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La memòria del 2013 és agraïment, avaluació, responsabilitat i compromís.
Avaluació i agraïment.
Gràcies a tots els membres del patronat que d’una manera voluntària i
totalment desinteressada han dedicat moltes hores i han assumit molts
malsdecaps perquè la Fundació complexi amb les seves finalitats educatives envers els infants, adolescents i joves.
El patronat ha continuat afrontant les dificultats de la situació de crisi
econòmica i d’altres per ser fidels a la seva responsabilitat. Gràcies!
Gràcies als tècnics que gestionen el dia a dia de la Fundació.
Sobretot gràcies als responsables de les diverses seccions que assumeixen els àmbits en els quals treballa la Fundació.
Gràcies al dia a dia dels centres d’esplai, dels seus monitors, nois i
noies que dediquen hores del seu temps lliure a pensar i actuar a favor
del infants, del seu creixement en dimensions de la seva personalitat.
Sense tots ells no seria possible la realització de la missió educativa.
Aquí desitjaria accentuar la importància de l’educació en el temps lliure,
el temps de l’esplai, en unes edats que són molt importants per configurar la personalitat. Tots aquests noi i noies dediquen hores del seu
temps perquè estimen els infants i adolescents. Les activitats sortiran
millor o pitjor, però la dedicació dels monitors és de lloar i agrair. Aquesta dedicació és expressió d’amor als infants.
Gràcies als pares que han confiat els seus fills en algun centre d’esplai
vinculat a la nostra Fundació. Estic convençut que ho han fet perquè
els mereixem confiança, perquè els volen deixar “en bones mans”, perquè estan convençuts que el projecte de persona que tenim per educar és el millor regal que poden oferir als fills.
Gràcies a les institucions que han acollit els centres, sovint parròquies i
també alguna institució no parroquial. Sovint, ja ho sabem, poden portar algun problema, però també ofereixen vitalitat. Cal avançar perquè
els centres siguin considerats com un bé pastoral, valorats des de les
comunitats parroquials i perquè els centres siguin ben conscients que
són parròquia i no només de nom, sinó amb fets.
Tanmateix vull donar les gràcies perquè el patronat i les diverses seccions estan fent un esforç per oferir una educació fonamentada en la
comprensió de la persona, la societat i la vida que té Jesús de Natzaret
i que es fonamenta en l’Evangeli. La manera de viure, segons Jesús,
és l’ideari de la nostra Fundació. En aquesta comprensió i en el que
significa per l’educació en el temps de lleure, encara cal avançar, sense
vergonya, sense silencis, amb coherència amb aquesta identitat.
Estem convençuts que aquesta educació en el temps de lleure és el
millor regal que podem oferir, pensant en forjar persones que sàpiguen
afrontar positivament i amb fermesa totes les situacions de la seva vida.
Aquest és el nostre compromís i la nostra responsabilitat.
Un any més ho trobaràs en aquesta memòria.
+ Francesc
Bisbe de Girona
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Novament és un plaer presentar la memòria de les activitats portades a
terme per la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont, aquesta
vegada corresponent a l’any 2013. Un any que ha continuat estant
profundament marcat per la interminable crisi econòmica i social que
la nostra societat pateix des de fa anys. En aquest context, la nostra
entitat, des de l’àmbit de l’educació en el lleure, continua treballant per
donar cabuda a les famílies i als infants que pateixen els efectes de la
crisi. Els nostres centres d’esplai, des del voluntariat i des de la discreció, realitzen una tasca educativa de forma continuada, constructiva i
basada en els valors de l’Evangeli.
La tasca quotidiana de la nostra Fundació s’ha adaptat a les noves
situacions i ha comportat canvis en la gestió. Entre moltes tasques, cal
destacar haver aconseguit l’homologació dels locals del casal Cartañà
per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En l’apartat de comunicació, s’ha potenciat la presència a les xarxes socials (Facebook
i Twitter).
La secció de l’Escola de l’Esplai ha dedicat molts esforços durant tot
l’any en la preparació del nous currículums dels cursos de monitor/a i
director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. S’ha produït una total renovació dels continguts establerts fa trenta anys i s’ha
adaptat a la formació per competències dins el nou marc de les qualificacions professionals a nivell europeu. A més a més, ha potenciat
la formació a distància i ha participat en la redacció del nou llibre de
formació de monitors/es dins de Coordinació Catalana de Colònies,
Casals i Clubs d’Esplai.
La secció de Coordinació de Centres ha treballat intensament en la
preparació de trobades de joves, de responsables i consiliaris, de monitors, les visites als centres d’esplai i a les seves activitats... Cal destacar la trobada d’infants a Lloret de Mar amb uns 400 participants.
Finalment, ressaltar la incorporació de quatre centres d’esplai nous a la
Coordinació de Centres.
La sessió del Servei de Cases ha portat a terme una important millora
en les instal·lacions i en els accessos de la casa de colònies de Santa
Eugènia d’Agullana (Alt Empordà). Per altra part, s’ha endegat el projecte de l’Escola del Cel com a nova oferta educativa en la casa de
colònies Joan Julià del Santuari dels Arcs a Santa Pau.
Per acabar, el meu més sincer i profund agraïment a les persones
vinculades a la Fundació per la seva dedicació: monitors, monitores,
responsables, consiliaris, patrons, personal de les cases i de la Fundació... Tots ells, amb el seu granet de sorra imprescindible i una clara
voluntat de servei, ajuden a millorar la nostra societat des dels valors
de l’educació en el lleure. Moltes gràcies!
Ferran Ruiz i Rodríguez
President
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LA FUNDACIÓ 2013
EL projecte

