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Escrivim plens d’emocions la nostra història.
No són papers freds.
No és una simple enumeració de fets i dades.
És la nostra història. És la nostra vida. És la nostra passió per tants nois i noies,
per tants joves que comparteixen amb nosaltres l’apassionant tasca del creixement. Una
història marcada per molta vida i per moments de foscors. En sóc conscient que en molts
moments l’hem “cagat”, que ens hem equivocat,....
Us presentem les llavors dels nostres somnis que comencen a germinar i que un
dia donaran molts de fruits.
En aquestes pàgines trobareu l’esforç mutu de milers de mans obertes disposades
a construir una vida millor per a tots i totes, especialment pels que la societat els veu més
petits i els deixa de banda per que no creu en ells.
Darrera de cada paraula, de cada signe de puntuació, de cada reunió, de cada pla,
de cada activitat, de cada comissió, de cada Centre, de....que apareix en aquesta memòria,
hi ha molta gent. Gent amb força. Gent amb ganes de fer créixer la vida. Gent que creu en
el temps lliure. Gent que creu que amb els nois i noies, amb els joves podem compartir
una nova història transformada i transformadora. Res del que fem no té sentit sense
aquesta passió per l’educació.
A tots i totes, a cadascun d’ells i elles, un GRÀCIES ple de força i d’energia.
Sento aquests papers tan plens de vida, que desvetlla en mi la frescor i la emoció
que va sentir per primera vegada el primer ésser humà que va contemplar la primera
sortida de sol.
A les vostres mans arriba la nostra història. A les vostres mans arriba la nostra
vida. La volem compartir amb tu. Si ens vols gaudir més de nosaltres ja saps on ens tens.
Seràs sempre ben acollit o acollida.
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CONSELL PERMANENT

President/a

Sònia Calvente Piquer ( fins 3/2/01)
Gerard Guerra Rey ( des de 3/2/01)

Vice-presidenta

Gema Notario Herrero

Secretària

Rosa Mª Lozano Damota

Administrador/a

Mª Jesús Sánchez Fuertes (fins 3/2/01)
Daniel Arroyo Martínez (des de 3/2/01)

Vocals

Maite Seva Patiño
Gemma Nicolás Balart
Esther Coca Poves
Marta Longares Berengueras

ORGANS DE GESTIÓ

Gerent

Anna Temprado Morán

Secretària tècnica

Caterina Jiménez Montes

Tècnica de formació

Mònica Martínez Hervás ( fins 21/2/01 )
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COMISSIÓ D’EDUCACIÓ EN LA FE

Montse Álvarez Oliva
Marta Colomer Salarich
Marta Santamaría Margalef
Felip Sarroca i Gil

COMISSIÓ DE MÚSICA

Francesc Folch
Jordi Macipe
Andreu Villalba

5

ACTIVITATS ESTATUTÀRIES I/O REGLAMENTÀRIES

Durant l’any 2001 en compliment dels estatuts i del reglament de règim intern s’han
celebrat les reunions que es detallen a continuació.
Assemblea General de Centres
-

Assemblea General Extraordinària, el 3 de febrer de 2001
Assemblea General Ordinària, el 20 d’octubre de 2001

Reunions de Responsables i Equips Directius
Reunió de Responsables i Equips Directius el 3 de febrer, el 2 de juny i el 13 de
setembre de 2001

Reunions del Consell Permanent
Reunions els dies 16 de gener, 6 i 20 de febrer, 7 de març, 17 d’abril, 10 de
maig, 15 de juny, 1-2-3- i 25 de setembre, 12 i 27 de novembre i 12 de desembre.

Altres reunions
Reunions d’Economia : 22 de Gener de 2001
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ÀREA DE FORMACIÓ

