per l'any que ve.

Sector Penedès-Garraf
Cap a l’any 1992 els centres federats a Esplac de les poblacions del Penedès van veure la necessitat de crear el
seu Sector Geogràfic. D’una banda volien donar forma a la relació que ja tenien entre ells, de l’altra, donada la
llunyania amb la seu central d’Esplac, a Barcelona, van creure oportú organitzar-se per facilitar les relacions
dels esplais en el sí de l’associació.
Pel que fa al sector Baix Camp-Tarragonès, és un sector que actualment encara està en formació i no està
constituït formalment dintre d'Esplac. Va començar a formar-se amb l'entrada de dos esplais nous durant
l'assemblea de l'any 2010: el grup de colònies Els brivalls i l'esplai La Grapadora i que s'unien a un tercer:
l'esplai el Drac. Actualment aquests esplais participen de les reunions i les activitats del sector veí, el PenedèsGarraf, i és aquesta la raó per la qual unifiquem els dos sectors en una sola memòria.

Destinataris
Introducció dels destinataris, remarcant esplais nous i desfederats durant el curs i altres aspectes a destacar.

ESPLAI

POBLACIÓ

C.E Drac Màgic

Vilanova i la Geltrú

NÚMERO D'INFANTS NÚMERO DE MONTORS/ES
144

28
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El Drac

Reus

0

0

El Gotim

Guardiola de Font-Rubí

60

4

Esplai de l'Agrupació
de Balls Populars

Sitges

0

3

GER

Sant Pere de Ribes

60

20

Globus Roig

Calafell

54

9

Grup d'Esplai Montbui Santa Margarida de Montbui
(GEM)

40

8

Grup de Colònies Els
Brivalls

Mont-roig del Camp

40

11

La Grapadora

Tarragona

30

12

Moviment Infantil de
Vilafranca (MIV)

Vilafranca del Penedès

140

27

Quatre Gats

Coma-ruga (El Vendrell)

0

0

Xaloc

El Vendrell

0

0

Zig-Zag

El Vendrell

40

10

Organització
El sector Penedès-Garraf té una estructura democràtica on tots els esplais tenen veu i vot per a prendre tot
tipus de decisions relacionades amb les activitats i els projectes que pren el sector pròpiament. La
comunicació entre els esplais, i els esplais amb l'EGS ha estat mitjançant les reunions mensuals de sector,
trucades i correus electrònics.

EGS
Els EGS del sector Penedès-Garraf han estat Adrià Pujol Rios, Jordi Vendrell Moreno, Alba Canelles López,
Raquel Ribera Pérez i Marta Cortina Cervelló des dels esplais MIV, GER i Drac Màgic.
S'han coordinat mitjançant reunions, correus electrònics i trucades. Hem realitzat, com a mínim, una reunió
per mes abans de cada reunió de sector per tal de parlar-nos els temes i poder fer un treball de continuïtat de
les activitats i accions del sector.
L'EGS també s'ha encarregat de fer les visites als esplais tant per conèixer la seva situació i crear un clima de
confiança, com per proposar-los nous reptes i projectes.

Reunions de sector
Es realitzen periòdicament el tercer dimarts de cada mes i és l'eina més efectiva i directa de participació i
comunicació entre els esplais. És l'espai reservat per a que tots els esplais puguin expressar-se lliurement i
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crear projectes conjunts.
Tots els esplais han assistit a un mínim de tres reunions durant el curs i s'ha garantit que les decisions
arribessin a tots els esplais del sector.
Les reunions cada any són més participatives i els esplais es senten que és un espais real de debat, intercanvi i
construcció. S'ha de continuar treballant per aquest camí.

Comissions del sector
Des del sector es realitzen activitats pròpies organitzades per comissions. Enguany ha estat el segon any de la
comissió preparatòria del 20N-Diada dels Drets dels Infants. L'ha format tres dels cinc esplais que han
participat de la Diada i han necessitat tres trobades per preparar-ho tot.
Per altra banda, s'ha creat una altra comissió que s'ha encarregat de pensar la dinàmica i les activitats del grup
de joves per a la Trobada General d'Esplac, l'Esplaiada. Tres esplais han participat i s'han reunit tres vegades
per poder fer tota la feina, cal remarcar que també hi ha hagut una feina amb tot l'equip de monitors i
monitores fora de les reunions. Tot això ha fet possible que el sector es cohesionés per un acte tant important
i donés valor a tota la feina realitzada pels esplais per a la trobada.