Les persones que formem part
de la Fundació creiem en el projecte d’educació en el lleure.
Hem estat “tocades” per l’esplai
i per l’esplai vinculat a l’església
diocesana, i estem convençuts
que aquestes característiques
ens diferencia d’altres ofertes.
Creiem en l’educació en el
temps lliure i l’acció social com
una eina transformadora de la
societat i com un mitjà per transmetre el missatge de l’Evangeli,
missatge d’acolliment, d’estimació i d’esperança.
Creiem en els beneficis i la potencialitat que té aquesta opció,
realitzada des del voluntariat.
Probablement no es veu cap
diferència entre el treball fet des
del voluntariat o des de l’assalariat. Però els que ho coneixem
sabem quina és la diferència, tant
pels infants i joves, com pel propi
equip de monitors. Sovint, des
del voluntariat, no és tant important l’activitat que es farà, sinó
la vivència que s’obté, vivència
que es tradueix en creixement
personal i en estimació.
La coordinació amb els centres
d’esplai passa per les reunions
amb els responsables, per l’organització de trobades d’infants,
de joves i de monitors. També realitzem visites als centres
d’esplai i a les activitats d’estiu.
Procurem mantenir viu l’esperit del voluntariat i del servei als altres.

Portem la gestió de 6 cases de
colònies. Aquesta gestió l’entenem com un servei a la societat i a l’església. Per això,
deixem les cases amb dret a
cuina als grups. Pràcticament
som els únics a Catalunya que
fem aquesta oferta i a uns preus
d’entre un 30% i un 50% més
econòmics que altres ofertes.
Les cases de colònies que gestionem estan plenes de grups de
joves organitzats, que realitzen
activitats educatives, solidàries,
culturals...
La Fundació Esplai Girona és hereva de les entitats que van impulsar els primers casals d’estiu, activitat inèdita del nostre
bisbat, iniciada pels seminaristes l’any 1917. L’èxit d’aquesta
activitat, farà que s’estengués a
tot Catalunya i que diverses entitats i institucions n’impulsessin
al llarg dels anys. Avui, el casal
d’estiu és una activitat totalment
integrada a la societat catalana.
Entenem la formació com un
moment important per als joves. Posem un tutor en els cursos, que duem a terme perquè
entenem
l’acompanyament
personal dels alumnes com
una part essencial de la formació. El tutor o tutora acompanya
els alumnes en tot el seu procés.
A més, en un curs de formació
poden passar-hi unes 20 persones diferents a impartir sessions.
Nosaltres busquem l’especificitat, la complementarietat i l’èxit.
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LES finalitats

	
Promoure, des d’una visió
cristiana, l’educació en el
temps lliure, l’associacionisme i el voluntariat.
	
Fomentar la participació
d’infants, adolescents i joves
en els Centres d’Esplai.
	
Ser present en la societat a
través de l’educació en el lleure promovent la participació,
l’animació cívica, l’educació
ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau
i l’acció social.
	
Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més
necessitades.
	
Promoure la integració de
persones discapacitats dins
dels grups d’esplai.
	
Treballar per la integració de
persones discapacitades a
partir del treball en els Centres
d’Esplai.
	
Vetllar per l’acceptació, dins
de les nostres entitats, de les
persones d’altres cultures i
ambients.
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Donar suport als Centres
d’Esplai i a altres entitats i
moviments per al desenvolupament de les seves activitats
educatives i socials.
	
Propiciar la intervenció comunitària i la inserció laboral.
romoure l’educació amP
biental, propiciant un millor
coneixement del medi natural
i educant actituds responsables envers l’ecologia, la protecció i millora del medi, mitjançant l’educació ambiental.
	
Impulsar la millora de les
cases de colònies per tal
d’oferir un servei de qualitat
als grups i a les entitats, per
tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, cíviques i educatives.
	
Vetllar per la formació dels
educadors i educadores
en el lleure, essent un servei
obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de
la Coordinació de Centres.

