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Una memòria ofereix un resum d’activitats, de dades, d’estadístiques, 
però ens cal llegir-la per descobrir-hi persones i molta vida. Les per-
sones que formen el patronat de la Fundació, els professionals que 
col·laboren perquè la gestió sigui eficaç i eficient, els responsables 
de les seccions, els responsables i monitors dels centres d’esplai, els 
responsables de les entitats que els acullen, els infants, adolescents 
i joves que s’han beneficiat de les activitats i de les propostes de 
la Fundació. No podem oblidar el nostre bisbat de Girona, ja que la 
Fundació és una institució eclesial. I quan dic Bisbat, penso amb tot 
els qui el formem, des dels responsables pastorals fins aquells que 
senzillament formem part del poble de Déu.
La memòria és mostra del treball realitzat, record de les finalitats, valo-
ració del seu compliment, agraïment i coratge per continuar.
La Fundació està al servei de les persones, concretament dels infants 
i joves, per sembrar en les seves vides les llavors i els valors de l’Evan-
geli de Jesucrist, perquè estem convençuts que és el millor regal que 
els hi podem oferir per viure de veritat. 
En una jornada formació comentava als responsables de la Fundació:
“Oferim l’evangeli i la fe a l’home d’avui dia, infants i joves, i ho fem 
des de la senzillesa i la humilitat. És un tresor que no és només nos-
tre, i del que creiem és hereva la humanitat sencera. Ho fem des de 
l’educació en el lleure. Aquest espai fronterer d’evangelització a on, 
des de l’alegria, el compartir i des de la maduració en la fe, obrim no-
ves esperances i horitzons als infants, adolescents i joves del nostre 
entorn. Amb ells volem compartir les nostres inquietuds i els nostres 
interrogants sobre la vida, l’amor, el compromís, la vida, la justícia, la 
responsabilitat...
Tenir la memòria a les mans, és tenir-hi el resum de molta vida, esforç, 
responsabilitat i servei.  
Per això, la primera actitud és d’agraïment. Gràcies a tots els qui feu 
possible el gran servei que realitza la Fundació Esplai Girona “Mare de 
Déu del Mont”.
Però, enguany cal donar les gràcies molt especialment al qui durant 
10 anys ha estat el president de la Fundació, el Sr. Ferran Ruíz per la 
seva entrega, gestió, i preocupació per a respondre als nous reptes 
que s’han anat plantejant. Continuarà col·laborant, però és el moment 
de l’agraïment: Moltes gràcies Ferran en nom de molts infants, ado-
lescents, joves, monitors, pares i centres.
El mateix agraïment cal manifestar a Mn. Enric Roura, rector de Bla-
nes, i fins ara consiliari de la Fundació. Mn. Enric molts gràcies!
Tanmateix cal donar la benvinguda com a president al Sr. Pere Fa-
nals, fins ara membre del patronat i que ha acceptat aquest servei. I 
també a Mn. Jordi Callejón que ha acceptat ser el nou consiliari de la 
Fundació.
La memòria ens ofereix ànims i coratge per continuar avançant en la 
consecució de les nostres finalitats.
Amb la meva estima i benedicció.

+ FRANCESC
Bisbe de Girona          
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De bell nou us presento la memòria de les activitats portades a terme 
per la Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont, aquest vegada 
referides a l’any 2015. Com a aspecte general, constato una conside-
rable millora en la participació de joves en les activitats de la Fundació. 
De forma regular i sostinguda, ha augmentat el nombre de participants 
en les trobades de monitors i monitores, en els cursos de formació de 
l’Escola i les activitats en les cases. 
Com a fet destacable, per segon any, hem pogut atendre, mitjançant 
els casals d’estiu  i les colònies, 304 nois i noies dins el programa de 
beques per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat del De-
partament de Benestar Social i Família i de la Fundació Educo.
En les situacions que estem vivint, on sembla que tot trontolla per la 
corrupció,  crec que val la pena ressaltar l’esperit de servei que es viu 
a la Fundació, on tots els monitors, responsables i col·laboradors de 
les activitats de casals d’estiu, d’esplai setmanal, de colònies... fan un 
servei de forma altruista.
Com a entitat cristiana, cal recordar que la nostra finalitat en l’educació 
en el lleure és aportar els valors de l’Evangeli als infants i joves de la 
nostra societat més propera mitjançant l’activitat quotidiana i regular 
dels nostres centres d’esplai.
Aquesta presentació de la memòria és la darrera, tota vegada que  fi-
nalitzaré el meu mandat després de deu anys de president. Crec que 
és positiu, en totes les organitzacions, promoure la renovació de forma 
ordenada.
Vull agrair a totes les persones que, al llarg d’aquests anys, de forma 
conjunta, hem portat la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont 
ha assolir més serveis i a treballar per l’excel·lència. De forma molt 
especial, el meu agraïment als patrons, al personal i a la directora que 
m’han recolzat en els moments complicats. Sense ells i sense el treball 
en equip, la Fundació no hauria arribat a ser el que és actualment. Vull 
afegir una demanda de disculpes i de perdó a les persones que s’hagin 
pogut sentir ofeses per alguna actuació concreta per part meva.
Aquests deu anys de presidència de la Fundació han estat una etapa 
en la meva vida  francament positiva, en que m’he sentit apreciat, mal-
grat les dificultats de moments molt concrets, i  molt estimat.
Moltes gràcies a tots i a totes!

