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El document que teniu a les vostres mans és un reflex del moviment infantil i juvenil que s’ha realitzat
durant l’any 2013 als nostres centres de la Federació de Centre Juvenils Don Bosco de Catalunya.

Aquest any ha estat marcat per la consolidació d’uns projectes, que en aquests temps no ha estat gens
fàcil. Però tot i així hem volgut continuar lluitant per tal d’oferir als nostres infants i joves l’oportunitat
de lluitar per un món millor.

Hem treballat el poder dels somnis, ens hem encomanat de la força que transmetien els antics herois,
per seguir treballant en aquell desig de Don Bosco, que siguem tots “bons cristians i honrats ciutadans”.

Però per poder dur a terme tot això ha estat necessari l’esforç de tots els nostres educadors i
educadores que, gran part d’ells, des del seu voluntariat, han treballat per què tot fos un èxit. Han
aconseguit apropar als nois i noies l’esperança d’una societat més justa on tots es puguin sentir
estimats.

Així és que tanquem un any, que tot i les dificultats del dia a dia, podem dir que ha estat enriquidor per
a tots i totes.

Julio Pedraza Maraver
President



La Federació de Centres Juvenils Don Bosco
de Catalunya, constituïda el 1984 per iniciativa
de cinc associacions juvenils, és una organització
no lucrativa que treballa a l'àmbit de l'educació en
el lleure. Al llarg de tot aquest temps, la nostra línia
de treball ha estat oferir un servei qualificat adreçat
a infants i joves, en especial els més desafavorits.

Actualment en formen part 17 centres, entitats
completament independents que mantenen el seu
nom, estructura, estatuts i directiva, però que
comparteixen uns criteris comuns  d'organització
i d'actuació, seguint l'estil educatiu de Don
Bosco recollit en el document Proposta educativa
dels esplais i centres juvenils salesians.

El volum de recursos humans (més del 75% de
personal voluntari) permet a l'entitat comptar amb
una part humana molt sensibilitzada que facilita les
intervencions.

La Federació Don Bosco de Catalunya i els Centres
federats desenvolupen anualment programes
d'atenció dels quals s'han beneficiat al llarg de
l'any 2013 a 2.570 infants i joves de Catalunya
durant el calendari lectiu i 1.680 a les vacances
d'estiu.

La FCJDBC està inscrita al Registre d' Associacions
i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
núm. 51 de la Secció 2.
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Oferir un servei qualificat d’educació en el lleure,
per tal de promoure  l’educació integral dels
infants, adolescents i joves, en especial dels
més desafavorits, segons l’estil educatiu de Don
Bosco.

Volem fer una proposta clarament integral,
activa i alliberadora, que abasti totes les
dimensions de la persona i la capacita per ser
protagonista del seu propi creixement.
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Afavorim el desenvolupament d’itineraris
educatius que considerin la diversitat, la
coeducació, la interculturalitat, la consciència
crítica i la solidaritat com a elements
transformadors de la societat.

Desvetllem un compromís decidit en la construcció
d’una Catalunya amb estructures justes i
democràtiques que promoguin els drets i els valors
de la persona.

Promovem un estil i un ambient educatiu d’ampla
acollida, que neix d’una comunitat on tots i totes
són corresponsables.

Proposem un estil de vida basat en els valors
evangèlics.
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Anna Temprado Morán
Gerent

Mireia Páez Sánchez
Tècnica de formació

Caterina Jiménez Montes
Secretària tècnica

Julio Pedraza Maraver
President Xavier Iglesia Edrosa

Vice-president

Inma Tarragó Noguerol
Administradora Alícia Moreno Baró

Secretària

Ana Durán Sánchez
Vocal

Marcos Estévez Martínez
Vocal

M. Ángeles García Mainar
Vocal

J .Luis Navarro Santotomás
Vocal

Nerea Palacio Sánchez
Vocal

Carlota Pérez de Viñaspre Torné
Vocal
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 disponible

Són els serveis professionals contractats per el
desenvolupament de la feina quotidians de la
Federació.