LES XIFRES

Actualment la Fundació Esplai Girona compta amb:

32 Centres d’Esplai
600 monitors voluntaris i monitores voluntàries
	2.500 infants i joves que participen a les activitats dels Centres
d’Esplai
Més de 60 activitats d’estiu, colònies, campaments, casals,
rutes, que es realitzen des dels Centres d’Esplai
	550 persones han participat de la formació que imparteix l’Escola
de l’Esplai
7 cursos de monitors i monitores i 3 de directors i directores
Hem ofert altres formacions específiques, a mida
50 persones formen part del claustre de professors
25.500 estades realitzades a les cases de colònies

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont, és una entitat
educativa, creada l’any 1999 dins de la diòcesi de Girona. L’activitat que
desenvolupa, però, es va iniciar l’any 1957. En aquella època prenia altres
noms: Servei de Casals, Servei de Colònies de Vacances.
L’any 1974 el Ministerio de Cultura va reconèixer l’escola de formació de
monitors i directors, l’Escola de l’Esplai, registrada amb el núm. 10 l’any
1982 per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona compta amb
tres seccions que treballen diferents camps en l’educació en l’esplai:

c e ntres
COORDINACIÓ DE

D’ESPLAI

e splai
ESCOLA DE L’

DE GIRONA

32 GRUPS D’ESPLAI

550 alumnes

600 VOLUNTARIS

 0 alumnes en formació
6
especialitzada i
d’aprofunciment

2.800 INFANTS I JOVES
 robades d’esplais: de
T
responsables, d’infants, de
joves i de monitors

50 professors al claustre

SERVEI DE

DE COLÒNIES

 cases gestionades
6
directament
25.500 estades
 0 cases amb acords per
1
enviar-los grups
 ssessoraments a altres
A
cases de colònies
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EL PATRONAT

President

Ferran Ruiz i Rodríguez

Vicepresidenta

Anna Casadevall i Sala

Secretari

Pere Fanals i Oriol

Administrador

Jaume Torrent i Busquet

Consiliari

Enric Roura i Sabà

Vocal

Jaume Pórtulas i Felip

Vocal

relacions
exteriors
Les tres seccions de la Fundació
Esplai Girona són membres de:
Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
Mitjançant Coordinació Catalana
de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, és membre de:
CNJC
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya

SIJ

Vocal

Pere Costa Vilanova

Responsable coordinació
de Centres d’Esplai

Consol Duran i Vila

Director Escola de l’Esplai

Ramon Casadevall i Busquet

Responsable servei de
Cases de Colònies

Joan Ferrer i Ribas

La Fundació, al llarg de l’any 2013, s’ha relacionat amb moltes entitats i
institucions, entre elles:
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Salt
Bisbat de Girona
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de la Selva
Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Girona
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Secretariat Interdiocesà de Pastoral
de Joventut de Catalunya i les Balears

Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai

FIMCAP

Departament de Benestar Social i Família

Federació Internacional de Moviments de Joves Catòlics d’Acció
Parroquial

Direcció General de Joventut Generalitat de Catalunya

FOCIR
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

 oordinació Territorial de Joventut de Girona de la Generalitat de
C
Catalunya

Federació Catalana del Voluntariat Social
Fundació Escola Sant Vicenç de Paül - KSAMEU
Grups d’Esplai de la Garrotxa
Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat
Universitat de Girona
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Benjamí Comas i Matas

l’equip humà
Entre l’Escola de Natura i l’organització dels casals d’estiu
s’han contractat 40 monitors i
monitores.
Per dur a terme la formació s’ha
comptat amb la col·laboració
esporàdica de 50 professors.

Directora

Maria Solés

Secretaria de Coordinació
de Centres

Meritxell Pla		

Secretaria de l’Escola de
l’Esplai

Glòria Esteve

Tasques administratives

Montserrat Camarasa

Escola de Natura

Marta Ros
Gerard Boix
Xavier Sales
Irene Bosch
Mar Figueres
Sergi Salvador
Xavier Amaya

Comptabilitat

Montserrat Aventín

Suport a comunicació

Marta Simón

Els Arcs i la Cot

MIQUEL SALA
Carme Berga
Mercè Coma
Ma. Dolors Alberich
Saida Bouftila
Maria Dolores Jarén

Sant Privat		

Dolors Turet

Sant Martí de Llémena

Mònica Masó

Santa Eugènia
d’Agullana

Josep Ripoll

El Mercadal

Francesca Paitiví

C. Jahaira Castillo
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PREMIS

Coordinació de Centres d’Esplai
va rebre el premi d’Educació en
el Lleure 2007 que atorga la Fundació Lluís Carulla.
L’Escola de l’Esplai va rebre el
premi institucional de l’Associació Mestres’68 de l’any 2006.

economia

INGRESSOS
91 %

DESPESES
2%
9%

El compte de resultats de la
Fundació corresponent a l’any
2013 mostra uns ingressos de
625.431,00 € i unes despeses
de 626.581,00 €

6%
52 %

Prestació de serveis

Personal

Quotes

Amortitzacions i altres

Subvenció

Compres i subministres

INGRESSOS PER ANYS AMB % DE subvencions
%
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2010 13

705.967 E

2011 9

742.921 E

2012 16

641.639 E

2013 14

625.431 E

45 %

CENTRES D’ESPLAI 2013
coordinació
de centres
d’esplai

Coordinació de Centres d’Esplai és la secció que agrupa els
Centres d’Esplai del Bisbat de
Girona. Aquesta federació és
hereva del Servei de Colònies
de Vacances, creat dins Cáritas
l’any 1967, després de fusionar
el Servei de Casals (1959) i el Secretariat de Colònies (1965).
Les finalitats de Coordinació de
Centres d’Esplai són:
Promoure l’educació en
el temps lliure, l’associacionisme i el voluntariat, des
d’una visió cristiana.
Evangelitzar, és a dir, ser una
eina eclesial per apropar els infants i els joves a l’Evangeli tot
oferint-los espais vitals d’aprofundiment en l’àmbit espiritual,
sacramental i social.