Seguint les pautes del Pla de Formació 1999-2002 de la Federació, s’han ofert
diferents cursos i jornades als monitors/es dels centres.
Aquest són:
- Jornades de formació de premonitors/es → 20 de gener, 17 de febrer i 17 de
març de 2001
- Monogràfics → PEIs i seguiment personal : 24 i 25 de febrer
Resolució de conflictes : 3 i 4 de març
Cristologia per a educadors : 10 i 11 de març
Prevenció de la violència entre els joves: 17 i 18 de març
- Jornada de formació de monitors/es → 1 d’abril
- Seminari “Animadors d’adolescents i joves” → 3 i 10 de març
- Escuela de Verano : Confederació de Centros Juveniles Don Bosco → 17 al 23
d’agost
- Curs de monitor/a i director/a de temps lliure → 20 al 30 d’agost
D’aquests cursos no es van poder realitzar els monogràfics ni el seminari per
manca de participants.
Adjuntem les avaluacions d’aquestes activitats.
JORNADES DE FORMACIÓ DE PREMONITORS/ES
Avaluació Primera Sessió ( 20 de gener 01 )
De les 31 persones inscrites hi van assistir 28 alumnes, els quals van fer aquestes
valoracions:
Respecte a la propaganda, 9 persones no van rebre amb prou temps el tríptic,
fins hi tot hi ha algú que no l’ha rebut, els 19 restants l’han rebut amb prou temps. Pel
que fa a si han trobat el tríptic suficientment explicatiu, només 2 persones pensen que hi
mancava informació.
Tots el participants, menys 1 pensen que els dies i el lloc són els adients, tot i
que 12 persones destaquen que hi han massa escales per pujar. En quant a l’horari hi
ha 7 persones que troben que l’hora de començament és massa d’hora i que es podria
retardar una mica. També 2 persones pensen que l’hora de finalització és massa tard
per desprès marxar cap a l’esplai. 8 persones diuen que el temps dedicat al descans és
curt. La resta troben que l’horari és l’adequat.
Avaluació segona sessió ( 17 de febrer 01 )
Avaluació de grup → Hi van assistir 21 persones. Desprès de fer l’avaluació per
part dels participants , ens trobem que el 100% d’ells troba que els continguts han
respost a les seves expectatives, fins i tot hi ha persones que reconeixen que s’ha
superat.
El total del grup també hi està d’acord en que les sessions han sigut totalment
pràctiques, amb moltes dinàmiques que han ajudat afer amena la classe, i que el
material els hi ha servit com a recolzament important.
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Igualment tots estan d’acord a l’hora d’avaluar a la professora, ja que troben que
ha sabut amollar-se als dubtes, i les explicacions han estat òptimes. Un 47% creuen que
hi reten qüestions per aprofundir i un 29% pensa que s’hauria de donar més material.
Com a suggeriments hi sol·liciten que hi hagi un ajut o subvenció per a el transport i
l’esmorzar.
Avaluació de la professora → S’ha sentit recolzada per la Federació. Pensa que
des de la Federació s’hauria de donar un petit esborrany o esquema segons la realitat
dels centres que hi participen.
També comenta que es podria reduir l’horari ja que per a la gent que arriba de fora és
massa d’hora per entrar i massa tard per sortir.
El grup de participants ha estat bé, i suggereix proposar una reunió amb gent que faci
dinàmiques, per posar-s’hi d’acord a l’hora de fer-les. També li agradaria conèixer la
realitat dels centres per no repetir coses i respondre a les necessitats.
Avaluació de la tercera sessió ( 17 de març 01 )
Avaluació del grup → Només van assistir 13 persones.
Respecte a l’organització el 10% han rebut la propaganda amb prou temps i ha trobat al
tríptic tota la informació necessària, el lloc els ha semblat força bé al igual que l’horari,
tret de 3 persones que pensen que es comença massa d’hora i 1 que diu que s’hauria
de fer més temps de descans.
Per a tot el grup la durada és suficient i per tothom també el curs ha respost a les
seves expectatives de contingut. Igualment per a tots les explicacions i la tasca del
professor ha sigut bona.
Un 60% troba que les classes han sigut pràctiques i teòriques en proporcions
semblants i la resta troba que han sigut majoritàriament teòriques. Tothom hi està
d’acord en que l’ús de medis audio-visuals afavoreix l’enteniment dels continguts.
Respecte al material gairebé tots estan d’acord en que ha sigut suficient, i un 54%
pensa que s’hauria d’aprofundir més en els continguts.
Suggeriments: Que les classes siguin més específiques, que es faci més
formació d’aquesta mena, que hi hagi més suport audio-visual, i que es doni un plànol
per arribar al centre on es faci el curs.
Avaluació de la professora → Pensa que s’hauria de donar l’objectiu general de
la formació, per garantir que s’està fent. Se li ha fet una mica escàs el temps per poder
posar el tema de la presentació de la Federació.
S’ha sentit recolzada i atesa, i la feina s’ha pogut preparar bé, per que se l’havia
preparat amb molt de temps.

FORMACIÓ DE MONITORS/ES
A la jornada hi van assistir 36 monitors/es del centres. Es va tractar el tema
“L’espiritualitat juvenil salesiana i la seva moguda juvenil”.
Tothom pensa que l’horari està bé, i el tema ha estat ben tractat i ben explicat, a
més d’afavorir l’intercanvi d’impressions dels monitors/es dels diferents centres.

ESCUELA DE VERANO
Van participar 3 persones de la Federació Don Bosco de Catalunya.
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Es van tractar els següents blocs: Gestió del temps, creativitat aplicada a la
gestió d’associacions, equips eficaços ,gestió d’associacions juvenils .
També es van fer els tallers de: comunicació externa, financiació del programes,
una resposta al fracàs escolar: molt més que fer els deures.
El balanç que van fer el tres participants ha estat molt positiu.