Donen suport i són els referents tècnics per
posar en marxa les accions programades pel Consell
Permanent als Equips de Treball.

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de
Catalunya està registrada com una associació d'àmbit
autonòmic.

L'òrgan rector de l'entitat és l'Assemblea General
de Centres, amb tres representants de cada centre
federat i el Consell Permanent.

El Consell Permanent és l'òrgan executiu i
representatiu de la Federació, actuant per delegació
de l' Assemblea. El componen voluntaris i voluntàries
dels centres i són càrrecs que es van ocupant de
manera rotatòria per assegurar la diversitat i la
participació de tots els socis i sòcies.

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco
disposa la seva activitat en Plans de Treball.
Aquest document és el que marca les accions
que es desenvolupen, metoditzant la feina per
objectius específics en cada Equip de treball.

 Dins del nostre projecte d'entitat de promoció
de la Infància i la Joventut, durant el trienni 2012-
14 , l'objectiu principal que ens hem fixat és
"Infants i joves: una aposta de futur".

Des de l'educació en valors és possible altre
mena de realitat. Els infants i joves d'ara són les
arrels que treballaran en el futur amb un
compromís decidit en la construcció d'una
societat d'estructures més justes i democràtiques
que promogui els drets i valors de la persona.

 Una societat d'ampla acollida, que neixi d' una
comunitat on tots i totes són co-responsables.

Format paper: pòsters, tríptics,.. limitant-los
 a còpies bàsiques.
Edició de la fitxa formativa núm.11
" Participació d'infants i joves"

Presencialment: en les Mostres de barri i a la
Mostra de la Mercè 2013

On line: al web de la Federació.

A les xarxes socials: Facebook, Twitter i
YouTube amb una difusió més extensa i propera
a l 'edat dels nostres destinataris/ ies.
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La Federació és membre de ple dret a la
Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco de España, al Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya i al Consell de la
Joventut de Barcelona, on participa amb un
representant a diferents equips de treball.
Durant l'any 2013 com part de la Confederación
hem estat al Grup de Treball de la Comisión de
Relaciones Internacionales del Consejo de
la Juventud de España

Estem adherits al  Projecte educatiu de ciutat
2012-2015 i a l'Acord Ciutadà  per  una
Barcelona Lliure de Violència vers les Dones
de l'Ajuntament de Barcelona.

Som també adscrits al Codi ètic de les
Associacions de Barcelona

Hem col·laborat en el recapte d’aliments a les
Campanyes de la Fundació Banc dels Aliments
“Kilo, de Carrefour " i “ La fam no fa
vacances”.

Participem amb la Campanya “Marca la X
solidària” de la Renda

le
sx

ar
xe

s



6

la
pr

es
èn

cia

El centres de la Federació Don Bosco
desenvolupen els seus projectes a 10
localitats de Catalunya:
Barcelona: als barris del Turó de la Peira,
Ciutat Meridiana, Vall d'Hebrón- La Clota,
Navas, Sant Andreu i Sant Antoni.
Badalona als barris de Gorg i  Congrés.
Girona al barri de Santa Eugènia.
Lleida als barris de La Bordeta i La Mariola.
Sabadell al barri de Sant Oleguer.
Sant Adrià de Besòs al barri de La Mina.
Sant Boi de Llobregat al barri de La
Maurina.
Sant Vicenç dels Horts al barri de la
Guàrdia.
Terrassa al barri de La Maurina.

La seu social i els serveis tècnics estan a
Barcelona, al barri de Sarrià.