Activitats del sector
•

Diada de tècniques: La diada de tècniques va ser l'11 de novembre al Vendrell i es fa fer una de les
dues formacions escollides pels esplais. Formació que va ser valorada força bé. Tot i això, la diada no
va funcionar per què no va tenir una data marcada des d'un principi i la majoria dels esplais no van
poder assistir, tant sols dos (MIV i Zig-Zag). S'ha de treballar quin és el model de formació que
volem fer i replantejar-nos el format. El que ha quedat clar és que els esplais volen espais per a
compartir i formar-se, però que no sempre disposen del temps que voldrien.

•

Diada dels Drets dels Infants (20N): L'activitat s'ha dut a terme a Vilafranca del Penedès el 19 de
novembre. Ha estat una trobada d'un dia sencer, fent activitats per cada grup d'edat al matí, seguit
d'un dinar de carmanyola conjunt i, per últim, una manifestació pels carrers de la Vila que ha acabat
amb la lectura d'un manifest. A la manifestació s'hi han convidat totes les entitats de lleure de
Vilafranca. Han participat cinc dels vuit esplais actius del sector Penedès-Garraf i Baix CampTarragonès (Drac Màgic, GEM, Globus Roig, MIV, Zig-Zag). La valoració és que s'està millorant any
rere any, sobretot pel que fa a la implicació i dedicació dels esplais en el muntatge i el contingut
pedagògic. Tot i això, encara s'ha de treballar més l'horari i el format, per a que a la manifestació hi
participi més gent aliena als esplais. L'acte perd sentit si no divulguem el nostre missatge vers el lema
encara queda molt per fer entre els habitants de les poblacions on celebrem les diades.

•

Trobada de monitors i monitores, Calça't: La trobada s'ha realitzat els dies 3 i 4 de març a la casa de
colònies L'Estol, a l'Alt Penedès. Hi han participat un total de 68 monitors i monitores de sis esplais
(Drac Màgic, GEM, GER, La Grapadora, MIV, Zig-Zag). La valoració és molt positiva, tant l'ambient
creat entre els monitors i monitores, com per la qualitat de les formacions. Tot i que cal fer un
exercici de reflexionar cap on volem anar, per tal de decidir les formacions més adequades. La casa es
va quedar un xic petita, ja que hi van haver moltes inscripcions a l'últim moment i no vam ser a
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temps de buscar una alternativa.

Sector Vallès
Esplac Vallès com a sector geogràfic es remunta a més de 15 anys d’història. Engloba tots aquells esplais que
formen part d'Esplac i que es troben en les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, sent 14
esplais repartits en 8 municipis.
Actualment té la seva seu a Terrassa, a la Casa Baumann, on l'ajuntament te la seu de Joventut i lleure
infantil. En cas de necessitat, Esplac Vallès pot demanar i disposar d'espais per fer reunions i/o activitats en
grup.

Destinataris
Esplac Vallès és conformat per un total de 14 esplais, la majoria dels quals pertanyen al Vallès Occidental i un
a la comarca del Vallès Oriental. Dels esplais actius al sector hi trobem els següents:
ESPLAI