REVISIÓ DEL CURS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A
Horari
· Ajustat, atapeït, amb manca d’estones de d’esbarjo i descans.
· Estricte, poc temps lliure i poca flexibilitat a la nit.
· No dóna temps a respirar; si en 10 dies és estressant, es podria mirar de fer en 12
dies, deixant un dia de descans pel mig.
· És necessari que sigui atapeït, però es podria retardar trenta minuts l’hora de llevar-se,
retardar l’esmorzar i fer els càrrecs després de dinar.
· S’hauria de procurar un ambient de descans a les habitacions: som tots grans i sabem
a què venim. Potser s’hauria de deixar ben clar a l’hora d’apuntar-se quin és l’objectiu i
preguntar les motivacions.
Organització dels càrrecs
· Bona organització.
· Potser massa carregats, caldria fer un repartiment més equitatiu dels serveis.
Infrastructures de la casa
· Mal sabor de l’aigua.
· Lavabos i dutxes força nets.
· Indret tranquil i acollidor, però no hi fa massa calor i no hi ha ombres.
· Manca un bon lloc per rentar roba.
· Lliteres massa sorolloses.
Cuina
· Comentaris excel·lents pel que fa als àpats i a les persones responsables de fer-los.
· Menjar bo i abundant.
· Massa repetició en el berenar.
· Potser cal fer menys fregits.
Equip responsable
· Han estat propers i atents.
· Sensació d’unió i cohesió.
Ambient
· L’ambient ha estat molt bo.
· Ha estat un grup molt sa i amb bona relació.
· Destaquen la bona sintonia en el grup de directors.
Grup/ambient
· L’ambient de grup ha estat molt bo i el temari del curs interessant.
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· La dinàmica del curs ha estat molt guai; m’ha agradat perquè ens feien fer grups,
sempre diferents i això fa que et relacionis amb tothom i això m’agrada.
· L’ambient ha estat molt bo.
· L’ambient entre cuiners, equip directiu, catequistes i monitors ha estat molt bo.
· Va ser una llàstima que coincidíssim amb les festes del poble.
· Voldria reivindicar el dret a la samarreta i felicitar als que han estat amb nosaltres al
menjador, al dormitori, a les aules, dia rera dia, acceptant-nos tal com som.
· Realment genial, sobretot el de directors entre si.
· M’he trobat molt a gust en el grup i penso que s’ha funcionat força bé.
· Un grup molt maco amb el qual dóna gust treballar; tant de bo tots fossin així.
· Molt, molt bé. La gran majoria de la gent era conscient de què venia a fer.
· Trobo a faltar l’eucaristia al final.
· Molt animat i acollidor; he estat molt a gust i he treballat molt bé.
· L’ambient molt més cohesionat que l’any anterior. Hi havia homogeneïtat amb l’estil
educatiu i les línies de fons. El fet de coincidir amb el Campobosco estatal ha donat molt
de color.
· Ha estat un bon grup, amb un bon ambient.
· Molt bé, es notava un interès comú davant certs reptes (pastoral, etc.)
· En general, s’ha respectat força el descans i no s’han vist grupets; l’ambient sa i distès.
· Malgrat haver estat reduït, l’equip de directors s’ha trobat unit i s’ha respirat bon
ambient. El tracte amb els altres equips ha estat molt bé, encara que faltava un punt
d’animació o crear un ambient on la gent s’animés i fes més caliu.
· Bé, hi ha hagut molta sintonia.
· Els últims 3 dies han estat molt lights, en referència a que han hagut moltes
dinàmiques i poca teoria. Això és bo i dolent.
· L’ambient ha estat genial.
· Han intentat tots els professors dinamitzar tots els temes explicats, que és una forma
de fer més amena la teoria.
· Falten hores de son, però el dia només té 24 h, per tant, algunes classes es fan
temptadores per clapar-se a estones; són més hores de classe que per dormir.
· Crec que van faltar més tallers a triar, ja que amb tanta gent, el fet d’entrar al que
t’agradava era difícil.
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ÀREA D’ACTIVITATS I COMISSIONS

Aquest any s’han fen activitats per a infants ( La festa dels esplais → Cyberfesta
2001 ),s’ha participat a la Campanya “ Colònies d’estiu “ de la Federació Catalana de
l’Esplai i hem estat present a la 6ª Mostra d’Associacions de Barcelona .

ACTIVITATS CONCRETES:
La festa dels esplais és una festa infantil que es celebra cada any, i on tots els
esplais federats participen. Es prepara una festa on durant tot un dia s’organitzaren jocs,
activitats ,tallers i un dinar de germanor. Enguany el va organitzar l’esplai Al·ladí-La
llàntia, el C.O. La Baldufa i el C.J. Boomerang , tots tres de Mataró. Van crear grups de
treball i es van reunir durant els mesos de febrer i març per preparar la festa, que
enguany tindria com a eix principal el món informàtic. Es va celebrar el 24 de març a
Mataró, hi van assistir uns 300 nens/es dels esplais federats, amb un resultat molt
satisfactori per a tots els infants.
També s’ha participat per segon any consecutiu a la campanya “ Colònies
d’Estiu 2001 “ de la Federació Catalana de l’Esplai, on es realitza una rifa amb venda
de butlletes per a el sorteig d’un cotxe. Aquesta campanya permet als centres
aconseguir un ajut per poder financiar una part del cost de les activitats d’estiu ( casals,
campaments, colònies ). Hi van participar 10 centres.
Igualment durant el 2001, l’Any Internacional del Voluntariat la nostra entitat va
ser seleccionada per l’Ajuntament de Barcelona per participar a la sisena edició de la
Mostra d’Associacions de la Mercè. Hi van presentar la nostra Associació a l’estand
que ens van assignar a la plaça Catalunya durant els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre.
També durant aquest any s’ha produït el canvi de logotip i de la imatge
corporativa de la Federació, ja que es volia donar un nou caire a l’associació, més
d’acord als nous temps i les noves generacions. Es va fer un treball conjunt amb un
equip de disseny gràfic i un equip format per membres del Consell Permanent de la
Federació. A l’Assemblea General Ordinària del 20 d’octubre es va fer la presentació a
tots els centres.