CJS Som-hi tots!
Alfons XII 111. 08912 Badalona
cpj.badalona@salesians.cat

CEIJ El Forat
Sant Marc 15, baixos. 08918 Badalona
esplai.forat@gmail.com

Associació Juvenil Tronada
Beret  83. 08031 Barcelona
ass_tronada@hotmail.com

Centre Obert Ciutat Meridiana
Pedraforca 2-6. 08033 Barcelona
pes.stbernat@salesians.cat

Centre Juvenil Martí-Codolar
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 8-12. 08035 Barcelona
pes.codolar@salesians.cat

CentreJuvenil Sant Andreu
Segre 35. 08030 Barcelona
cjsa@cjsantandreu.org

CIE Don Bosco - CJ Meridiana
Pl. Ferran Reyes ,2. 08027 Barcelona
info@donbosco.cat

CentreJuvenil La Nivaira
Rocafort  42. 08015 Barcelona
lanivaira.rocafort@salesians.cat

CIJP Santa Eugènia
Agudes 14, 1r 2a. 17006 Girona
pes.girona@salesians.cat

CIJCA
La Mariola 35. 25003 Lleida
pes.lleida@salesians.cat

E-CJ Baldufa-Boomerang
Av. Puig i Cadafalch  80. 08303 Mataró
baldufaboomerang@gmail.com

Associació Juvenil Centro Amigos
La Llacuna 1. 08620 Sant Vicenç dels Horts
centroamigos@salesianas.net

CJS El Triqui-La Sala
Passeig Gaudí 2. 08203 Sabadell
centrejuvenil.sabadell@salesians.cat

Associació Juvenil Sarau
Sta. Maria Mazzarello 49. 08224 Terrassa
prejusarau@salesianas.net

CJS Terrassa - Esplai Club Amigos
Maria Auxiliadora 45. 08224 Terrassa
centrejuvenil.terrassa@salesians.cat

Grupo Unión
Venus s/n. Apartat de Correus 508
08930 Sant Adrià de Besòs
grupounion@desdelamina.net

Esplai Arrels
Salvador Allende 6. 08830 Sant Boi de llobregat
eslai@esplaiarrels.org

Mataró:
ECJ Baldufa- Boomerang

Barcelona:
AJ Tronada
CJ Martí-Codolar
ECJ Don Bosco-Meridiana
CJ Sant Andreu
CO Ciutat Meridiana
CJ La Nivaira

Badalona:
CJS Som-hi tots!

CEIJ El Forat

Sabadell:
CJS El Triqui - La SalaTerrassa:

AJ Sarau
CJ Salesians Terrassa

Sant Adrià
de Besòs:
Grupo Unión

St. Vicenç dels Horts:
AJ Centro Amigos

Lleida:
CIJCA

Girona:
CIJP Santa Eugènia

St. Boi de Llobregat:
Esplai Arrels
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Casals

1154 dest.
184 vol.
48 cont.

Esplais

948 dest.
111 vol.

Colònies

750 dest.
112 vol.
23 cont.

Centres diaris

156 dest.
24 vol.
13 cont.

Animació
al carrer

150 dest.
2 vol.
1 cont.

Campaments
i rutes

300 dest.
40 vol.
17 cont.

Casals

505 dest.
65 vol.
22 cont.

Centres juvenils

640 dest.
117 vol.

Centres
oberts

105 dest.
9 vol.
8 cont.

programa educació en valors per
a la integració social

programa promoció
de la qualitat de la vida infantil
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Nits d'oci alternatiu

310 dest.
33 vol.

Campanyes
prevenció

200 dest.
27 vol.

Activitats
esportives

125 dest.
15 vol.

Centres diaris

80 dest.
4 vol.
7 cont.

Tallers prelaborals

40  dest.
1 vol.
2 cont.

UEC's

54 dest.
3 vol.
15 cont.

Itineraris formatius
professionals

33 dest.
2 vol.
3 cont.

Omnia

25 dest.
2 cont.

CLAU
30 dest
1 vol.
7 cont.

SOL

50 dest.
2 vol.
4 cont.
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programa educació
per la salut

programa formació
 i suport a la feina

Cap de setmana
formatiu

163 dest.

Formació
premonitors/es

138 dest.

Curs director/a

19 dest. Curs monitor/a

37 dest.