POBLACIÓ/BARRI

COMARCA

NÚMERO
D'INFANTS

NÚMERO
DE
MONTORS/ES

Can Parellada

Terrassa

Vallès Occidental

50-60

16

Egara

Terrassa

Vallès Occidental

0

14

Pla de Bonaire

Terrassa

Vallès Occidental

20-30

5

La Fera

Terrassa

Vallès Occidental

15

8

El Botó

Palau-solità
Plegamans

Vallès Occidental

60-70

18

El Piolet

Barberà del Vallès

Vallès Occidental

55-65

14

Gatzara

Castellbisbal

Vallès Occidental

30-40

12

GEPA

L'Ametlla del Vallès

Vallès Oriental

30-40

10

La Clau d'Ulele

Rubí

Vallès Occidental

18

7

L'Eixam

Rubí

Vallès Occidental

30-40

15

Gripau

Rubí

Vallès Occidental

10

4

C.I. Cerdanyola

Cerdanyola

Vallès Occidental

50-60

14

Pica-Roca

Sant Cugat

Vallès Occidental

30-40

9

Sarau

Sant Cugat

Vallès Occidental

50-60

10

i

Organització
El calendari del sector s'ha treballat al final del curs passat per a que els esplais l'hagin inclòs en els seus
calendaris, en les seves tancades de preparació de curs.
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Equip general de Sector
El 5 de novembre es va aprovar a l'assemblea del sector un nou EGS format per 5 persones; la Gemma i la
Sandra, de l'esplai El Botó, de Palau Solità, en Xavi, monitor de l'esplai Bonaire de Terrassa, l'Alícia, de l'esplai
Can Parellada, també de Terrassa, i el Fèlix, monitor de l'esplai Gatzara.
Cal destacar la presència constant de membres de l'Egs a tots els espais de participació del sector: reunions
mensuals, comissions de treball, activitats i festes.
Cal destacar també el paper de lideratge que han tingut en tots aquests espais, més concretament en les
reunions mensuals, en les que elles i ells portaven l'ordre del dia i incorporaven algunes dinàmiques per
amenitzar les reunions, i en les comissions de treball per a activitats concretes. Sobre les comissions, s'han
repartit entre aquestes per alleugerar-se la carrega de feina que impliquen aquests espais. També l'EGS ha
estat present en els espais de participació d'Esplac.
En general, ha estat un EGS molt cohesionat i ben organitzat. El fet que hagin estat 5 persones també ha
ajudat a poder suportar la càrrega de feina que implica aquest lloc, que, encara que no sigui molta, pot ser un
problema per a un equip poc nombrós.

Reunions de sector
Les reunions de sector han estat els dimecres de la tercera setmana de cada mes, i de manera rotativa pels
locals dels diferents esplais. La ruta de reunions es va planificar a principi de curs, amb algun canvi molt
ocasional. La mitjana de participants per reunió és de 25 persones, representant 7 esplais. La reunió amb mes
assistents ha tingut 35 persones i 12 esplais. En referència a cursos passats, l'assistència ha estat molt alta.
Les reunions han estat dinamitzades pels EGS des del moment en que aquests es van constituir. El tècnic ha
fet una feina més d'assessorament, organització i suport en temes logístics, així com prendre acta i preparar el
material quan era necessari.
Sobre la dinàmica, es va demanar a principi de curs que les reunions fossin menys informatives i més un
espai per intercanviar experiències i conviure. L'Egs ha fet un esforç per fer aquest viratge generant
dinàmiques de coneixement i confiança, així com d'opinió sobre temes dels esplais. Cal dir que tampoc s'ha
percebut una necessitat molt urgent dels esplais per intercanviar opinions o vivències sobre temes que els
afecten, però si que hem percebut una major necessitat de moments de relació informal. En aquest sentit, el
sopar ha passat ha ser un moment important de relació i cohesió del sector.
Pel què fa als assistents dels esplais, aquests gairebé sempre han estat els mateixos. Això és bo, perquè facilita
el treball de coordinació i comunicació, però cal que també es treballi el relleu i el traspas de la informació als
esplais.
Pel què fa al sistema rotatiu, hi ha una doble valoració: Per una banda, es veu positiu perquè es facilita poder
conèixer les realitats dels esplais, es fomenta la participació i fa que aquells esplais que no participen
habitualment puguin ser actius d'una de les reunions i veure'n la dinàmica, fent que potser es puguin
enganxar o motivar per intentar participar-hi. Per altra banda, ha estat negatiu en certs casos, ja que quan
s'ha anat a llocs llunyans o poc comunicats ha estat difícil arrossegar als esplais. Això posa de manifest la
necessitat de solidaritat entre tots els esplais del sector.
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També, s'ha valorat molt positivament les visites externes d'altres tècnics o membres de l'Equip de Direcció ja
que crea consciència i vincle amb Esplac en general; el sector se senten directament recolzat.

