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Fundesplai és una entitat sense afany de lucre
que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar
el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Festa Esplai és la gran jornada lúdica i educativa
que organitza Fundesplai cada any al mes de maig
i que està oberta a tots els infants, joves, monitores i monitors i famílies de Catalunya.
A la Festa s’organitzen més de 50 activitats
lúdiques i educatives per a totes les edats.
Festa Esplai és el punt culminant d’agraïment i
reconeixement de la tasca que han fet els esplais
al llarg de l’any. És una celebració on els monitors
i monitores, els infants i els joves i les famílies són
els grans protagonistes.
El 10 de maig de 2015 es va celebrar la 29a edició
al Parc Nou del Prat del Llobregat, tot just al costat
de CENTRE ESPLAI, la seu de Fundesplai. La Festa va ser el punt d’arrencada de la campanya “Encerta l’Estiu - Un estiu per a tothom!” i també
va acollir la 3a Gimcana Solidària de l’Estiu, una
competició per equips per recaptar fons per a la
campanya de beques, així com el gran acte de la
campanya #Botaxlainfancia.

Objectius

assolits
La missió de la Festa és celebrar
junts la cloenda del curs dels esplais
i donar el tret de sortida de les
activitats d’estiu.
tius són:
Els nostres objectius

• Iniciar la campanya d’estiu
“Encerta l’Estiu - Un estiu per a tothom!”.
• Mostrar a la societat la tasca d’educació
en valors que realitza la Fundació i els
esplais que en foremn part al llarg de l’any.
• Culminar la proposta educativa que han
treballat els esplais durant el curs.
• Donar les gràcies a totes les persones,
entitats, empreses i administracions
que col·laboren amb la Fundació.

Una Festa

solidària
L’edició 2015 de Festa Esplai va
ser el punt de partida de la campanya
“Encerta l’Estiu - Un estiu per a
tothom!” que busca que cap infant
ni cap jove es quedi sense activitats
de lleure educatiu de qualitat
durant les vacances per motius
econòmics.

La Festa també va acollir
la 3a Gimcana Solidària de l’Estiu,
una competició per equips per
recaptar fons per a la campanya
de beques, i l’acte de
#Botaxlainfancia en favor dels drets i la igualtat
d’oportunitats en la
infància.

Qui

participa
Festa Esplai és un sòlid referent
al món de l’educació en el lleure,
un esdeveniment al qual assisteixen
milers de persones cada any.
Festa Esplai està oberta a:

• Infants i joves
• Monitors i monitores
• Treballadors/es de la Fundació
• Famílies
• Representants d’administracions
públiques i institucionals
• Representants d’empreses
col·laboradores
• Representants d’entitats
• Públic en general

activitats

educatives
Festa Esplai ofereix més de 50
activitats simultànies lúdiques
i educatives que segueixen
un fil conductor: la proposta
educativa que els esplais han
treballat durant el curs.

Al 2015, va ser “EspLais més sostenibles”,
la proposta educativa per un consum
conscient i sostenible.
Per reforçar la tasca d’educació en el lleure
que fan els esplais, totes les activitats
es van dividir en quatre grans àrees
de valors que són els quatre valors
humans que orienten l’acció de la
Fundació Catalana de l’Esplai:
Utopia, Solidaritat,
Iniciativa i Felicitat.

una festa

sostenible
Fundació Catalana de l’Esplai
aposta per la sostenibilitat en totes
les seves accions i per això el
respecte per l’entorn i el medi
ambient és un eix transversal
de l’organització d’aquest
esdeveniment.

Entre les accions desenvolupades
transversalment a la Festa hi va haver:
• Activitats relacionades amb el respecte i la
defensa del medi ambient.
• Reaprofitament de materials
• Punts de recollida selectiva de brossa.
• Sensibilització.

Com és possible

lafesta
Festa Esplai és possible gràcies
a la suma d’esforços d’un gran
nombre de persones, entitats,
administracions i empreses.

• Voluntaris i voluntàries: més de 600
persones voluntàries entre monitores i
monitors i treballadores i treballadors
de la Fundació que participen en
l’organització de la Festa.
• 50 Amics de la Festa, entre
administracions públiques, empreses,
institucions i entitats que van
col·laborar per fer possible
aquest esdeveniment.

esplais

participants
Van participar 38 esplais de la
Federació Catalana de l’Esplai de
diferents localitats com:
Alcanar, Barcelona, Begues, Cornellà de
Llobregat, El Prat de Llobregat,
El Vendrell, Esplugues de Llobregat,
Gavà, La Riera de Gaià,

L’Hospitalet, Polinyà, Sant Andreu de la
Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels
Horts, Ripollet, Rubí, Terrassa i Vilanova del
Camí.

comunicació i

mitjans
La Festa és un gran acte que
reuneix a milers de persones,
a més de rebre la visita
d’importants representants
del món de l’administració,
la política i l’empresa i té
repercussió en els principals
mitjans de comunicació.

Per arribar a tothom, s’elaboren una sèrie
de materials de difusió específics:
samarretes, díptics, cartells, web,
invitacions electròniques, pancartes i
espais informatius als mitjans.
De manera paral·lela, es va dur
a terme una campanya de premsa
amb repercussió als principals
mitjans: TV3, La Vanguardia,
El Periódico, El País,
TVE...

indicadors

generals
50
activitats
educatives

38
esplais
participants

600

voluntaris/es

10.000
participants

50
amics
de la festa

33.058
euros en ingressos
per col·laboradors

45
aparicions
en mitjans

BaLanç

econòmic
despeses,

ingressos,

54.251 euros

Activitats,
6.899 euros 13%

54.251 euros

Difusió,
6.171 euros 11%

Fundesplai,
12.282 euros, 23%

Logística,
28.867 euros 53%

Generals,
6.902 euros 13%
Restauració,
5.600 euros 10%

Anics de la Festa,
33.058 euros, 60%

Ingressos propis de la Festa,
8.908 euros, 17%

9 3 474 74 74
www.fundesplai.org - fundacio@fundesplai.org
www.facebook.com/Fundesplai
@fundesplai
Riu Anoia, 42-54 08820
El Prat de Llobregat (Barcelona)
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