Monogràfic
acompanyament

25 dest.
Monogràfic
PLF

25 dest.
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Catalunya executa íntegrament dos programes dels
seus projectes:  Formació per al voluntariat i
Sensibilització i promoció del voluntariat.

També realitza les activitats Festa dels Esplais i
Festa Jove dins dels programes Promoció de la
qualitat de la vida infantil i Educació en valors
per a la integració social.

Altres accions gestionades des de la seu de la
Federació són les pròpies dels Equips de Treball
per Projectes que apleguen les accions de
funcionament ordinari de l'Associació.

Des de la Federació fem difusió de la labor voluntària
i dels procediments a través dels quals es pot participar
en aquesta mena d'accions.
Aquesta tasca de difusió s'ha anat realitzant fins ara
aprofitant l'estructura dels centres com a entitats que
intervenen en el temps lliure de joves, nens i nenes.
Però la nostra experiència en aquest camp ens indica
que per crear una autèntica cultura del voluntariat
cal intervenir des de la infància de manera que es
produeixi una vinculació permanent dels ciutadans i
ciutadanes a aquesta cultura del voluntariat.
Tanmateix, creiem necessari a tot programa de
sensibilització, la difusió d'informacions a la societat
que comuniquin els valors i les accions del voluntariat.
Una difusió que no ha de buscar només un increment
del nombre de voluntaris, sinó un voluntariat de
qualitat, responsable, i plenament compromès amb
la societat.
La potenciació d'aquest últim aspecte implica
necessàriament el desenvolupament de les possibilitats
de comunicació externa d'entitats com la nostra,
especialment quant a la professionalització d'aquests
departaments i a la realització d'accions significatives.

Accions
- Campanya de sensibilització i implicació:"
Participació infantil i juvenil"

- Edició i divulgació de material didàctic sobre
educacióen valors:  Fitxes (#11) Participació
d'infants i joves
- Els destinataris del programa han estat 4.500
infants i joves i l'han fet possible 27 voluntaris/ies.

Programa de Sensibilització
i Promoció del Voluntariat

Aquest programa engloba les ofertes formatives que
ofereix l'associació, pque preten cobrir  necessitats
bàsiques per afrontar un treball d'índole social amb
nens, nenes i joves, així com una major especialització
per a les tasques i programes més complexos.

Accions desenvolupades

Jornada I i II de Premonitors/es.19 de gener i
el 16de novembre Formació que es fa en dues
sessions amb tallers i coneixements bàsics pels
monitors/es que comencen a fer experiències de
voluntariat.  63 participants a la primera i 85 a la
segona
Monogràfic per a Directors/es. 19 de gener i el
16 de novembre. Formació sobre l'acompanyament
als monitors/es i la detecció de les necessitats
formatives.(Pla local de Formació) 25 participants
a la primera i 25 a la segona.
Cap de setmana formatiu. 23 i 24 de febrer.
Jornada intensiva de formació continuada i
d'aprofundiment adreçada a equips directius,
monitors/es, i premonitors/es,  amb el tema de fons
de la campanya de sensibilització. 163 participants.
Curs de Monitors/es de Lleure. 19 al 29 d'agost.
Formació intensiva per aconseguir la titulació oficial.
37 participants.
Curs de Directors/es de Lleure. 19 al 29 d'agost.
Formació intensiva per aconseguir la titulació oficial.
19 participants.

L' execució de les diferents activitats l'han fet possible
43 voluntaris/ies i 1 persona contractada.

Programa Formació
per al voluntariat
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Trobada anual dels Centres de la Federació que desenvolupen
projectes al programa d'infància.
Objectius: Cada any es fa en un centre diferent per afavorir
la corresponsabilitat. Amb l'activitat pretenem promoure
la convivència entre tots els participants i que es sentin
membres actius de la Federació.
La jornada consta d'un matí amb una ginkana, on es formen
equips barrejant infants i monitors/es dels diferents centres,
un dinar comunitari i una tarda amb diferents tallers.