Per ultim, cal destacar l'esforç d'alguns esplais per assistir a aquestes reunions, com Piolet o Egara. El primer
portava els darrers anys despenjat del sector i de les reunions. El segon, va tancar per manca de monitors i
aquest curs, el grup de joves, ha tornat a reviure amb l'objectiu de reobrir l'activitat el pròxim curs. Pel
pròxim curs:

•

Seguir amb el model rotatiu de llocs de reunió i organitzar més bé, si s'escau, els cotxes per tal de
poder anar-hi.

•

Continuar treballant per garantir la comunicació a les reunions i evitar temes exclusius de traspas de
reunió

•

Provar altres formats de sopar (fer-ho abans de la reunió, o durant la reunió)

•

Mantenir facebook per la comunicació informal del sector i crear un google groups per aspectes mes
informatius

•

Millorar l'actitud durant les reunions per a que aquestes siguin mes productives

Comissions del sector
•

Comissió pel Curs d'iniciació al monitoratge: La primera comissió que es va organitzar va ser per
preparar el CIM. LA van formar 4 EGS mes dos monitors de Can Parellada i un de l'esplai Botó. Es
va valorar que l'EGS va agafar molt pes en aquesta comissió i, en conseqüència, en la preparació del
CIM i que, per properes edicions, el pes de la comissió l'han de portar els monitors i monitores dels
esplais.

•

Comissió per la Trobada General Sector: La van formar 3 EGS i 12 monitors de 5 esplais (Fera,
Gatzara, Ulele, Bonaire i Pica Roca). Va comptar amb alta participació de monitors d'esplais. No
obstant, la responsable de l'activitat va ser una EGS. La comissió va fer dos reunions, sempre a l'esplai
Gatzara, a Castellbisbal, poble on es va fer la TGS.

•

Comissió per la Trobada Jove: Va ser la mateixa comissió de la Trobada General del Sector.

•

Comissió per la Trobada General d'Esplac

En generals, els EGS han agafat bastant pes dins de les comissions. Es desaconsella continuar amb aquesta
dinàmica perquè el propi EGS es desgasta mes ràpid, havent de fer altres tasques. Per això, es proposa mes
implicació i compromís dels monis en les comissions preparatòries d'activitats. També es va fer l'aclariment
de que estar a la comissió organitzadora no vol dir que durant tota l'activitat estiguis organitzant. En aquest
sentit, s'apel·la al repartiment de tasques entre monitors d'esplais i membres de la comissió organitzadora.
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Activitats del sector
•

Monitrobada (5 i 6 de novembre 2011): La Monitrobada d'aquest curs va ser, novament, a Can Cots
(la casa de colònies del Clupi, que ja és un lloc habitual per a realitzar-la) i va comptar amb la
participació 11 dels 14 esplais del sector, amb un total de 89 monitors/res. Van participar els esplais
La Clau d'Ulele, Egara, GEPA, Bonaire, Can Parellada, Gatzara, El Botó, l'Eixam, Sarau, Clupi i La
Fera. Per la tarda es van plantejar quatre formacions: una sobre la participació de les famílies a
l'esplai, altra sobre dinàmica de Grups, i dos sobre necessitats educatives especials, una centrada en
necessitats psiquico- fisiques i l'altra sobre necessitats socials. Per la nit es va organitzar un festival de
disfresses i cançons molt divertit i que va ajudar a cohesionar als participants. Per acabar, el
diumenge al matí es va realitzar l'Assemblea General del Sector Vallès. En general el
desenvolupament va ser puntual i bo. Com l'any passat, es va optar per un horari poc carregat
d'activitats que permetés crear un espai de convivència per parlar, cohesionar-se, etc.

•

CIM Vallès (11 i 12 de febrer 2012): En aquesta edició van participar 35 adolescents i joves, d'edats
entre els 14 i els 17, sent majoria el grup 14-15. Van participar joves i adolescents dels següents
esplais: Gatzara, Piolet, Eixam, Clupi i El Botó. En el cap de setmana es va treballar i donar formació
sobre el fet de ser monitor, les responsabilitats que comporta, les tasques, metodologies, etc,
fomentant les relacions personals i la participació entre els assistents i el Sector. Les formacions van
ser impartides pels EGS i algun monitor d'esplai. Aquest espai va crear un apropament entre els
diferents participants, els quals van arribar cadascú amb el seu grup i en acabar el cap de setmana la
cohesió havia estat molt clara. Es va valorar molt positivament pel què fa al que havien après, així
com a nivell de motivació i ganes de desenvolupar la tasca de monitor.