COMISSIONS:
Aquest any han funcionat la de música i la de l’educació en la fe
La comissió de música però, va deixar de fer les seves activitats per manca de
temps per dedicar-s’hi dels seus membres.
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La comissió d’educació en la fe ha continuat la seva feina, els seus
representants es reuneixen sovint i s’han creat grups de treball que preparen les
oracions a totes les activitats i de tota mena que es fan a la Federació. Igualment van
celebrar una jornada de tots els grups d’animació en la fe el 16 de juny de 2001, on es
va presentar la síntesi del treball fet per cada moviment sobre el document “ L’educació
en el lleure com a realitat evangelitzadora “. També a la jornades es va treballar en
grups per fer-ne una valoració i les possibles aportacions sobre el lloc de pastoral de
l’educació en el lleure. Sobre aquest punts es van fer les següents reflexions:
- S’ ha de facilitar una major relació i informació entre rector i/o director amb el
grup o esplai.
- Presència activa i responsable en aquells òrgans de participació i decisió que
des dels centres es requereixi: consell pastoral parroquial, consell de monitors...
- Participar i/o fer-se present recíprocament a les activitats generals i principals.
- Propiciar moments de trobada de diàleg i de coneixença.
- Entrevista, com a mínim mensual, dels responsables de la pastoral
parroquial/escolar , amb els responsables dels centres.
- Explicitar el compromís dels monitors, caps, educadors, davant de la comunitat.
- Aprofitar les visites pastorals dels Bisbes i de l’Arquebisbe per normalitzar la
presència dels centres.
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RECOLZAMENT ALS CENTRES

Informacions
Des de la Federació es transmet tota mena d’informació que ens arriba a la seu
des de les diferents entitats i associacions:
Subvencions, ajuts, premis als quals hi poden optar; activitats que ens proposen
de tipus formatiu, d’associacionisme, de solidaritat, ....; ofertes de feina ; ofertes de
serveis;
Utilitzem majoritàriament el correu electrònic per aquests comunicats.

Relacions Centres – Federació
Hi existeix una relació directa dels centres vers la Federació. De fet hi ha alguns
amb els que es manté una relació regular i continuada per el fet de tenir objectors fent la
Prestació Social Substitutòria. Però igualment és una activitat diària la de fer tenir
contacte per un tema o altre: dubtes sobre qualsevol informació que haguem enviat,
preguntes que tinguin sobre una subvenció , assessorament sobre economia i/ o
gestions amb altres entitats tant públiques com privades, ......
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CENTRES FEDERATS
01 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ SOM-HI TOTS

02 -

CENTRE INFANTIL I JUVENIL ESPLAI EL FORAT

03 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI TRONADA

04 -

CENTRE D’ESPLAI PABLO PICASSO

05 -

CENTRE JUVENIL CIUTAT MERIDIANA ALTA

06 -

CENTRE JUVENIL DE MARTÍ-CODOLAR

07 -

CENTRE JUVENIL MERIDIANA

08 -

CENTRE JUVENIL SANT ANDREU

09 -

CENTRE OBERT INFANTIL CIUTAT MERIDIANA

10 -

COLÒNIES I ESPLAI DON BOSCO

11 -

EL CALIU DEL FOC

12 -

ESPLAI DISBAUXA

13 -

ESPLAI IXENT

14 -

CENTRE JUVENIL LA NIVAIRA

15 -

CENTRE JUVENIL SANTA EUGÈNIA

16 -

CENTRE OBERT - CASAL DE JOVES BORDETA

17 -

CENTRE JUVENIL BOOMERANG

18 -

ESPLAI ALADÍ - LA LLANTIA

19 -

ESPLAI LA BALDUFA

20 -

ESPLAI XARCS

21 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL CENTRO AMIGOS

22 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ I ESPLAIS BOSCOS

23 -

ESPLAI EL FAROLILLO

24 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE SABADELL

25 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRIQUI

26 -

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU DE TERRASSA

27 -

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE TERRASSA

28 -

ESPLAI CLUB AMIGOS

29 -

ESPLAI POPIPUS

30 -

GRUPO UNIÓN
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CENTRE JUVENIL SOM-HI TOTS
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16.30 a 19.30 h. per a nens/es
de 8 a 11 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16.30 a 19.30 h. per a joves de 12 a 18 anys.
 Activitats durant la setmana.
Biblioteca, ludoteca i tallers de dimarts a dijous de 17.30 a 20.30 h. per a
nens/es de 9 a 13 anys.
Estiu.