Olímpiades gregues
Festa dels Esplais 2013. 19 de maig. Col·legi Sant Joan
Bosco.- Barcelona
El tema de la Festa consistia en fer entendre als nens i
nenes que més enllà dels super poders que pot tenir un
personatge de pel·lícula o còmic, al nostre dia a dia trobem
persones de carn i ossos que ens ajuden a descobrir com
arribar a ser Súpers en allò en que dediquem temps i
estima, així com quan ajudem a altres arribar a ser millors
persones..
Van participar 430 infants i 125 monitors/es.
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Objectius: Pretenem afavorir la relació i la coneixença entre els
propis Centres de la Federació i aconseguir que els joves participin i
es sentin protagonistes de l'acció educativa.
Durant els cap de setmana hi ha espai per dinàmiques de coneixença,
d'equip i alhora d'esbarjo.
L'activitat també té un espai de reflexió sobre el tema treballat, que es
realitza al final,  amb un treball per grups i una part individual de cada
jove.

Tornarem a somniar
Festa Jove 2013. 20  i 21 d'abril . CJS Sabadell La Sala.- Sabadell
El tema central de la Festa va ser el de els somnis, que va ser el fil
conductor per anar introduïnt altres arguments com el respecte, el
racisme i la tolerància. A travès de diferents activitats tenint de fons el
tema dels somins, cada jove havia de buscar i definir quin era el seu
propi somni.
Van participar 250 joves i 36 monitors/es.



11

el
sp

ro
gr

am
es

al
sc

en
tr

es

Promoció de la qualitat de la vida infantil

Una part majoritària dels nens i nenes dels barris on
s'emmarquen la majoria dels centres s'enfronten a
situacions de risc i d'exclusió social, resultat de la
situació de pobresa i de marginació social de l'entorn.
Ens trobem, per tant, al davant de nens i nenes en
situacions de desigualtat, amb necessitats bàsiques
pel seu desenvolupament integral sense cobrir.

La falta d'ofertes lúdico-educatives o la desvirtuació
de les existents, fa necessari el plantejament d'ofertes
integrals des del temps de lleure i en el plànol de
la prevenció primària i secundària. La coordinació
amb altres entitats recursos públics i privats de cada
barri és prioritària en el desenvolupament d'aquest
programa.

Pretenem fomentar valors socials com el respecte
a la diferència, la tolerància i la cultura de la pau.
Facilitar recursos al fracàs educatiu i a l'absentisme
escolar, en col·laboració amb la resta d'agents socials
(família, escola) és una altra de les propietats d'aquest
programa que es va desenvolupant des dels inicis de
la nostra entitat.

Accions
El programa inclou diferents projectes que atenen a infants
de 4 a 12 anys:
- Esplais.
- Centres Diaris.
- Animació de carrer.
- Colònies.
- Casals .

Barris
A Barcelona: Turó de la Peira, Ciutat Meridiana, Vall
d’Hebrón-La Clota, Navas, Sant Andreu i Sant Antoni.
Badalona: Gorg i  Congrés.
Girona:  Santa Eugènia.
Mataró: Cerdanyola.
Sabadell: Sant Oleguer.
Sant Adrià de Besòs: La Mina.
Sant Boi de Llobregat: La Maurina.
Sant Vicenç dels Horts: La Guàrdia.
Terrassa: La Maurina

El programa és possible gràcies a 2.505 destinataris/es,
184  voluntaris/es i 48 contractats/des.
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Programa d’Educació en valors per a la integració social

La nostra proposta educativa és integral, i capacita
els i les joves per ser protagonistes del seu propi
creixement com a persones. Considerem el lleure com
un dels espais educatius privilegiats.