Ser present en la societat a
través de l’educació cristiana
en el lleure, tot promovent la
participació, l’animació cívica,
l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, la justícia,
l’educació per a la pau i l’educació social.
Formar els infants i joves a fi
que puguin construir un nou
model de societat basada en
els principis de justícia i fraternitat que Jesús ens proposa a
l’Evangeli i l’Església ha defensat en la seva doctrina social.
Coordinar i potenciar activitats conjuntes i d’intercanvi
entre els Centres d’Esplai.
Oferir serveis per a la promoció i millora de l’educació en el
lleure d’infants i joves.

SERVEIS

 estió de l’assegurança pels
G
Centres d’Esplai
Gestió del conveni amb la Direcció General de Joventut
Assessorament en subvencions i convocatòries oficials
G
 estió en les notificacions d’activitats de la Direcció General de
Joventut
Organització de trobades d’intercanvi i de treball entre els
agents educatius dels centres
d’esplai
Promoció del treball en xarxa
entre centres d’esplai

Xarxa de difusió d’activitats i
altres informacions d’interès
Servei de biblioteca
Banc de recursos per a Centres d’Esplai
Preus especials per les reserves de cases de colònies del
Servei de Cases
Servei d’assessorament en
projectes educatius
Visites a les activitats dels Centres d’Esplai
Descomptes per als membres
dels centres federats als cursos de formació de l’Escola de
l’Esplai de Girona
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relació
de centres
federats
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Nom cel centre

Població

CAU SANT FRANCESC D’ESPLAI I MUNTANYISME

Arenys de Mar

CE CATECOLÒNIES SANT MARTÍ

Arenys de Munt

CE CULTURAL CASA NOSTRA

Banyoles

CE XIROIS

Banyoles

CE SANT VICENÇ-CASAL DE BESALÚ

Besalú

CE SANT ESTEVE

Caldes de Malavella

CE SANT PERE

Cornellà del Terri

CE PARRÒQUIES DE FIGUERES

Figueres

CE DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL FORNELLS

Fornells de la Selva

GRUP DE JOVES DE SANT JOSEP

Girona

CE I COLÒNIES SANT PAU

Girona

CE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL

Girona

CE SANT NARCÍS

Girona

ESPLAI INFANTIL ONYAR

Girona

CE del CIJ. NOSTRA SENYORA DE LA PAU

Girona

ACOLLIMENT I AMISTAT

Girona

CE CLARET

Girona

CE DE LA BISBAL

La Bisbal d’Empordà

CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC

Llagostera

GRUPS PARROQUIALS DE LLORET DE MAR

Lloret de Mar

ESPLAI CAPICUA

Lloret de Mar

CEIJ SANTA MARIA

Pineda de Mar

CCR TÈSPIS

Pineda de Mar

CE RIUDARENES

Riudarenes

GRUP D’ESPLAI RIUDELLOTS DE LA SELVA

Riudellots de la Selva

CENTRE JUVENIL LABOURÉ

Salt

CE SANT JAUME

Salt

CE PATRONAT DE PARES DE FAMÍLIA

Sarrià de Ter

CE SANT LLOP

Sils

CE EL GARBELL

Tordera

CE MONTGRÍ

Torroella de Montgrí

TROBADES
TROBADA D’INFANTS
Dia: 20 d’abril de 2013
Lloc: La Roca d’en Maig, Lloret
de Mar
Activitats: jocs, pregària, gegants, berenada i grup d’animació.
Un any més, l’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer
l’activitat que desenvolupen els
centres d’esplai d’una manera
festiva, amb la intenció d’apropar
el món de l’esplai a tothom, però
especialment a tots aquells que
el desconeixen.
A més, com ja passa en altres
trobades o projectes en què participen diversos centres d’esplai,
enforteix els lligams entre els centres i augmenta el sentit de pertinença a un projecte comú i a la
Coordinació de Centres d’Esplai.
Aquest any, com a novetat, es va
canviar la ubicació amb l’acord
de tots els Centres d’Esplai presa
en una de les Reunions de Responsables.
La trobada dirigida a infants de
tres a catorze anys la va organitzar els diferents Esplais de Lloret
de Mar.
La jornada va començar amb una
pregària conjunta dirigida pel Sr.
Bisbe Francesc Pardo. Seguidament, vàrem anar caminant fins a
la Roca d’en Maig a on dinàrem
en família.
A la tarda, els Esplais de Lloret
havien organitzat una sèrie de
proves a través del Centre d’Interès Els pirates per tal de conéixer

totes les platges i cales de Lloret.
Un cop fetes totes les proves, va
haver-hi l’espectacle d’una pallassa de “Pallassos sense fronteres”.
La trobada va acabar amb un berenar.
En aquesta trobada van participar unes 250 persones (infants
d’esplai i de no esplai, monitors,
adults, personal de l’organització,...)