•

Trobada General dels Sector i Trobada Jove: La TGS i la Trobada Jove es van celebrar
conjuntament a Castellbisbal, el 24 i 25 de març del 2012. Van participar mes de 300 infants, joves i
monitores i monitors de 8 esplais. Els esplais van ser: Piolet, Gatzara, La Fera, Uele, Egara, Can
Parellada, El Boto i GEPA L'objectiu primordial que es va plantejar va ser el fet de cohesionar els
esplais del sector, perquè es poguessin conèixer i fomentar les relacions més directes entre ells. Pel
matí es va fer una gimcana preparada per la comissió de la TGS i per la tarda, després de dinar, es va
fer un joc amb les mascotes dels esplais, que va donar peu per presentar la Trobada General d'Esplac.
Després, els més petits van marxar cap a casa i els joves van anar caminant fins el Bosc del Gatzara
per passar la nit. La Trobada Jove era la primera vegada que es feia. En general va agradar però van
haver problemes de convivència entre alguns grups de joves i problemes d'actitud en alguns monitors
que per properes edicions és urgent que es corregeixin.
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Comissions
Reduint Petjada
Aquest curs la comissió, el 5è any del seu funcionament, s'ha trobat 9 cops a les diferents reunions que han
tingut lloc a la seu d'Esplac els dimarts de la quarta setmana de mes. La participació i implicació ha continuat,
com cada curs, de manera constant. La comissió ha comptat aquest curs amb un equip ben consolidat.
Els projectes de la comissió sempre es troben oberts i és per això que projectes d'anteriors edicions han tingut
lloc aquest curs també, com és el cas del Forma't per l'acció. La comissió va realitzar una formació sobre
Horts urbans al sector Baix Llobregat.
Per tal de donar visibilitat i continuar amb el treball del relleu de la comissió, aquesta s'ha fet més visible en
actes com l'anterior trobada general i el Gran Comitè per preparar la trobada general. La feina cabdal de la
comissió aquest curs ha estat involucrar-se al màxim possible amb els actes orgànics de l'entitat. Així doncs,
la comissió va donar un cop de mà amb la revisió i assessorament d'activitats i accions de la Trobada General
d'aquest curs.
Cal destacar també la visita de monitors/es participants al “All together against climate change” que ens van
poder fer un retorn de la feina feta i dels seus projectes. També es valora positivament que hem tingut
presència a les activitats que s'han portat a terme a l'Agenda 21 de Barcelona.

Internacional
Aquest curs, la comissió s'ha reunit un total de 8 vegades. Per cinquè curs consecutiu hem fet la reunió
postintercanvis (avaluació activitats internacionals curs passat) i preintercanvis (assessorament sobre els
darrers detalls de preparació de les activitats), integrades per segon any en l'ordre del dia ordinari de les
comissions internacionals. Enguany hem definit i implementat una formació per abordar la temàtica de les
“competències personals vers una experiència internacional”, formació encarada a la preparació dels equips
de monitors/es per una experiència nova i desconeguda. Aquesta formació ha estat un requisit a l'hora
d'adjudicar activitats als esplais, i s'ha entès com a part del suport que dóna Esplac als esplais per preparar les
seves activitats d'estiu internacionals. L'activitat, anomenada “El Repte”, es va realitzar el 18-19 de maig de
2012. També hem seguit promovent les formacions “càpsules a mida” per preparar aspectes específics de les
activitats internacionals (per a més informació, veure formacions als sectors). La comissió internacional com
a tal no ha implementat formacions internacionals, si ve alguns dels seus membres ho han fet a través com a
formadors/es del claustre de l'Escola El Sol.
La comissió ha mantingut el treball d'avaluació d'activitats realitzades (punt fixe “com ha anat”) i presentació
d'activitats a realitzar (“avui parlem de”). La participació a les reunions ha oscil·lat de les 7 a les 10 persones
(en les 6 reunions ordinàries) i ha comptat amb 15 assistents en les reunions post activitats internacionals
estiu 2011 i prèvia a activitats 2012. Monitors/es de tots els sectors d'Esplac han vingut almenys a una reunió,
la qual cosa consolida la disseminació del treball internacional en el territori.