Campaments

Nº DE NENS/ES: 72
Nº DE JOVES: 63
Nº DE MONITORS: 27

CENTRE INFANTIL I JUVENIL ESPLAI EL FORAT
ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per a nens/es de 6 a
12 anys.
Pre-Juvenil.
Dissabtes de 16 a 20 hores per a joves de 13 a 18 anys.
Activitats durant la setmana.
- Taller de ràdio. Divendres de 18 a 22h i dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 20
h per a joves de 16 /20 anys
- Ludoteca. Dimarts i dijous de 18 a 20 h. per a nens de 6 a 14 anys.
Estiu.

Colònies (4 dies), campaments i ludoteca d’estiu

Nº DE NENS/ES: Esplai 43 i ludoteca 20.
Nº DE JOVES: Prejuvenil 16, taller de ràdio 8.
Nº DE MONITORS: 21
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ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI TRONADA

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
- Ludoteca els dv. de 17 a 19.30 h per a nens de 7 a 9 anys.
- Reforç escolar els dv. de 17 a 19.30 per a nois/es de 7 a 14 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. dissabtes de 16.30 a 19.30 h. per a nens/es de 4
a 13 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16.30 a 19.30 h. per a joves de 14 a 18 anys.
Estiu.

Colònies i ruta.

Nº DE NENS/ES: Divendres 27 i esplai 32
Nº DE JOVES: 12
Nº DE MONITORS: 10

CENTRE D’ESPLAI PABLO PICASSO

ACTIVITATS:
Centre obert infantil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, de dilluns a divendres de 17 a 20.30h.
Centre obert juvenil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca de dilluns a divendres de 17 a 20 h. per a
joves de 14 a 16 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 15 a 18 h. i dg. de 10 a 13h per
a nens/es de 6 a 15 anys .
Estiu.

Casal

Nº DE NENS/ES: Centre obert 35 i en l’esplai 30
Nº DE JOVES: 15
Nº DE MONITORS: 24
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CENTRE JUVENIL CIUTAT MERIDIANA ALTA

ACTIVITATS:
Centre Obert Juvenil.
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, etc. de dilluns a divendres de 16 a 20h.
per a adolescents i joves de 12 a 18 anys.
Activitats els dissabtes de 17 a 21 h. per a joves de 12 a 18 anys.
UEE – Aula Taller
Activitats formatives amb adolescents de 14 a 16 anys de dilluns a divendres
de 9 a 14 h.
Estiu.
Campaments, casal infantil, casal juvenil.
Nº DE JOVES: Centre obert setmanal 48 i centre obert dissabte 30.
UEE i Aula Taller 29
Nº DE MONITORS: 39

CENTRE JUVENIL MARTÍ-CODOLAR
ACTIVITATS:
Centre Obert.
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers de dilluns a divendres de 17 a 20h.
per a nens/es i adolescents de 7 a 16 anys.
Centre de dia.
Dl. a dv. de 16 a 20 h per nens/es de 6 a 12 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per a nens/es de 6 a
12 anys.
Preju.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per adolescents de
13 a 18 anys.
Projecte Clau - UEE.
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Tallers pre-laborals de dilluns a divendres de 9 a 15h. per a adolescents de 12
a 16 anys (UEE) o de 16 a 19 anys (Projecte Clau)
Esports.
Entrenament i participació a torneigs de futbol i bàsquet, els dimarts i dijous
de 18 a 20 h. i els diumenges de 10 a 13 h. per a adolescents de 14 a 18
anys.
Informàtica.
Classes d’informàtica de dilluns a divendres de 16 a 18 h. per a adolescents
de 14 a 18 anys.
Estiu.

Casal, colònies, ruta i centre obert

Nº DE NENS/ES: Centre obert 70, Centre de dia 15, Esplai 32, Preju 14.
Nº DE JOVES: Projecte Clau 18 i UEE 18, Esports 15, Informàtica 15.
Nº DE MONITORS: 56

CENTRE JUVENIL MERIDIANA

ACTIVITATS:
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16.30 a 19.30 h. per a adolescents de 14 a 16
anys.
Diumenges taller de rol per a joves de 15 a 23 anys.

Nº DE JOVES: 33
Nº DE MONITORS: 8
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CENTRE JUVENIL SANT ANDREU

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
- Reforç escolar els dilluns de 18.45 a 20 h per a nens/es de 8 a 12 anys.
- Tallers els divendres de 17 a 20:30 h per a nens/es i adolescents de 8 a 17
anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 17 a 21 h. per a nens/es de 8 a
12 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 17 a 21 h. per a adolescents de 13 a 17 anys.
Estiu.

Colònies i casal

Nº DE NENS/ES: Reforç escolar 18, tallers 150 i esplai 100
Nº DE JOVES: 50
Nº DE MONITORS: 40

CENTRE OBERT INFANTIL CIUTAT MERIDIANA ALTA

ACTIVITATS:
Centre obert infantil setmanal
Biblioteca, reforç escolar, ludoteca, etc. de dilluns a divendres de 15.30 a
19.30 h. per infants de 5 a 11 anys.
Estiu.

Casal

Nº D’INFANTS: Centre obert setmanal 72
Nº DE MONITORS: 20
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COLÒNIES I ESPLAI DON BOSCO

ACTIVITATS:
Centre obert
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 17 a 20
h. per a nens/es de 6 a 13 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16.30 a 19h. per a nens/es de 6
a 13 anys.
Estiu.

Colònies i casal

Nº DE NENS/ES: Centre diari 47 i esplai 37
Nº DE MONITORS: 18

ESPLAI I CENTRE JUVENIL EL CALIU DEL FOC

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Tallers els divendres de 17 a 19h. per a nens/es de 6 a 13 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 17 a 20 h. per a nens/es
de 6 a 13 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 17 a 19 h. per a adolescents i joves de 14 a
18anys.
Estiu.

Colònies

Nº DE NENS/ES: Tallers 30 i esplai 45
Nº DE JOVES: 15
Nº DE MONITORS: 20
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ESPLAI DISBAUXA

ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per a nens/es de 6 a
14 anys.
Activitats entre setmana.
Activitats els divendres de 19 a 21 h. per a adolescents de 12 a 16 anys.
Estiu.

Colònies, casal i campaments

Nº DE NENS/ES: 34
Nº DE JOVES: 21
Nº DE MONITORS: 20

ESPLAI IXENT

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Reforç escolar i tallers els divendres de 17 a 20.15 h. per a nens/es de 10 a
14 anys
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els ds. de 16 a 20 h. per a nens/es de 10 a 14
anys.
Estiu.

Colònies

Nº DE NENS/ES: 92
Nº DE MONITORS: 20
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C.J. LA NIVAIRA

ACTIVITATS:
Joves
-

Espai de trobada, d’estudi i casal obert els dimecres de 18.30 a 20.30h

-

Grups d’afinitat (comunicació, esports, música, muntanya, rol i solidaritat) els
divendres de 19 a 21.30h

-

Activitats autònomes els dissabtes de 17 a 21.30h

Estiu.

Rutes.

Nº DE JOVES: 104
Nº DE MONITORS: 18

CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL SANTA EUGÈNIA

ACTIVITATS:
Centre Obert infantil.
El Casal Infantil del CIJP atén infants de 6 a 12 anys de dl. a dv. de 17 a 20 h.

Centre Obert Juvenil
Adolescents de 12 a 16 anys de dl. a dv. de 17 a 20 h
Fem feina
Tallers prelaborals per a adolescents i joves de 16 a 25 anys els dimecres i
divendres de 9 a 14 h.
Estiu.

Casal infantil i casal adolescents.

Nº DE NENS/ES: 60
Nº DE JOVES: Centre obert 55, Fem feina 55
Nº DE MONITORS:

31
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COL.LECTIU D’INICIATIVES JUVENILS CONTRA L’ATUR

ACTIVITATS:
Pre-taller 1
Per adolescents de 13 a 16 anys de dl. a dv. de 9 a 13 h.
Pre-Taller 2
Per adolescents de 13 a 16 anys de dl. a dv. de 9 a 17 h
Centre Històric
És un pre-taller per a nois i noies d’ètnia gitana de 13 a 20 anys. De dl. a dv.
de 15 a 17h (noies) i de 18.30 a 20.30 (nois).
Centre obert
Espai alternatiu al carrer, tot treballant des de la vessant del lleure de
dl. a dv. de 18 a 22h. per a adolescents i joves de 13 a 19 anys.
Nº DE JOVES: Pre-Taller 1: 31; Pre-Taller 2: 15; Centre Històric: 80; Centre Obert: 65
Nº DE MONITORS: 41

CENTRE JUVENIL BOOMERANG

ACTIVITATS:
Centre Juvenil.
Activitats els divendres i els dissabtes de 18.30 a 20.30 h. per a adolescents i
joves de 14 a 18 anys.
Estiu.

Casal urbà (juntament amb els esplais Baldufa i Aladí-La Llàntia)

Nº DE JOVES: 15
Nº DE MONITORS: 9
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ESPLAI LA BALDUFA

ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16.30 a 19.30h. per a nens/es
de 6 a 14 anys.
Centre Obert.
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, tallers, de dilluns a divendres de 17 a 20
h. per a nens/es de 6 a 12 anys.
Estiu.

Casal urbà (juntament amb el C.J. Boomerang i l’Esplai Aladí-La

Llàntia)

Nº DE NENS/ES: Esplai 31 i Centre Obert 52.
Nº DE MONITORS: 36

ESPLAI ALADÍ-LA LLÀNTIA

ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 19.30 h. per a nens/es de
6 a 12 anys.
Estiu.

Casal urbà (juntament amb el C.J. Boomerang i l’Esplai Baldufa)

Nº DE NENS/ES: 40
Nº DE MONITORS: 10
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ASSOCIACIÓ JUVENIL CENTRO AMIGOS
ACTIVITATS:
Centre obert.
Biblioteca, ludoteca, reforç escolar, higiene personal i tallers de dilluns a
divendres de 8 a 9.30h i de 16.30 a 20.30h. per a nens/es de 6 a 17 anys.
Centre diari infantil.
Dl., Dm, Dc. i Dv. de 17.30 a 20.30 h. per a infants de 6 a 12 anys.
Centre diari juvenil.
De dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h. per a joves de 13 a 17 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els ds. i dg. de 17 a 21h. per a adolescents de 13 a 17 anys.
Aula Taller
Tallers pre-laborals per a adolescents de 13 a 16 anys, de dl. a dv. de 9.30
a 17h
Estiu.

Casal, colònies i centre obert

Nº DE NENS/ES: Centre obert 45, centre diari 65
Nº DE JOVES: Centre diari 36, Centre juvenil 31 i Aula Taller 18
Nº DE MONITORS: 25

CENTRE JUVENIL SALESIÀ I ESPLAI BOSCOS
ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Reforç escolar, ludoteca i tallers els dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a
20 h. per a joves de 13 a 18 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per a nens/es de 6 a
11 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 16 a 21h. per a joves de 14 a 18 anys.
Estiu.

Colònies i campaments

Nº DE NENS/ES: 23
Nº DE JOVES: 40
Nº DE MONITORS: 15
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ESPLAI EL FAROLILLO

ACTIVITATS:
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els dissabtes de 16 a 20 h. per a nens/es de 6 a
12 anys.
Estiu.

Casal i colònies.

Nº DE NENS/ES: 60
Nº DE MONITORS: 8

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE SABADELL

ACTIVITATS:
Activitats els divendres
Reforç escolar i tallers de 18 a 21h. per a adolescents de 14 a 18 anys.
Centre Juvenil.
Activitats els dissabtes de 17 a 21h. per a adolescents de 14 a 18 anys.
Estiu.

Casal i rutes.

Nº DE JOVES: 45
Nº DE MONITORS: 5

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRIQUI

ACTIVITATS:
Activitats durant la setmana.
Reforç escolar, ludoteca i tallers els dijous i divendres de 17.30 a 20 h. per a
nens/es de 8 a 14 anys.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers ... els dissabtes de 16:30 a 20 h.
Estiu.

Colònies i casal.

Nº DE NENS/ES: taller diversos 138 i esplai 160
Nº DE MONITORS: 42
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ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU

ACTIVITATS:.
Esplai.
Jocs, excursions, tallers, etc. els divendres i dissabtes de 17.30 a 20 h. per a
nens/es de 8 a 12 anys.
Preju.
Divendres i dissabtes de 17.30 a 20h. per a joves de 13 a 15 anys.
Estiu.

Colònies i casal.

Nº DE NENS/ES: Divendres 148 i dissabtes 110
Nº DE JOVES: Divendres 23 i dissabtes 22
Nº DE MONITORS: 14

CENTRE JUVENIL SALESIÀ DE TERRASSA

ACTIVITATS:
Centre Juvenil.
Dissabtes de 17:30 a 20 h. per a joves de 14 a 17 anys.
Estiu.

Casal d’estiu

Nº DE JOVES: 30
Nº DE MONITORS: 8

ESPLAI CLUB AMIGOS

ACTIVITATS:
Esplai.
Dissabtes de 16 a 19.30 h. per a nens/es de 6 a 13 anys.
Estiu.

Casal

Nº DE NENS/ES: 65
Nº DE MONITORS: 12
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ESPLAI POPIPUS

ACTIVITATS:
Esplai.
Dissabtes de 16 a 20h. per a nens/es de 5 a 12 anys.
Estiu.

Casal

Nº DE NENS/ES: 30
Nº DE MONITORS: 13

GRUPO UNIÓN

ACTIVITATS:
Centre obert infantil
Dilluns a divendres de 17 a 19 h. per a nens/es de 8 a 11 anys.
Centre obert juvenil
Dilluns a divendres de 17 a 19 h. per a adolescents de 12 a 15 anys.
Aula d’estudi i reforç educatiu
Dilluns a divendres de 18 a 20h per a infants i adolescents de 8 a 15 anys.
Aula d’informàtica
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h. i els dimecres també de 11.30 a 13
h. per a nens/es i joves majors de 8 anys.
UEE L’Eina
Tallers prelaborals de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. i dimarts i dijous
també de 16 a 18 h. per a adolescents de 13 a 16 anys.
Estiu.

Casal d’estiu infantil i juvenil, colònies i aula d’estudi

Nº DE NENS/ES: Centre obert 35, aula estudi 47, aula informàtica 58.
Nº DE JOVES: Centre Obert 36 i UEE 18.
Nº DE MONITORS: 41
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6.- RELACIONS INSTITUCIONALS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
AJUNTAMENT DE BARCELONA:
- Reunió de presentació de les subvencions de Serveis Personals per l’any 2001.
Torre Jussana.
- Entrevista amb en Jaume Font, persona encarregada de les subvencions.
-

Presentació de la subvenció de Serveis Personals per l’any 2001.