FERRAN RUIz I RoDRíGUEz     
President
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Les persones que formem part 

de la Fundació creiem en el 

projecte d’educació en el lleu-

re i l’acció social. Hem viscut 

l’esplai vinculat a l’església dio-

cesana, i estem convençuts que 

aquesta característica ens dife-

rencia 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 trans-

metre el missatge de l’Evangeli, 

missatge d’atenció a les perso-

nes més necessitades, d’estima-

ció i d’esperança.

Creiem en els beneficis i la poten-

cialitat que té l’opció realitzada 

des del voluntariat. Sovint, des 

del voluntariat, considerem que 

no és tant important l’activitat 

que es farà sinó la vivència que 

s’obté, vivència que es tradueix 

en creixement personal i en esti-

mació. Considerem que el vincle 

que s’estableix entre els educa-

dors i els infants i joves pot trans-

formar de debò actituds i trans-

metre valors. 

La coordinació amb els centres 

d’esplai, passa per les reunions 

amb els responsables, per l’or-

ganització de trobades d’infants, 

de joves i de monitors. També re-

alitzem visites als centres d’esplai 

i a les activitats d’estiu. Procurem 

mantenir viu l’esperit del vo-

luntariat i del servei als altres.

Portem la gestió de 7 cases de 

colònies, aquesta gestió l’ente-

nem com un servei a la soci-

etat i a l’església, per això dei-

xem les cases amb dret a cuina 

als grups. Pràcticament som la 

única entitat a Catalunya que fem 

aquesta oferta i a uns preus molt 

més econòmics que altres ofer-

tes. Les cases de colònies que 

gestionem estan plenes de grups 

de joves organitzats, que realit-

zen activitats educatives, solidà-

ries, evangelitzadores, culturals...

La Fundació Esplai Girona, és 

hereva també d’haver impulsat 

els primers casals d’estiu, ac-

tivitat inèdita del nostre bis-

bat, iniciada pels seminaristes 

l’any 1917. L’èxit d’aquesta acti-

vitat, 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 integra-

da a la societat catalana.

Entenem la formació, com un 

moment important per als jo-

ves, posem un tutor en els cur-

sos que duem a terme. Entenem 

l’acompanyament personal dels 

alumnes com una part essenci-

al de la formació. El tutor o tutora 

acompanya als alumnes en tot el 

seu procés. A més en un curs de 

formació poden intervenir-hi uns 

20 professors diferents. Busquem 

l’especificitat, la complementarie-

tat i l’excel·lència. 

EL projEctE

2015LA FUNDAcIÓ



7

  Promoure, des d’una visió 

cristiana, l’educació en el 

temps lliure, l’associacionis-

me 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 lleu-

re promovent la  participació, 

l’animació cívica, l’educació 

ambiental, el respecte a la di-

versitat, l’educació per la pau 

i l’acció social.

  Prioritzar l’atenció a la in-

fància i a la joventut, espe-

cialment 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.

  Donar suport als Centres 

d’Esplai i a altres entitats i 

moviments per al desenvolu-

pament de les seves activitats 

educatives i socials.

  Propiciar la intervenció co-

munitària i la inserció labo-

ral.

  Promoure l’educació am-

biental, propiciant un millor 

coneixement del medi natural 

i educant actituds responsa-

bles envers l’ecologia, la pro-

tecció i millora del medi, mit-

jançant 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 desenvolu-

par-hi les seves activitats so-

cials, cíviques i educatives.

  Vetllar per la formació dels 

educadors i educadores 

en el lleure, essent un servei  

obert a la societat, donant pri-

oritat als Centres d’Esplai de 

la Coordinació de Centres.

LES FINALItAtS   
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LES XIFrES Actualment la Fundació Esplai Girona compta amb:

e ntresc
COORDINACIÓ DE

D’ESPLAI

SERVEI DE

DE COLÒNIES

 32  GRUPS  D’ESPLAI

 700 VoLUNTARIS I VoLUNTàRIES

 3.500 INFANTS I JoVES

  Trobades d’esplais:  de responsables, d’infants, de joves i de 
monitors

  Més de 70 activitats d’estiu: colònies, campaments, casals, rutes, 
que es realitzen des dels centres d’esplai

 682 alumnes

  166 alumnes en formació especialitzada i d’aprofunciment

  Més de 60 professors al claustre

  286 alumnes als cursos de directors i monitors

  7 cases de colònies gestionades directament

  33.476 estades

  10 cases amb acords per enviar-los grups

  Assessorament a altres 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:
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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 BenJamí Comas i maTas

Vocal Pere CosTa VilanoVa

responsable coordinació de 
Centres d’esplai     

Consol duran i Vila

director escola de l’esplai ramon CasadeVall  i BusqueT

responsable del servei de cases maria BosCh i gayolà

EL pAtroNAt

rELAcIoNS
EXtErIorS

Les tres seccions de la Fundació 
Esplai Girona són membres de:

Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Clubs d’Esplai

Mitjançant Coordinació Catalana 
de Colònies, Casals i Clubs d’Es-
plai, és membre de:

CNJC 
Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya

SIJ
Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
de Joventut de Catalunya i les Ba-
lears

FIMCAP
Federació Internacional de Movi-
ments de Joves Catòlics d’Acció 
Parroquial

FOCIR
Federació d’Organitzacions Catala-
nes Internacionalment Reconegudes 
         

La Fundació, al llarg de l’any 2015, 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
  Ajuntament de Sant Martí de Llémena
  Ajuntament de Santa Pau
  Ajuntament d’Agullana
  Ajuntament de la Vall de Bianya
  Ajuntament de la Vall d’en Bas
  Ajuntament de la Bisbal
  Ajuntament de Roses
  Ajuntament de Sant Hilari
  Ajuntament de Caldes de Malavella
  Ajuntament de Vilobí d’onyar
  Ajuntament de Sils
  Ajuntament de Breda
  Bisbat de Girona
  Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
  Consell Comarcal del Gironès
  Consell Comarcal de l’Alt Empordà
  Consell Comarcal de la Selva
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Girona
  Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
  Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
  Coordinació Territorial de Joventut de Girona de la Generalitat de Catalunya
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  Direcció General de Joventut Generalitat de Catalunya
  Diputació de Girona
  Federació Catalana del Voluntariat Social
  Fundació Escola Sant Vicenç de Paül – KSAMEU
  Fundació Pere Tarrés
  Grups d’Esplai de la Garrotxa
  obra social de La Caixa
  Servei d’ocupació de Catalunya
  Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat
  Universitat de Girona
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directora maria solés 

secretaria de Coordinació 
de Centres

meriTxell Pla  

secretaria de l’escola de 
l’esplai

laura esTanyol

servei de Cases de Colònies glòria esTeVe

Comptabilitat monTserraT aVenTín

els arCs i la CoT miquel sala

elisenda Vidal

merCè Coma

saida BouFTila

maria dolores Jarén

sanT PriVaT  dolors TureT

sanT marTí de llémena mòniCa masó

sanTa eugènia 
d’agullana

JoseP riPoll

rosa riPoll

el merCadal FranCesCa PaiTiVí

LA RECToRIA monTserraT Vila

ESCoLA DE NATURA marTa ros

xaVier sales

meriTxell Juanola

sergi salVador

xaVier amaya

CrisTina riBera

aleix lidon

xaVier raya

ànnia dilmé

monTse oliVa

alexia Jiménez

marTa PuigdeVall

L’EqUIp hUmà

A més al llarg de l’any han tre-
ballat altres monitors a l’Escola 
de Natura de forma esporàdica.

Entre l’Escola de Natura i  l’or-
ganització dels casals d’estiu 
s’han contractat 98 monitors i 
monitores.

Per dur a terme la formació s’ha 
comptat amb la col·laboració 
esporàdica de més de 60 pro-
fessors
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prEmIS

EcoNomIA

Coordinació de Centres d’Esplai 

va rebre el premi d’Educació en 

el Lleure 2007 que atorga la Fun-

dació Lluís Carulla.

L’Escola de l’Esplai va rebre el 

premi institucional de l’Associa-

ció Mestres’68 de l’any 2006.

El compte de resultats de la Fundació corresponent a l’any 2015 mostra 

uns ingressos de 840.886,- € i unes despeses de 848.801,66 €

82 % 5 %

56 %

Prestació de serveis Personal

Quotes Amortitzacions i altres

Subvencions Compres i subministres

2 %

39 %16 %

 InGrESSOS

 InGrESSOS PEr anYS aMb PErCEnTaTGES DE SUbVEnCIOnS

 DESPESES

2011

ANy

2013

2012

2014

2015

742.921 €

Total ingressos

9 %

subvencions

16 %

14 %

11 %

16 %

641.639 €

625.431 €

786.929 €

840.886 €
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Coordinació de Centres d’Es-
plai 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 Se-
cretariat de Colònies (1965).
Les finalitats de Coordinació de 
Centres d’Esplai són:
   Promoure l’educació en 
el temps lliure, l’associa- 
cionisme i el voluntariat, des 
d’una visió cristiana. 

   Evangelitzar, és a dir, ser una 
eina eclesial per apropar els in-
fants i els joves a l’Evangeli tot 
oferint-los espais vitals d’apro-
fundiment 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 res-
pecte a la diversitat, la justícia, 
l’educació per a la pau i l’edu-
cació social.

    Formar els infants i joves a fi 
que puguin construir un nou 
model de societat basada en 
els principis de justícia i frater-
nitat que Jesús ens proposa a 
l’Evangeli i l’Església ha defen-
sat en la seva doctrina social.

   Coordinar i potenciar acti-
vitats conjuntes i d’intercanvi 
entre els Centres d’Esplai.

   Oferir serveis per a la promo-
ció i millora de l’educació en el 
lleure d’infants i joves.