Grup de treball del codi ètic
Tal com es va acordar en la resolució de les últimes assemblees s'inicia el treball per aprofundir en noves
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fonts de finançament, per fer-ho es va crear un grup de treball transversal i obert a tots els membres de
l'entitat, que s'ha encarregat d'aportar una proposta, que es debatrà en els diferents espais de participació de
l'entitat. En un inici, en el grup de treball varem veure la necessitat de definir la proposta en format de codi
ètic. Desprès d'unes sessions vam creure més convenient limitar-ho en definir un recull de compromisos en
la gestió dels recursos, que ajudin a l'entitat alhora de prendre decisions, bàsicament de consum i cerca de
finançament, d'acord amb els valors i missió d'Esplac. Aquests compromisos s'agrupen en quatre grans àrees:
d'on traiem els diners, com els gestionen i comuniquem aquesta gestió, on els guardem i per últim com els
gastem. Acabem el curs i el grup de treball estem a punt d'elaborar la proposta final que es portarà a debat.
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Esplac al món
exterior
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ESPLAC AL MÓN EXTERIOR
La majoria de relacions exteriors de l’associació són assumides per l'Equip de Direcció. Mentre que les de
caire territorial són assumides pels EGS (Equips Generals de Sector). Aquest curs s'ha realitzat un Pla de
Relacions Externes a nivell nacional i internacional per definir accions amb cada plataforma o entitat que ens
relacionem.

Plataformes i entitats
Moviment laic i progressista
L'MLP és una plataforma d’acció comuna que respon a la necessitat de les entitats membres de coordinar-se
per tal d’eixamplar el seu horitzó d’influència sobre la societat com a moviment de transformació social i així
aconseguir un món millor per garantir a tothom el dret a la felicitat i per a assolir el reconeixement universal
dels valors cívics com la justícia, la solidaritat, la llibertat, la igualtat i el pluralisme. Esplais Catalans és una de
les entitats impulsora d’aquesta plataforma i un membre actiu i compromès. Esplac, com a membre del MLP,
hem assistit als espais de participació conjunta:
• Assemblea General del Moviment laic i progressista, representats per l'Equip de Direcció.
• Comitè d'Acció Laica, representats per Marc Cases i Marc Enrich.
• Permanent del Comitè d'Acció Laica, representats per Marc Cases.
• Presídium, representats per Marc Cases.
• Trobada de l'MLP, representats per l'Equip de Direcció i els comissionats d'Esplac en plataformes.
També formen part de l'MLP: Acció Escolta de Catalunya (AEC), Associació Casals i Grups de Joves de
Catalunya (ACJ), Cooperacció, ENCIS sccl, Escola Lliure El Sol, Ateneus Laics i Progressistes, Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia (FFFG), Fundació Terra i Triangle Laic. D'altres entitats que tenen convenis de
col·laboració, són: Avalot, UGT, CCOO, Fedelatina, SOS Racisme i el CISEC.
A més, com a membre del Patronat de l'Escola Lliure el Sol i de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, també
participa d'aquests òrgans de direcció. Ens comprometem a treballar en aquests espais en benefici dels
esplais.

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és la plataforma no governamental que aplega les principals
entitats juvenils i els consells territorials de joventut. El CNJC promou els interessos dels infants i la gent jove
a la societat catalana i davant els poders públics. L'Equip de Direcció participa de l'Assemblea i l'Àmbit
d'educatives i d'altres actes organitzats pel consell. A més, des de l'Assemblea General Ordinària del 2012
Esplac som membre del secretariat del Consell Nacional de la Joventut, assumint-ne la presidència durant
dos anys de la mà d'en Sergi Contreras, comissariat d'Esplac al CNJC, a fi de consolidar la feina feta durant
l’anterior mandat.
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Taula per la Infància i l'Adolescència de Catalunya (TIAC)
La TIAC es va constituir el 17 de juliol de l’any 2007 per tal de promoure els drets dels infants i els
adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per Nacions Unides l’any 1989.
La TIAC està formada per entitats dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència.
Aquest any hem participat de l'Assemblea i d'alguns grups de treball. D'altra banda, també hem assistit en
nom de l'MLP a la Plataforma d'infància i adolescència de Catalunya.