TROBADA DE MONITORS
Dia: 21 de setembre de 2013
Lloc: Locals del Centre d’Esplai
de Fornells de la Selva
Activitats: Dinàmiques
Aquest any, a petició dels responsables dels Centres d’Esplai,
es va decidir que la Trobada de
Monitors fos només d’un dia i
que se celebrés fora de la ciutat
de Girona.
El Centre d’Esplai de Fornells de
la Selva va acceptar fer la Trobada en els seus locals. Les activitats previstes consistiren en una
sessió de Dinàmiques de grup
durant el matí a càrrec de Rosa
Maria Trenchs i la reunió de preparació del curs amb els responsables dels Centres d’Esplai.

TROBADA DE JOVES
Dia: 23 i 24 de novembre de 2013
Lloc: Casa de colònies Els Arcs
de Santa Pau
Activitats: jocs, danses, teatre,
dinàmiques...
El 23 i 24 de novembre de 2013
vàrem realitzar la V Trobada de
Joves de Centres d’Esplai. L’activitat s’ha mantingut en unes
dates molt similars a les de l’any
passat, ja que els centres d’esplai van manifestar la seva voluntat i interès de realitzar-la a principi de curs.
Aquest any, igual que l’any passat, i a petició dels Centres, vàrem realitzar la trobada sota un
Centre d’Interès, en aquest cas
va ser Coneixem els nostres esplais. L’objectiu de la trobada era
anar identificant diferents punts
importants que treballen els Centres d’Esplai i poder conèixer la
realitat de cada centre.
El Centre d’Interès amb les diferents activitats pretenia oferir un
espai valuós per a la lliure expressió dels joves, així com el foment
de la creativitat i la comunicació
entre ells.
Les activitats realitzades, aquest
any, varen ser preparades pels
diferents
Centres
d’Esplai.
D’aquesta manera, els monitors
també són partícips en la preparació i organització de la Trobada. Cada joc que es va realitzar,
era preparat per un Centre d’Esplai diferent.
La participació va ser similar a la
de l’any passat, al voltant de 100
joves dels diferents Centres d’Esplai de les comarques de Girona i
l’Alt Maresme.
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ESTADÍSTIQUES

ACTIVITATS CURS 2012-13

ACTIVITATS ESTIU 2013

Per a poder dur a terme aquestes activitats durant el curs 20122013, comptant també les activitats fetes durant les vacances escolar de Nadal i de Setmana Santa,
varem comptar amb 370 monitors i
un total de 1.730 participants.

Per a poder dur a terme aquestes
activitats durant l’estiu 2013, varem comptar amb 409 monitors
i un total de 2.193 participants.

ESPLAI MENSUAL
CAMPAMENTS

3%

ESPLAI DIARI

5%

3%

CASAL

COLÒNIES

ALTRES 2 %

44 %

RUTES

18 %

15 %
RUTES

3%

ESPLAI
QUINZENAL

5%

COLÒNIES

26 %

ESPLAI
SETMANAL

37 %

CAMPAMENTS

15 %

CASALS

24 %

CASALS D’ESTIU
Un estiu més, des de la Fundació
Esplai Girona –Mare de Déu del
Mont ens hem implicat en l’organització de casals d’estiu promoguts per Ajuntaments.
Per una banda, ens vam presentar a la campanya de vacances de
l’Ajuntament de Girona, i ens varen
confiar l’organització i gestió de:
 asal CASSIÀ COSTAL, juliol
C
i agost.
Casal BRUGUERA, juliol.
 l’estiu forma’t, proposta per
A
a adolescents i joves.
També vam ajudar en la gestió i
organització del casal que es duia
a terme al Cassià Costal a través
del Centres d’Esplai de Sant Narcís durant el mes de juliol.
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En el moment que la Fundació
Esplai Girona es planteja l’organització dels casals d’estiu, ho fa
pensant en la possibilitat de col·
laborar en una activitat que ens
és pròpia i també per la possibilitat de donar feina a joves que
durant la resta de l’any treballen
de voluntaris i voluntàries en els
Centres d’Esplai.

BRUGUERA
juliol

32 participants

A L’ESTIU
FORMA’T

28 participants

CASSIÀ juliol i
93 participants
agost

El nombre de persones que es varen contractar per organitzar i gestionar els casals d’estiu ha estat de
21 monitors i monitores. A l’hora
de seleccionar les persones que
formarien l’equip educatiu, es varen tenir en compte alguns criteris:
estar en actiu en un centre d’esplai
federat o en alguna altra entitat de
voluntariat, tenir experiència, posseir del títol de monitor o de director, i la disponibilitat de dates.
La valoració de l’experiència sempre és molt positiva en tots els
aspectes: la possibilitat de poder
oferir feina als monitors voluntaris,
col·laborar a la campanya d’estiu
de l’Ajuntament, posar la infraestructura que tenim a la Fundació
al servei dels Casals…