   Gestió de l’assegurança pels 
Centres d’Esplai

    Gestió del conveni amb la Di-
recció General de Joventut

    Assessorament en subvenci-
ons i convocatòries oficials

   Gestió en les notificacions d’ac-
tivitats de la Direcció General de 
Joventut

   organització de trobades d’in-
tercanvi 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 Cen-
tres d’Esplai

   Preus especials per les reser-
ves de cases de colònies del 
Servei de Cases

    Servei d’assessorament en 
projectes educatius

   Visites a les activitats dels Cen-
tres d’Esplai

    Descomptes per als membres 
dels centres federats als cur-
sos de formació de l’Escola de 
l’Esplai de Girona

coorDINAcIÓ
DE cENtrES

D’ESpLAI

SErVEIS

2015cENtrES D’ESpLAI
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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. sanT ViCenÇ-Casal de BesalÚ Besalú
Ce. sanT esTeVe Caldes de malavella
assoCiaCió JuVenil Celrà Celrà
Ce. sanT Pere Cornellà del Terri
C.e. 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
Ce. del CiJ. nosTra senyora de la Pau girona
Ce. ClareT girona
aCollimenT i amisTaT 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
esPlai medinyà medinyà
CeiJ. sanTa maria Pineda de mar
CCr TesPis Pineda de mar
Ce. riudarenes riudarenes
gruP d’esPlai riudelloTs de la selVa riudellots de la selva
CenTre JuVenil laBouré salt
C.e. sanT Jaume – esPlai Kids salt
PaTronaT de Pares de Família – esPlai Pl sarrià de Ter
Ce. sanT lloP sils
esPlai el garBell Tordera
aCTiVa’T Torroella Torroella de montgrí
gruP d’esPlai VidrerenC Vidreres

TrObaDa D’InFanTS, jOVES 
I MOnITOrS

25 i 26 d’abril de 2015
Arenys de Mar (El Maresme)

La trobada, amb 305 partici-
pants, va celebrar-se de forma 
conjunta a nivell d’infants, joves 
i monitors. Va començar amb 
la presentació del centre d’inte-
rès, a càrrec del centre d’esplai 
d’Arenys de Mar, i estava relaci-

onada amb el lema de la cam-
panya del curs. A continuació es 
varen fer uns jocs de presentació 
i un dinar comunitari. A la tarda 
es va realitzar una gimcana de 
descoberta per a conèixer els ra-
cons emblemàtics de la vila, per 
continuar amb una xocolatada i 
un espectacle infantil. Tot seguit, 
el Senyor Bisbe va dirigir una pre-
gària. Al captard, els participants 
s’instal·laren a la casa de colò-
nies per sopar i fer jocs de nit.

L’endemà, diumenge, es varen 
fer tallers diversos. La trobada 
va concloure amb una celebra-
ció de la paraula a càrrec de Mn. 
Jordi Callejón i una fideuada per 
a tots els assistents.
Les trobades i projectes enfortei-
xen els lligams entre els centres 
d’esplai participants i augmen-
ten el sentit de pertinença al pro-
jecte comú de la Coordinació de 
Centres d’Esplai.

troBADES

rELAcIÓ 
DE cENtrES

FEDErAtS
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VI TrObaDa DE jOVES 

7 i 8 de novembre de 2015
Casa de Colònies Els Arcs – Joan 
Julià de Santa Pau (La Garrotxa)

La sisena trobada, amb 203 jo-
ves, es va realitzar a mitjans del 
primer trimestre del curs 2015-
16 sota el centre d’interès Aca-
dèmia Lleure 103. Aquest centre 
d’interès va oferir una experièn-
cia innovadora per a la lliure ex-
pressió dels joves, el foment de la 
creativitat, la comunicació entre 
els participants i el treball de dife-

rents habilitats. Els jocs i les acti-
vitats del centre d’interès van ser 
preparats per diferents centres 
d’esplai, amb un sistema orga-
nitzatiu compartit que va facilitar 
l’organització de la trobada. La 
Coordinació de Centres va pre-
parar l’allotjament, l’alimentació, 
la coordinació de les activitats i el 
record de la trobada. 

TrObaDa DE MOnITOrS

19 de setembre de 2015
Casa de colònies de Sant Martí 
de Llémena (El Gironès)

La trobada de monitors, just al 
començament del curs, amb 
35 participants, va consistir en 
la realització de diferents i nous 
tallers durant tot el matí. Després 
de dinar, els participants van 
retornar a fer algun dels tallers 
experimentats als seus centres 
d’esplai. La finalitat de la trobada 
era iniciar el curs d’esplai de for-
ma conjunta dins el projecte de 
Coordinació de Centres i oferir 
recursos educatius innovadors 
als equips de monitors dels cen-
tres.

pArtIcIpANtS 
I moNItorS A 

LES ActIVItAtS 

Per a dur a terme les activitats dels gràfics anteriors durant el curs 2014-
2015, varem comptar amb 477 monitors i un total de 1.972 participants.

I, per a poder dur a terme les activitats durant l’estiu 2015, varem comptar 
amb 659 monitors i un total de 3.453 participants.

 CUrS 2014-15 

 ESTIU 2015 

1730

370

2071

428

1972

477

437

1771

Participants / Monitors/esanys

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2193

409

4403

692

3453

659

584

2344

Participants / Monitors/esanys

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15
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Per a dur a terme aquestes acti-
vitats durant el curs 2014-2015, 
comptant també les activitats fetes 
durant les vacances escolars de 
Nadal i de Setmana Santa, vàrem 
comptar amb 477 monitors i un to-
tal de 1.972 participants.