Finançament ètic i solidari (FETS)
Aquesta associació té com objectiu de fons la transformació social buscant realitats més justes, sostenibles i
més humanes a través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i solidàries. Aquest
2012 hem formalitzat la relació amb FETS i ara en som entitat sòciacosa que ha provocat que al llarg d'aquest
curs la vinculació de FETS amb Esplac ha estat molt gran. Per una banda hem establert un fort lligam gràcies
al treball conjunt de les dues entitats en els projectes que Esplac desenvolupa per potenciar i difondre el
coneixement de les alternatives que es proposen des de la economia social i la banca ètica. Ho hem fet
elaborant recursos pedagògics i impartint formacions ens els sectors. Per altra banda, FETS ens ha aportat un
tècnic al nostres grup de treball, format per monitors, dirigents i ex-membres d’Espalc, que elabora un recull
de compromisos per a la gestió responsable dels recursos, que pretén servir de guia per la presa de decisions
de l’Entitat.

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és una eina de participació i d’acció juvenil que sorgeix de la
voluntat de les principals entitats i grups juvenils de la ciutat per promoure el creixement d’un
associacionisme fort i articulat. La participació al CJB s’articula mitjançant el Sector Barcelona, normalment
de l'Equip general del Sector. El Sector Barcelona, participa activament del grup de treball de les entitats
educatives del Consell, en el qual hi són representats els moviment d'associacionisme educatiu de la ciutat,
reunint-se un cop al mes, aproximadament. Des de mitjans de 2012, a més, Esplais Catalans hem format part
del Secretariat del Consell de la mà de l'Eduard Fernando, monitor de l'Esplai Espurna.

Xarxa d'infància i adolescència de Barcelona (XIB)
La Xarxa té la finalitat d'enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en el
marc de la convenció sobre els Drets dels Infants amb especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant
accions de sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi d'idees, projectes i treball entre entitats.
Esplac hi formem part des de la seva constitució, el març de 2011 i està composada per entitats que actuen
amb infància de la ciutat de Barcelona.
Durant el curs 2011-2012 Esplac hi hem participat des de la seva comissió de comunicació i com a membre
organitzador de la Festa de la Infància del passat novembre. Aquesta festa és un esdeveniment lúdic i de
sensibilització en què es convida a tots els infants a viure l'aventura dels drets dels infants, a través d'una ruta
c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

per diferents proves. Enguany van assistir-hi 3 esplais (Boix, Isard-Flor de Neu i Guaita'l) i van arribar a
participar un total de 1500.

Consell de la Joventut de Badalona (CJBdn)
El CJBdn éss la plataforma no governamental que aplega més de 20 entitats badalonines. Aquest organisme
promou els interessos de la gent jove davant la ciutat i els seus poders públics, fomenta el treball en xarxa de
les associacions i forma part del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
Aquesta federació és un punt d’informació i serveis a les entitats catalanes per tenir o millorar la seva
presència i activitat internacional, i un centre d’estudis sobre la diplomàcia pública i la paradiplomàcia.
Esplais Catalans ha contribuït a la FOCIR sent present a l'AGO – realitzada a la seu del Centre Excursionista
de Catalunya el passat 21 de març – i contribuint a la publicació de la FOCIR (Internacional.cat), amb un
article fet pels monitors del GEPS, Roques Albes i Vic-Remei (Sector Bages-Berguedà) sobre el campament
internacional d'estiu a Lituània.

Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI)
La POI és una ONG formada per diferents organitzacions que treballen per i per a la infància a l'Estat
Espanyol, essent creada per sumar els esforços de les esmentades entitats en allò que respecta a la protecció i
promoció dels drets dels infants, tenint com a marc de referència la Convenció sobre els Drets dels Infants de
1989 de Nacions Unides. Esplais Catalans en som entitat observadora i a finals de curs s'ha decidit deixar de
ser-ne membre degut a que tant la Tiac com la Pincat en són membres de Ple Dret i així minimitzem doble
representació.