ESCOLA DE L’ESPLAI 2013
escola
de l’espLai

L’Escola de l’Esplai és una entitat educativa, reconeguda l’any
1974 pel Ministerio de Cultura
i registrada amb el número 10
l’any 1982 per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. L’Escola de
l’Esplai dirigeix la seva proposta
formativa als educadors i educadores d’infants, adolescents i
joves, que treballen en els àmbits
del voluntariat i professional de
l’educació en el lleure.
Part de l’oferta formativa de la
nostra escola es troba dins del
Pla de Formació per el Voluntariat Social.
Reconeguts com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
L’Escola de l’Esplai ofereix:
Formació bàsica de monitors,
monitores, directors i directores
de lleure infantil i juvenil.
Formació d’aprofundiment en


LA
FORMACIÓ

Escola reconeguda pel Pla de Formació
del Voluntariat de Catalunya

La Fundació Esplai Girona,
és entitat col·laboradora del SOC

Lleure
Monitor/a d’Activitats
d’Educació en el lleure
Director/a d’Activitats
d’Educació en el lleure
Premonitor/a d’Activitats
d’Educació en el lleure
Gestió i monitors de menjadors
escolars
Acció social
Iniciació al voluntariat
Intervenció socioeducativa
Associacionisme i voluntariat
Gestió d’entitats no lucratives
Elaboració de projectes
Finançament i gestió de
projectes

relació a l’esplai: monitors de
menjadors, intervenció en adolescents, intervenció amb persones amb discapacitat, dinàmiques de grup, animació de
la fe...
Monogràfics relacionats amb
l’educació en l’esplai.
Iniciació al voluntariat.
Assessorament a entitats no lucratives i de lleure en relació a
organització i gestió.
Assessorament a entitats de

lleure sobre intervenció amb
persones amb discapacitats.
Servei de biblioteca especialitzada.
Proposem diferents models de
formació, en blocs de dues o
quatre hores, combinables.
Comptem amb un ampli claustre
de professors. Podem impartir
formació de dilluns a divendres,
durant les festes escolars i els
caps de setmana.

Formació al “gust”
Jocs
Natura
Danses
Comptabilitat
Creativitat
Centres d’interès
Educació de la fe
Contes i rondalles
Lideratge de grups
Educació en valors
Expressió corporal
Dinàmiques de grup
Manipulació d’aliments
Resolució de conflictes
Integració de persones amb
discapacitat
Qualsevol altra formació a
demanda
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e splai
ESCOLA DE L’

CURSOS REALITZATS

ANY

Cursos de
Monitors

Alumnes

Cursos de
Directors

Alumnes

Monogràfics

Alumnes

Aprofundiment
Premonitors

Alumnes

DE GIRONA

2008-2009

9

224

3

57

1

13

13

369

2009-2010

7

193

3

72

0

0

16

430

2010-2011

6

161

2

30

6

192

8

220

2011-2012

7

199

2

34

6

175

7

126

2012-2013

7

188

3

69

5

94

8

199

Alumnes

16

2009

650

2010

695

2011

603

2012

534

2013

550

CURSOS DE MONITOR DE
LLEURE INFANTIL I JUVENIL

CURSOS DE DIRECTOR DE
LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Alumnes

Alumnes

MONOGRÀFICS I CURSOS
D’APROFUNDIMENT
Alumnes

2009-10

193

2009-10

72

2009-10

430

2010-11

161

2010-11

30

2010-11

412

2011-12

199

2011-12

34

2011-12

301

2012-13

188

2012-13

69

2012-13

293

SERVEI DE CASES 2013
servei
de cases

El Servei de Cases de Colònies
és la secció de la FUNDACIÓ
ESPLAI GIRONA que gestiona el
servei de cases.
El Servei de Cases de Colònies
es va crear fa anys per coordinar
diferents accions que ajudessin
a les persones que gestionaven
les diferents cases de colònies a
fer més fàcil la gestió.
L’any 2006 es va posar en marxa la central de reserves de cases de colònies que actualment
atent les demandes d’instal·lacions que arriben presencialment,
per telèfon o bé per internet.
El Servei de Cases de Colònies
es responsabilitza del funcionament de la central de reserves de cases de colònies, on
s’hi poden trobar les cases que
gestionem directament des del
Servei de Cases i altres cases
de colònies vinculades a les parròquies o a alguna comunitat religiosa. També s’ofereixen altres
instal·lacions gestionades privadament.
El Servei de Cases de Colònies
ha gestionat 6 instal·lacions durant el 2013:
Els Arcs – Joan Julià
La Cot
Santa Eugènia d’Agullana
Colònies Sant Privat
Sant Martí de Llémena
El Mercadal

La gestió de les cases de colònies es concreta en la contractació del personal que treballa
a cada casa i es responsabilitza
de les tasques de neteja, administració, manteniment, cuina...,
d’atendre les diferents inspeccions, planificar les obres i el manteniment, atendre als grups que
faran estada...
Des del Servei de Cases de Colònies es vol prestar un servei
a tot tipus d’entitats: Centres
d’Esplai, Agrupaments Escoltes,
entitats excursionistes, escoles
de primària i instituts de secundària, moviments juvenils, grups
culturals, esportius i familiars...
L’objectiu és facilitar un espai
amb condicions per les trobades de grups que volen impulsar
l’educació en el temps lliure, la
descoberta de la natura, l’activitat associativa, el treball social i
la transmissió de valors que ajudin a créixer les persones.
Des de la Central de Reserves
també s’ofereixen altres cases:
La Rectoria a la Vall de Bianya
Antiga rectoria de Puigpardines a Puigpardines
Sant Aniol de Finestres a Sant
Aniol de Finestres
Granollers de Rocacorba a
Sant Martí de Llémena
Mitjançant la central de reserves
es pot accedir a altres cases de
colònies.