Per a poder dur a terme aquestes 
activitats durant l’estiu 2015, và-
rem comptar amb 659 monitors 
i un total de 3.453 participants.

EStADÍStIqUES
ActIVItAtS 

DELS cENtrES

 aCTIVITaTS CUrS 2014-15  aCTIVITaTS ESTIU 2015

Un estiu més, des de la Fundació 
Esplai Girona –Mare de Déu del 
Mont ens vam implicar en l’orga-
nització de casals d’estiu promo-
guts per Ajuntaments.
Per una banda, ens vam presen-
tar a la campanya de vacances de 
l’Ajuntament de Girona, i ens varen 
confiar l’organització i gestió de:

cASALS D’EStIU EL MÓN DELS CoNTES 80 participants

A L’ESTIU FoRMA’T 30 participants

CASSIà CoSTAL 70 participants

Un estiu diferent: CANTANT I BALLANT 40 participants

MIGDIA juliol 130 participants

MIGDIA agost 46 participants

Un estiu diferent: CAMINANT AMB oRIENTACIÓ 40 participants

Es va contractar l’equip de monitors 
del casal d’estiu de Sarrià de Ter.
En el moment que la Fundació Es-
plai Girona, es planteja l’organitza-
ció dels casals d’estiu, ho fa pen-
sant 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 volun-
tàries en els Centres d’Esplai.
El nombre de persones que es va-
ren contractar per organitzar i ges-
tionar els casals d’estiu ha estat va 
ser de 86 monitors i monitores, te-
nint en compte els següents crite-

ris: estar en actiu en un centre d’es-
plai 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 va 
ser molt positiva en tots els as-
pectes: la possibilitat de poder 
oferir feina als monitors volunta-
ris, col·laborar en les campanyes 
d’estiu dels ajuntaments, posar 
la infraestructura que tenim a la 
Fundació al servei dels Casals…
Com ja s’havia fet l’any anterior, 
es varen realitzar dues activitats 
pensades especialment per ado-

lescents i joves: Un estiu diferent: 
cantant i ballant i Un estiu diferent: 
caminant amb orientació. 
S’ha organitzat un ESPAI D’ES-
TUDI, durant el mes de juliol. 
oferint un espai per als joves que 
han de preparar-se pels exàmens 
de setembre.  
Com a novetat es va organitzar un 
casal que tenia com a Centre d’In-
terès el món dels contes destinat a 
infants de 3 a 6 anys, i també l’acti-
vitat ESPIADIMONIS, impulsada pel 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i destinada a infants en risc d’exclu-
sió social de diferents poblacions. 

ACTIVITATS D’ESTIU
per a infants i joves 2015

Informació
972 24 93 25
www.fundacioesplaigirona.cat

Segueix-nos a: En conveni:Organitza:

Nascuts del 2009 al 2011
Juliol
021 EL MÓN DELS CONTES:
 Escola Bruguera

Nascuts del 2003 al 2011
Juliol
020 ACTIVITATS DE LLEURE:
 Escola Migdia
019 ACTIVITATS DE LLEURE:
 Cassià Costal
Agost
048 ACTIVITATS DE LLEURE:
 Escola Migdia

També activitats per a JOVES
(nascuts del 1998 al 2004) 
023 UN ESTIU DIFERENT:
 “Cantant i ballant”
022 UN ESTIU DIFERENT:
 “Caminant amb orientació i acampant”
038 A L’ESTIU: FORMA’T

Preinscripcions:  del 7 al 24 d’abril

Podeu consultar tota la informació del programa 
de vacances de l’Ajuntament de Girona a:  
 www.girona.cat/lleure

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

EL MÓN DELS CONTES:EL MÓN DELS CONTES:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

EL MÓN DELS CONTES:EL MÓN DELS CONTES:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

ACTIVITATS DE LLEURE:ACTIVITATS DE LLEURE:

RUTES
11 %

ESPLAI MENSUAL 
5 %

CAMPS DE
TREBALL

2 %
CAMPAMENTS
16 %

CAMPAMENTS
8 %

CASAL
13 %

ESPLAI 
DIARI 2 %

RUTES
5 %

ESPLAI 
QUINzENAL

5 %

ALTRES
0 %

ESPLAI 
SETMANAL 

35 %

CoLÒNIES
27 %

CoLÒNIES
39 %

CASALS
31 %
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L’Escola de l’Esplai és una enti-
tat educativa, reconeguda l’any 
1974 pel Ministerio de Cultura 
i registrada amb el número 10 
l’any 1982 per la Generalitat de 
Catalunya. L’Escola de l’Esplai 
dirigeix la seva proposta forma-
tiva als educadors i educado-
res d’infants, adolescents i jo-
ves, 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 del Voluntariat.
L’Escola està reconeguda 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 
relació a l’esplai: monitors de 

menjadors, intervenció en ado-
lescents, intervenció amb per-
sones amb discapacitat, dinà-
miques de grup, animació de 
la fe...