La transmissió de valors a les generacions més
joves és un repte constant en una societat democràtica
que ha aconseguit una maduresa en justícia i solidaritat.
Però aquesta transmissió no és automàtica, doncs els
valors s'expliciten per l'exemple i no tant pel discurs
racional. La forma d'abordar l'aprenentatge dels valors
s'efectua a través de situacions vivencials i de continguts
pràctics i concrets. Això implica molt de temps perquè
les persones joves interioritzin els valors i els
converteixin en actituds que provoquin una major
integració social. La tasca és llarga, difícil i de
vegades decebedora, però quan s'aconsegueix es
comprèn que l'educació en valors és el miracle de la
societat democràtica, justa i solidària i que converteix
a les persones quan tals.

Accions
El programa inclou diferents projectes que atenen a
joves de 13 a 25 anys:
- Centres Juvenils.
- Casals.
- Campaments i rutes
- Centres oberts

Barris
Barcelona: Turó de la Peira, Ciutat Meridiana, Navas,
Sant Andreu i Sant Antoni.
Badalona: Gorg i Congrés.
Girona: Santa Eugènia.
Lleida: La Bordeta i La Mariola.
Mataró: Cerdanyola.
Sabadell: Sant Oleguer.
Sant Adrià de Besòs: La Mina.
Sant Vicenç dels Horts: La Guàrdia.
Terrassa: La Maurina.

El programa és possible gràcies a: 1.102
destinataris/es, 231 voluntaris/es i  47 contractats/des.
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Educació per a la salut
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Aquest programa es realitza des d'una perspectiva global
i preventiva. Això significa que, dirigit aquest concepte als
joves, cal intervenir en àmbits com l'educació en l'alimentació,
l'educació en el consum d'estupefaents i d'alcohol, i en
l'educació per a la salut sexual.

És convenient actuar en aquests àmbits no com una activitat
planificada i executada exclusivament sinó en diferents
accions interposades i normalitzades als diferents
programes i projectes que la nostra entitat duu a terme
amb els joves de 16 a 25 anys. Això repercuteix en una
percepció normalitzada d'aquests temes, i el/la jove els
assumeix com a normals en la seva vida diària, i com a
hàbits.

Accions
El programa inclou diferents projectes que atenen a joves de
13 a 25 anys:

- Centres diaris.
- Campanyes de prevenció.
- Nits d'oci alternatiu
- Activitats esportives

Barris
Barcelona: Turó de la Peira, Ciutat Meridiana, Navas, Sant
Andreu i Sant Antoni.
Badalona: Gorg i  Congrés.
Girona: Santa Eugènia.
Lleida: La Bordeta i La Mariola.
Mataró: Cerdanyola.
Sabadell: Sant Oleguer.
Sant Adrià de Besòs: La Mina.
Sant Vicenç dels Horts: La Guàrdia.
Terrassa: La Maurina.

El programa és possible gràcies a: 715 destinataris/es, 86
voluntaris/es i 12 contractats/des.
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Formació i suport a la feina

Aquest programa està destinat especialment a pal·liar les
necessitats formatives que impedeixen l'acostament i la
integració al món laboral, i a ajudar a aconseguir
l'emancipació dels joves augmentant el seu grau d'autonomia
personal i integració social.

Existeix un nombre considerable de joves en edat escolar
(entre catorze i setze anys) que presenten una problemàtica
aguda de falta d'integració a l'escola per raons diverses i
necessiten una atenció més individualitzada.

Així mateix, trobem altres joves no afectats per l'escolarització
obligatòria, però que també manquen d'una formació que
els permeti accedir al món laboral i ni tan sols poden optar
a contractes en pràctiques.

Accions
El programa inclou diferents projectes que atenen a joves de
13 a 25 anys:

- UEC's: Unitats d’Escolarització Compartida.
- Itineriraris formatius professionals
- Servei d’Orientació- informació
- Sala Omnia
- Projecte CLAU

Barris
Barcelona: Vall d’Hebrón- La Clota i Ciutat Meridiana.,
Sant Vicenç dels Horts: La Guàrdia.
Lleida: La Bordeta i La Mariola.
Sant Adrià de Besòs: La Mina.

El programa és possible gràcies a: 310 destinataris/es, 9
voluntaris/es i 33 contractats.
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