-

Participem al I Congrés de les Associacions de Barcelona, impulsat per Consell
Municipal d’Associacions de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Estem a un grup
de treball de la Comissió de Relacions Interassociatives. El treball en xarxa.

GENERALITAT DE CATALUNYA:
Departament de Benestar Social
-

Reunió amb el Delegat de zona per la subvenció de l’any 2001. 25 de gener i altres
reunions per sol·licitar material per activitats.

-

Entrevista amb el Director General d’Acció Cívica, Sr. Josep Lluís Cleries el 6 de
febrer de 2001.

- Entrevista amb la Carme Canela i Adela Badías per presentar la nostra sol.licitut de
subvenció a càrrec de l’IRPF 01 ja que elles són les que defensen els projectes de
Catalunya davant del MTAS.

Secretaria General de Joventut
- Presentació del nou conveni per aquest any.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
-

Sol·licitud de la subvenció a càrrec de l’IRPF per l’any 2001.

-

Seguiment de la justificació de la subvenció de l’IRPF a càrrec de l’any 2000.

-

Concessió de la subvenció per l’any 2001.

Redacció de la memòria adaptada.

(setembre – octubre 2001).
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MINISTERIO DE JUSTICIA
-

Entrevistes amb els objectors que s’han incorporat a la Federació.

-

Entrevistes i contactes telefònics amb els objectors i amb voluntaris per sol·licitar
informació o certificats.

ORGANISMES ALS QUALS PERTANYEM
FÓRUM D'ORGANITZACIONS CATÒLIQUES DE JOVES
-

Participació en l’Assemblea General.

-

Participació en les reunions de la Junta Directiva.

-

Participació en les reunions de la família de lleure (una d’elles conjuntament les
quatre juntes directives).

CONFEDERACIÓN DE C. J. DON BOSCO DE ESPAÑA
-

Participació en diferents reunions del Consejo Ejecutivo.

-

Participació a l’Assemblea General a Madrid els 24 i 25 de febrer de 2001

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
-

Diferents reunions de l’àmbit d’educació en el lleure..

-

Assemblea el 24 de febrer de 2001

CONSELL NACIONAL DE LA JUVENTUT de CATALUNYA
-

Participació a diferents reunions de la Comissió Institucional i en l’àmbit d’entitats
educatives. S’ha treballat

en els decrets d’àrees o terrenys d’acampada, el

d’instal·lacions juvenils i el d’activitats físico-esportives en el medi natural. Igualment
s’ha parlat i debatut activament en la millora de la regulació de les activitats
extraescolars
-

Participació a l’Assemblea General, els dies 24 i 25 de març de 2001
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ALTRES RELACIONS
-

FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI.

Participació en la campanya “Colònies

D’Estiu 2001 – Campanya econòmica per a les Colònies i Campaments”.
-

FUNDACIÓ PERE TARRÉS. Participem en els cursos de formació del Forcem que
organitza aquesta fundació.

-

MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians). Hem tingut diferents reunions amb
ells.

-

MJS (Moviment Juvenil Salesià). Diferents reunions de coordinació.
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7.- SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

Aquest curs els serveis que s’han ofert en quant a material han estat:
Màquina de xapes:

Ha estat utilitzada per 11 centres / entitats.

Megafonia:

Ha estat utilitzada per 4 centres.

Televisió:

1 centre

Vídeo:

1 centre

Pals hockey

1centre

Altres serveis que ofereix la Federació és la possibilitat de fer voluntariat a càrrec
de la Prestació Social Substitutòria i realitzar la PSS.
Dels objectors de Barcelona, es fan els seguiments, les incorporacions i les
baixes i dels objectors de fóra de Barcelona, només les notificacions oficials.
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8.- ECONOMIA

Gestió comptable
-

Renovació, seguiment i signatura del contracte de lloguer amb la Societat Sant
Francesc de Sales pel despatx que ocupa la seu de la Federació.

-

S’ha portat la gestió comptable de la Federació ordinàriament.

Recerca de recursos
-

Banc d’Aliments: Cada primer dimarts de mes, hem anat a recollir aliments de cara
a la campanya d’estiu (centres i Castellnou). S’han repartit els aliments entre els
centres que van sol·licitar i Castellnou.

-

Entrevista amb el Responsable de la Campanya d’Estiu 2001 de la Federació
Catalana de l’Esplai, Vicenç Arias, per presentar-nos la proposta de la Rifa. S’ofereix
als centres com a recurs de recerca de noves entrades per les activitats d’estiu i per
la Federació.

-

S’ha gestionat tota la subvenció de l’IRPF 98, 99 , 00 i 01; la de la Secretaria
General de Joventut, la de Benestar Social i la de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha
demanat una nova subvenció a la Diputació de Barcelona.
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