  Monogràfics relacionats amb 
l’educació en l’esplai
  Iniciació al voluntariat
  Assessorament a entitats no lu-
cratives i de lleure en relació a 
organització i gestió
  Assessorament a entitats de 
lleure sobre intervenció amb 
persones amb discapacitats
  Servei de biblioteca especialit-
zada

Comptem amb un ampli claustre 
de professors. Podem impartir 
formació de dilluns a divendres, 
durant les festes escolars i els 
caps de setmana.

L’EScoLA 

LA 
FormAcIÓ

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

Formació a mida
  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
  Novetats fiscals per a les 
entitats

2015EScoLA DE L’ESpLAI

Escola reconeguda pel Pla de Formació 
del Voluntariat de Catalunya

La Fundació Esplai Girona, 
és entitat col·laboradora del SoC
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Al llarg d’aquest any 2015, l’Escola 
de l’Esplai de Girona ha  participat 
al CAFELL - Consell Assessor de 
la Formació en el Lleure - com a 
representant de les escoles d’Edu-
cació en el Lleure. Aquest Consell 
és l’òrgan consultiu de la Direcció 
General de Joventut en relació a la 
formació de les escoles d’educa-
dors en el lleure infantil i juvenil.

Enguany, a banda de les funcions 
i les reunions ordinàries del CA-
FELL, s’han organitzat diferents 
seminaris i comissions de treball, 
en els quals l’Escola de l’Esplai 
de Girona hi ha participat de ma-
nera activa:

• Jornada documentació i arxiu  
18 de juny de 2015  - Seu de la 
Direcció General de Joventut
Presentació pública del sistema 
de gestió de la documentació de 
l’Escola de l’Esplai de Girona a 
càrrec de la Txell Pla i la Laura 
Estanyol.

• Seminari d’Avaluació per 
competències 
10 de juny de 2015 i 15 de juny 
de 2015 – Seu de la Direcció Ge-
neral de Joventut
Compartir experiències per ava-
luar competències i elaborar 
propostes concretes de millora 
d’aquest procés d’avaluació.

• Comissió de treball per la 
millora del document: Certifi-
cat de Pràctiques
Comissió de treball creada amb 
l’objectiu de millorar i renovar el 
document de valoració que utilitzen 
els directors i directores de lleure en 
el moment d’avaluar les pràctiques 
als alumnes que tenen en pràcti-
ques als seus centres i activitats.
La comissió de treball ha estat 
formada per:
MARTA CoTS SASTRE: Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya
RoSA PoRQUET PRAT: Escola 
CAE, Formació i Serveis Socio-
culturals
LAURA ESTANyoL VICENS: Es-
cola de l’Esplai de Girona

El claustre està organitzat per di-
ferents departaments:
Departament de Pedagogia
Responsable: Consol Duran
Departament de Psicologia
Responsable: Ernest Luz
Departament de Sentit i 
Transcendència
Responsable: Lluís Illas
Departament de Sociologia
Responsable: Sílvia Mas
Departament d’Educació 
ambiental
Responsable: Quim Carol
Departament d’Organització i 
Gestió
Responsable: Rudi de Castro

L’ActIVItAt 

L’any 2015 ens varen atorgar l’organització de dos cursos de monitors, 
mitjançant el SoC.
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Nombre total d’usuaris dels serveis de l’Escola de l’Esplai per anys:
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2011 6 161 2 30 6 192 8 220

2012 7 199 2 34 6 175 7 126

2013 7 188 3 69 5 94 8 199

2014 7 194 2 34 12 258 5 69

2015 10 219 3 37 9 260 6 166

EStADÍStIqUES
DE cUrSoS

anys 2011 2012 2013 2014 2015

alumnes 603 534 550 555 682

2013-14

2014-15

2011-12

2012-13

327

426

293

301

alumnesanys

 MOnOGrÀFICS I CUrSOS D’aPrOFUnDIMEnT 

34

37

69

34

alumnesanys

 CUrSOS DE MOnITOr DE LLEUrE InFanTIL I jUVEnIL 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

194

219

188

199

alumnesanys

 CUrSOS DE DIrECTOr DE LLEUrE InFanTIL I jUVEnIL 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15
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El Servei de Cases de Colònies 
és la secció de la FUNDACIÓ 
ESPLAI GIRoNA que gestiona 
les cases de colònies. 

El Servei de Cases de Colònies 
es va crear per coordinar dife-
rents 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 mar-
xa la central de reserves de ca-
ses de colònies que actualment 
atent les demandes d’instal·laci-
ons que arriben presencialment, 
per telèfon o bé per internet.

El Servei de Cases de Colònies 
es responsabilitza del funciona-
ment de la central de reserves 
de cases de colònies. S’hi poden 
trobar les cases que gestionem 
directament, altres cases de co-
lònies vinculades a les parròqui-
es o a alguna comunitat religiosa 
i algunes instal·lacions gestiona-
des privadament. 

El Servei de Cases de Colònies 
ha gestionat 7 instal·lacions du-
rant el 2015:

  Els Arcs – Joan Julià
  La Cot
  Santa Eugènia d’Agullana
  Colònies Sant Privat
  Sant Martí de Llémena
  El Mercadal
   La Rectoria – Sant Salvador 

de Bianya

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, mante-
niment, cuina... d’atendre les di-
ferents inspeccions, planificar les 
obres i el manteniment, atendre 
els grups que hi fan estada...