17

Finalitats

1

les cases
de colònies

O
 ferir cases de colònies en
condicions per als grups que
cerquen un espai per desenvolupar-hi les seves activitats,
educatives, culturals, socials,
esportives...
Informar i facilitar les cases
de colònies, oferint el servei
centralitzat de reserves.
V
 etllar per un servei de qualitat a les cases de colònies
amb un equip humà qualificat.
Incidir en la coordinació
de las cases de colònies,
mitjançant l’assessorament
de la gestió de forma eficaç
i eficient.

2

3

4

5

El Servei de Cases de Colònies
és la secció de la Fundació Esplai
Girona que gestiona les cases de
colònies.

A més tenim una central de reserves, on s’ofereixen aquestes
instal·lacions i altres que s’han
posat d’acord amb la Fundació.

Es va crear per gestionar les diferents accions, a les instal·lacions
i a la central de reserves per oferir
un bon servei a les entitats i persones.

Ens caracteritza que quasi el
88% de les reserves són per
a entitats i un 12% per a grups
escolars. De les reserves que es
fan per a entitats, un 64% són
entitats de lleure educatiu.

El Servei de Cases de Colònies,
durant el 2013 ha gestionat 6
cases, que s’ofereixen preferentment a les entitats per realitzar-hi activitats de lleure, cultural,
esportives de convivència...
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Posteriorment s’ha continuat
amb la consolidació del treball
iniciat i amb una especial voluntat de creixement. A més d’oferir
altres instal·lacions mitjançant
acords de col·laboració, des del
Servei de Cases de Colònies
s’està assumint la gestió directa
d’algunes cases de colònies de
parròquies o entitats que buscaven un relleu a la gestió.
També s’han realitzat diferents
reunions amb els responsables
de les cases de colònies de forma individual i en grup, amb l’objectiu de copsar les necessitats i
donar-hi resposta.

Les cases de colònies s’ofereixen amb el servei de dret a cuina,
i també amb el servei de pensió
completa. Aquestes són les dades del 2013.

zESTADES PER TIPOLOGIA
DE GRUPS

ESTADES PER TIPOLOGIA DE
GRUPS DE LLEURE educatiu

ENTITATS I
ASSOCIACIONS

ALTRES
ASSOCIACIONS

24 %

ESCOLES

CENTRES
D’ESPLAI

26 %

64 %

6

AGRUPAMENTS
ESCOLTA

21 %

72 %

CENTRES D’ESPLAI
FEDERATS A LA FEG

PENSIÓ
COMPLETA

36 %

8

7

SENSE PENSIÓ

17 %

12 %

ENTITATS
DE LLEURE

ESTADES PER TIPOLOGIA
DE PENSIÓ

28 %

9

10 11

1

ELS ARCS Joan Julià - Santa Pau

2

LA COT - Santa Pau

3

SANTA EUGÈNIA - Agullana

4

COLÒNIES SANT PRIVAT - Sant Privat

5

SANT MARTÍ - Sant Martí de Llémena

6

EL MERCADAL - Foixà

7

LA RECTORIA - Sant Salvador de Bianya

8

SANT ANIOL DE FINESTRES - Sant Aniol de Finestres

9

GRANOLLERS DE ROCACORBA - Sant Martí de Llémena

10

Antiga rectoria de PUIGPARDINES - Puigpardines

11

SANT PERE DE RIU - Tordera
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Resum estadístic de l’ocupació de les cases de colònies des de la central
de reserves
RESUM

RESERVES

NITS OCUPADES

ESTADES TOTALS

PERSONES

2009

200

462

23.120

8.372

2010

285

574

28.950

10.705

2011

264

551

29.372

11.060

2012

274

539

26.934

10.084

2013

268

555

25.522

9.442

El Servei de cases, EL 2013, ha realitzat les reserves que es detallen a continuació
RESERVES

CASA DE COLÒNIES

NITS OCUPADES

ESTADES TOTALS

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

2010

2011

2012

2013

Els Arcs - Joan Julià

44

52

51

46

39

120

121

114

105

87

9.121

9.617

9.794

9.299

7.621

La Cot

54

46

48

53

44

115

94

91

114

81

6.043

5.184

5.295

5.715

4.550

Santa Eugènia d’Agullana

35

28

28

19

19

72

66

51

40

54

2.546

2.983

2.334

2.198

2.122

Sant Martí de Llémena

21

38

34

34

32

39

73

59

67

58

1.541

2.541

2.103

2.371

1.721

Colònies Sant Privat

12

39

40

42

40

19

68

73

60

73

553

2.623

2.463

2.317

2.384

El Mercadal

9

28

29

31

41

12

51

66

67

83

399

1.782

2.192

1.907

2.584

La Rectoria de la Vall de
Bianya

8

14

7

9

5

20

32

17

23

20

735

1.357

794

948

805

Granollers de Rocacorba

0

0

0

16

14

0

0

0

20

29

0

0

0

291

291

Sant Aniol de Finestres

13

13

8

8

9

29

13

10

15

14

850

450

338

447

497

Rectoria de Puigpardines

16

15

8

10

8

22

18

21

19

18

929

913

803

644

841

Altres cases de colònies

8

12

11

6

17

14

38

49

9

38

403

1.500

3.256

797

2.106

200

285

264

274

268

462

574

551

539

TOTAL
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2009

555 23.120 28.950 29.372 26.934 25.522

Activitats
educatives
a les cases
de colònies

Escola de natura: LA COT
Escola de natura i de cel:
ELS ARCS
Per cinquè curs consecutiu s’han
portat a terme les activitats de
l’Escola de Natura destinades als
grups escolars d’educació infantil, primària i secundària.
Les cases de La Cot i de Els Arcs
–Joan Julià, ambdues en el municipi de Santa Pau, estan situades
en el bell mig del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta situació privilegiada
permet gaudir de la Fageda d’en

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

Presentem activitats d’educació
ambiental destinades als diferents nivells escolars amb l’objectiu de descobrir, de manera
activa, el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

Jordà, del volcà de Santa Margarida, del volcà Croscat, de la
visita al poble medieval de Santa Pau... amb desplaçaments de
curta durada.
L’opcionalitat de poder triar entre les dues instal·lacions esmentades ha permès ampliar els
temes de treball de l’Escola de
la Natura, així com personalitzar
l’oferta a la diversitat de grups
escolars.
Per altra part, s’ha posat en marxa l’Escola del Cel a la casa de
colònies Els Arcs-Joan Julià.

Aprendre a ser: assegurar i
mantenir l’equilibri ecològic.

Tallers, excursions, manualitats,
gimcanes... són activitats pensades perquè l’alumnat conegui,
aprengui i respecti el medi natural que l’envolta. Treballem quatre actituds vers l’entorn:

Les activitats tenen uns conceptes bàsics i clars per apropar-se
a la natura de forma respectuosa i amb l’esperit encuriosit,
endur-se a casa uns nous coneixements, experimentar vivències
de contacte amb la flora, la fauna i el paisatge; fer nous amics...
Aquest és el tarannà de l’Escola
de Natura i l’Escola de Cel.

A
 prendre a conèixer: aprendre
a interpretar l’entorn natural
amb una actitud educativa.
A
 prendre a fer: realitzar un
aprenentatge significatiu i funcional.
A
 prendre a conviure: fomentar
una actitud positiva i de respecte vers la natura.

La proposta educativa ofereix un ventall ampli d’activitats
d’educació ambiental, de sensibilització en el medi natural i de
coneixement de l’entorn. El programa s’ha elaborat organitzant
les activitats i els continguts en
funció de l’edat i el curs dels nois
i noies.

21

Objectius

L’equip de
treball
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C
 onscienciar de la preservació
de l’ecologia de la zona
D
 onar a conèixer bones pràctiques ambientals
A
 plicar mètodes de sostenibilitat
S
 ensibilitzar de la necessitat
d’actituds responsables
Aconseguir un model de societat
més sostenible, basada en una
relació més respectuosa amb els
recursos naturals i més equitativa
en el seu ús, preservar el nostre
entorn, millorant la qualitat ambiental i la salut de les persones...
creiem que són uns objectius

per poder engegar -d’una forma
inicialment senzilla- aquest camí
d’educar els infants i joves en
aquests valors.
Els objectius de la nostra entitat
són assolir els quatre pilars en
què s’ha de fonamentar l’educació de les persones segons la
UNESCO: aprendre a conèixer,
aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.
Per això, el nostre objectiu bàsic
es promoure l’educació ambiental fent-la servir com a eina per
aconseguir la integració de la
persona dins del seu medi social
i natural.

L’Escola de Natura i l’Escola de
Cel està formada per dos departaments: l’àrea pedagògica i
l’àrea de manteniment.

les escoles participants. El treball d’aquest equip es fonamenta
en la coordinació, preparació i
execució de les activitats.

L’àrea pedagògica està formada
per un equip base de sis monitors i monitores i la responsable
encarregada de fer d’enllaç amb

L’àrea de manteniment està formada per quatre cuineres i per
un treballador que manté les instal·lacions al dia.

ESTADÍSTIQUES

Escoles
2009

15

2010

11

2011

17

2012

19

2013
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Participants Estades

2009

2010

2011

2012

2013

656
1.430
520
1.275
828
2.068
916
2.042
1.301
3.500
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Informació i reserves:
972 24 93 25
C. Antic Roca, 38, 2n
17003 Girona

casescolonies@fundacioesplaigirona.cat
www.fundacioesplaigirona.cat
Segueix-nos a:

En conveni amb:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut
Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure
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