Fédération Internationale pour les Échanges Educatifs d'Enfants et d'Adolescents (FIEEA)
La FIEEA és la referència euromediterrània d'Esplac en quant ideari educatiu. Partint d'una educació basada
en la responsabilitat, la FIEEA s'oposa a qualsevol tipus de proselitisme religiós i polític. Enguany la FIEEA
no ha realitzat cap acte com a federació. Hem mantingut el contacte amb algunes de les seves entitats
membres, participant en conjuntament d'algun intercanvi o campament internacional d'estiu i en algunes
formacions. Les entitats amb les que més hem treballat de la FIEEA són Arciragazzi (Itàlia), APCC (Portugal)
i Solidaritätsjugend Deustchlands (d'Alemanya).

International Falcon Movement-Socialist Educational International (IFM-SEI)
L'IFM- SEI és una federació educativa i un moviment polític que treballa pel respecte, la igualtat i l'amistat
com a bases cap a la pau i la cooperació. La participació en aquesta federació s’articula mitjançant la
Comissió Internacional. Enguany, Esplac ha consolidat la relació amb aquesta federació d'associacionisme
educatiu d'àmbit mundial. A banda de compartir activitats com intercanvis, formacions i campaments
c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

internacionals, al llarg de 2011-2012 hem fet un important pas endavant: hem esdevingut membres de ple
dret de l'IFM-SEI, pendent de ratificació per l'Assemblea general orginària d'Esplac del 2012. Aquest fet ens
permetrà poder incidir i decidir de manera activa en el si de l'IFM-SEI, i actuar en conseqüència, ja que en els
darrers 3 anys el volum de participació en activitats d'aquesta federació havia anat augmentant notablement.
És important destacar que aquest curs hem començat a desenvolupar projectes de Servei de Voluntariat
Europeu (SVE). Això ha significat que un monitor del MIV (Penedès-Garraf) hagi passat tot el curs a la seu
de la federació a Brussel·les (setembre 2011 – agost 2012), que una monitora de La Tribu (Maresme) vagi a
Senegal amb els Action Enfance Senegal (gener – desembre 2012) i que una monitora del Xiroc (Barcelona)
hagi estat a Letònia amb els Liepajas Jaunie Vanagi (gener – agost 2012). També en el marc del SVE hem
acollit a un monitor de la Fundación Acacia de Colòmbia (gener – desembre 2012), que és monitor de la
Petikipeti (Baix Llobregat). Totes aquestes persones voluntàries, a més de fer voluntariat local i participar en
projectes de l'entitat d'acollida, han compartit un projecte anomenat “Volunteers Against Poverty”, editant
vídeos sobre la pobresa a la seva realitat local (aquest projecte finalitzarà a finalitzarà el primer trimestre del
curs 2012-2013). Finalment, dins el marc del SVE, un monitor del Totikap ha marxat a Letònia el mes de
juliol.

Posicionaments i adhesions
Un dels objectius d'aquest curs ha estat detectar qüestions polítiques que ens afectin com a Esplais Catalans,
fer-ne seguiment i crear posicionaments ja que no ens podem oblidar del context polític i social en que ens
toca viure a, és per això que hem fet un seguiment de l’actualitat i hem emès comunicats sobre les qüestions
que més ens afecten.
Al llarg del curs 2011-12, ens hem posicionat i adherit a:
• Suport a la creació de la Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya (5/3/12)
• Manifest “Contra les retallades, actuem!” de la Plataforma Prou Retallades (27/1/12)
• Manifest de suport social a la Vaga general (29/3/12)
• Suport als Estudiants en presó preventiva (4/4/12)
• Manifest “Per l'educació pública, cap retallada!” (21/4/12)
• Manifest “No volem feixistes al Clot, a Barcelona, ni enlloc! Tanquem el 'centre social' nazi!” (24/4/12)
• Suport a la manifestació “12M mobilització global i accions 15M” (12/5/12)
• Celebració dels 125 anys de la primera llei d'associacions (2/7/12)
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