Des del Servei de Cases de Colò-
nies es vol prestar un servei a tot 
tipus d’entitats: Centres d’Esplai, 
Agrupaments Escoltes, entitats 
excursionistes, escoles d’educació 
infantil i primària, instituts de secun-
dària, moviments juvenils, grups 
culturals, esportius i familiars...

L’objectiu és facilitar un espai 
amb condicions per les troba-
des de grups que volen impulsar 
l’educació en el temps lliure, la 
descoberta de la natura, l’activi-
tat associativa, el treball social i 
la transmissió de valors que aju-
din a créixer les persones.

Des de la Central de Reserves 
també s’ofereixen altres cases:
   Antiga rectoria de 

Puigpardines a Puigpardines
   Sant Aniol a Sant Aniol de 

Finestres
   Granollers de Rocacorba a 

Sant Martí de Llémena
   Sant Pere de Riu a Tordera

Mitjançant la central de reserves 
es pot accedir a altres cases de 
colònies.

SErVEI 
DE cASES

2015SErVEI DE cASES
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LES cASES 
DE coLòNIES

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

Es va crear per gestionar les dife-
rents accions, a les instal·lacions 
i a la central de reserves per oferir 
un bon servei a les entitats i per-
sones.

El Servei de Cases de Colònies, 
durant el 2015 ha gestionat 7 
cases, que s’ofereixen prefe-
rentment a les entitats per realit-
zar-hi activitats de lleure, cultural, 
esportives de convivència...

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

Ens caracteritza que quasi el 
85% de les reserves són per 
a entitats i un 15% per a grups 
escolars. De les reserves que es 
fan per a entitats, un 69% són 
entitats de lleure educatiu.

Les cases de colònies s’oferei-
xen amb el servei de dret a cuina, 
i també amb el servei de pensió 
completa. Aquestes són les da-
des del 2015.

   Oferir cases de colònies en 
condicions per als grups que 
cerquen un espai per desen-
volupar-hi les seves activitats, 
educatives, culturals, socials, 
esportives... 

   Informar i facilitar les cases 
de colònies, oferint el servei 
centralitzat de reserves.

   Vetllar per un servei de qua-
litat 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.

FINALItAtS
DEL SErVEI 
DE cASES 
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ELS ARCS Joan Julià,  situada a Santa Pau a La Garrotxa
LA CoT, situada a Santa Pau a la Garrotxa
SANTA EUGÈNIA, situada a Agullana a l’Alt Empordà
CoLÒNIES SANT PRIVAT, situada a Sant Privat d’en Bas a la Garrotxa
SANT MARTí, situada a Sant Martí de Llémena al Gironès
EL MERCADAL, situada a Foixà al Baix Empordà
LA RECToRIA, situada a Sant Salvador de Bianya a la Garrotxa
SANT ANIoL, situada a Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa
GRANoLLERS DE RoCACoRBA, situada a Sant Martí de Llémena al Gironès
ANTIGA RECToRIA DE PUIGPARDINES, situada a Puigpardines a la Garrotxa
SANT PERE DE RIU, situada a Tordera al Maresme
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a la central de 
reserves es poden 
trobar altres cases de 
colònies que siguin 
d’interès pels grups
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EStADÍStIqUES
DE LES

cASES DE 
coLòNIES 

RESUM RESERVES NITS OCUPADES PERSONES ESTADES TOTALS

2011 264 551 11.060 29.372

2012 274 539 10.084 27.311

2013 268 555 9.442 25.930

2014 320 633 11.795 31.816

2015 329 640 12.211 33.476

Resum estadístic de l’ocupació de les cases de colònies des de la central 
de reserves

 ESTaDES PEr TIPOLOGIa
 DE GrUPS

ALTRES
ENTITATS
22 %

ESCoLES
15 %

ENTITATS 
DE LLEURE
63 %

 ESTaDES PEr TIPOLOGIa DE
 GrUPS DE LLEUrE EDUCaTIU

AGRUPAMENTS
ESCoLTES
17 %

CENTRES
D’ESPLAI

21 %

CENTRES D’ESPLAI
FEDERATS

31 %

ALTRES 
ENTITATS
31 %

 ESTaDES PEr TIPOLOGIa
 DE PEnSIÓ 

SENSE PENSIÓ
79 %

PENSIÓ
CoMPLETA

21 %
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El servei de cases, el 2015, ha realitzat les reserves que es detallen a continuació:

CASA DE COLÒNIES
RESERVES NITS OCUPADES ESTADES TOTALS

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

els arcs - Joan Julià 51 46 39 53 57 114 105 87 120 112 9.794 9.299 7.621 10.408 11.200

la Cot 48 53 44 52 50 91 114 81 99 112 5.295 5.715 4.550 5.667 5.378

santa eugènia d’agullana 28 19 19 27 33 51 40 54 72 55 2.334 2.198 2.122 2.712 2.410

sant martí de llémena 34 34 32 35 34 59 67 58 61 81 2.103 2.371 1.721 1.945 2.732

Colònies sant Privat  40 42 40 39 38 73 60 73 63 65 2.463 2.317 2.384 2.135 2.175

el mercadal 29 31 41 36 33 66 67 83 65 50 2.192 1.907 2.584 2.031 1.728

la rectoria de la Vall de 
Bianya

7 9 5 21 31 17 23 20 41 54 794 948 805 1.831 2.035

granollers de rocacorba 0 16 14 12 15 0 20 29 24 34 0 668 699 852 1.071

sant aniol de Finestres 8 8 9 8 6 10 15 14 15 10 338 447 497 469 333

rectoria de Puigpardines 8 10 8 11 5 21 19 18 16 10 803 644 841 874 462

altres cases de colònies 11 6 17 26 27 49 9 38 57 57 3.256 797 2.106 2.892 3.952

TOTAL 264 274 268 320 329 551 539 555 633 640 29.372 27.311 25.930 31.816 33.476
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FINALItAtS 
EDUcAtIVES

Presentem activitats d’educació 
ambiental destinades als dife-
rents nivells escolars amb l’ob-
jectiu de descobrir, de manera 
activa, el Parc Natural de la zona 
Volcànica de la Garrotxa. 

Tallers, excursions, manualitats, 
gimcanes... són activitats pen-
sades perquè l’alumnat conegui, 
aprengui i respecti el medi natu-

ral que l’envolta. Treballem qua-
tre actituds vers l’entorn:

   Aprendre a conèixer: aprendre 
a interpretar l’entorn natural 
amb una actitud educativa.

   Aprendre a fer: realitzar un apre-
nentatge significatiu i funcional.

   Aprendre a conviure: fomentar 
una actitud positiva i de res-
pecte vers la natura.                                  

ActIVItAtS 
EDUcAtIVES

A LES cASES 
DE coLòNIES

Escola de natura: LA COT 
Escola de natura i de cel: ELS 
ARCS
Escola del mar i muntanya: 
L’ALDRIC

Per sisè curs consecutiu s’han 
portat a terme les activitats de 
l’Escola de Natura destinades als 
grups escolars d’educació infan-
til, primària i secundària.

Les cases de La Cot i de Els Arcs 
–Joan Julià, ambdues en el muni-
cipi de Santa Pau, estan situades 
en el bell mig del Parc Natural de 
la zona Volcànica de la Garrot-
xa. Aquesta situació privilegiada 
permet gaudir de la Fageda d’en 
Jordà, del volcà de Santa Mar-
garida, del volcà Croscat, de la 
visita al poble medieval de San-
ta Pau... amb desplaçaments de 
curta durada. 

L’opcionalitat de poder triar entre 
les dues instal·lacions esmenta-
des ha permès ampliar els temes 
de treball de l’Escola de la Natu-
ra, així com personalitzar l’oferta 
a la diversitat de grups escolars.

Des de l’any 2011, l’Escola de 
Cel situada a la casa de colò-
nies Els Arcs-Joan Julià, ha anat 
creixent any rere any. Es treba-
lla per donar als participants els 
coneixements i experiències per 
poder-se endur a casa un bon 
record de les colònies escolars.

Per altra part, s’ha posat en mar-
xa l’Escola de Mar i Muntanya, 
amb col·laboració de la casa de 
colònies l’Aldric a Romanyà de la 
Selva, situada en un indret privi-
legiat entre la Costa Brava i les 
Gavarres.
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L’EqUIp DE 
trEBALL

L’equip pedagògic està format 
per un equip base de tres moni-
tors i monitores i la responsable 
encarregada de fer d’enllaç amb 

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

oBjEctIUS    Conscienciar de la preservació 
de l’ecologia de la zona

   Donar a conèixer bones pràcti-
ques ambientals

   Aplicar mètodes de sostenibi-
litat

   Sensibilitzar 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 ambi-
ental 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 nostres objectius estan em-
marcat per assolir els quatre 
pilars en què s’ha de fonamen-
tar l’educació de les persones 
segons la UNESCo: aprendre a 
conèixer, aprendre a fer, aprendre 
a conviure i aprendre a ser. 
Per això, la nostra finalitat és 
promoure l’educació ambien-
tal fent-la servir com a eina per 
aconseguir la integració de la 
persona dins del seu medi social 
i natural.

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

Les activitats tenen uns concep-
tes bàsics i clars per apropar-se 
a la natura de forma respectu-
osa i amb l’esperit encuriosit, 
endur-se a casa uns nous conei-
xements, experimentar vivències 
de contacte amb la flora, la fauna 
i el paisatge; fer nous amics... 
Aquest és el tarannà de l’Escola 

de Natura, l’Escola de Cel i l’Es-
cola de Mar i Muntanya.

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



EStADÍStIqUES
D’ActIVItAtS 
D’EDUcAcIÓ
AmBIENtAL

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

11

505

1237

15

941

2090

21

1044

2350

18

953

2268

34

2352

4482

32

2027

3505

nombre d’escoles

Participants

Estades
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informació i reserves:
972 24 93 25
C. antic roca, 38, 3r
17003 girona
fundacio@fundacioesplaigirona.cat
www.fundacioesplaigirona.cat

segueix-nos a:

En conveni amb:

generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies


