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                       PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

 

Benvolgudes i benvolguts: 

 

Després de tot un any en que, com a Federació, ens hem centrat 

en la celebració del bicentenari de Dom Bosco, hem reprès les 

nostres activitats normals amb les piles carregades. 

 

En tot aquest document es troba un recull de totes les activitats 

fetes, la participació, resum econòmic i xifres importants que hem 

tingut al 2016 de la nostra Federació. Si comencem parlant sobre 

la participació, aquest any hem intentat potenciar la participació 

dels centres a la Federació fent un canvi de model del Consell 

Permanent fent que hi tingui cabuda més participació dels centres 

en les activitats que realitzem. 

 

Seguint amb les activitats, hem continuat portant endavant les 

nostres dues activitats estrelles: la Festa dels Esplais, pels infants 

de primària, i la FedeFest pels adolescents de l’ESO. Les dues han 

estat ben valorades i les hem pogut dur endavant amb normalitat. 

A més, hem volgut crear una nova festa, la Moguda Jove, pels 

nostres destinataris i destinatàries dels Espais Joves, és a dir, dels 

que tenen més de 16 anys. Una festa amb molt d’èxit i amb molt 

bones valoracions per a repetir. 

 

No només hem de tenir en compte aquests dos fets, sinó també 

en tot allò que hem fet com a monitors i monitores: els caps de 

setmana formatius, els matins formatius, els cursos de monitors, 

directors i el de coordinadors/es de pastoral. Aquestes són 

activitats formatives que ja tenen un rodatge i que cada vegada 

són més participatives. 

 

Amb tota aquesta feina feta satisfactòriament, donem per tancat 

un any més, però obrint les portes a un 2017 amb molts reptes 

per davant que agafarem amb moltes ganes i energia. 

 

 

Christian Casas          

1 

Oferim 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.  
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                QUI SOM? 

 

 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 més de 30 anys 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 12 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 95% de personal voluntari) permet a l'entitat 

comptar amb una part humana molt sensibilitzada que facilita les intervencions. 

 Desenvolupem anualment programes d'atenció dels quals participen 1800 infants i joves 

de Catalunya durant el calendari lectiu i 1530 més a les vacances d'estiu. 

 

 La Federació és membre de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España, 

del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i del Consell de la Joventut de Barcelona i del 

Fòrum d’Organitzacions Catòliques de Joves on participem amb un representant en els 

diferents equips de treball.  

 La FCJDBC està inscrita al Registre d' Associacions de Barcelona, de la Generalitat de 

Catalunya amb el núm. 51 de la Secció 2.   

 Estem adherits a l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Lliure de Violència vers les dones i 

al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. 

 

Els documents que regulen el funcionament de l'entitat són els Estatuts i el Reglament 

de Règim Intern.  

Els òrgans de govern de la Federació són l’Assemblea General de Centres i el Consell 

Permanent. 

L'Assemblea General de Centres és l’òrgan sobirà, en el que participen tres 

representants de cada centre federat i el Consell Permanent.  

  

2 
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El Consell Permanent és l'òrgan executiu i representatiu de la Federació,  i actua per 

delegació de l'Assemblea. Està format per sis membres: tres membres són voluntàries i 

voluntaris que pertanyen als centres i tres membres, representants de Salesianes, Salesians i 

dels Salesians Cooperadors. Es reuneix ordinàriament un cop al mes i, sempre que siguin 

necessàries més reunions, es convoquen extraordinàriament. 

 

 Per coordinar i executar les accions recollides dins del Projecte, es treballa en Equips de 

Treball per àmbits que fomenten una acció més participativa i plural alhora que més específica. 

  

 Aquest equips estan formats per : 

 1 membre del Consell Permanent que coordina i acompanya, a més de vetllar 

per l'acompliment dels objectius i finalitats de les accions.  

 4 o 5 representants de centres que són els que desenvolupen els trets a seguir en 

les accions. 

 1 tècnic/a del personal laboral, que ofereix el suport i els recursos per dur a 

terme les accions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assemblea General de Centres 

 

Consell Permanent 

Serveis 

Tècnics 

Pastoral Formació Economia Activitats Comunicació Institucional 
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CJS Som-Hi Tots 

 

 

Esplai: Dissabtes 

Centre Juvenil: Dissabtes 

Estiu: Casal i 
campaments 

 

 

AJ Esplai Tronada 

 

 

Esplai: Dissabtes 

Centre diari: dll a dj. 

Centre Juvenil: Dissabte 

Estiu: Colònies 

                ENTITATS MEMBRES 
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AJ Sarau 

 
 

Esplai: Dll, dc, dv i ds 

Preju: Dm, dj, dv i ds 

Espai Jove: Dv i ds. 

Estiu: Casal i colònies 

 

CJ La Nivaira 

 
 

Esplai: Divendres i       
dissabtes 

Centre Juvenil: Divendres i 
Dissabtes 

Estiu: Colònies i 
campaments 

 

CJ Martí Codolar 

 
Esplai: Dissabtes 

Centre Juvenil: Dissabtes 

Estiu: Casal 

UEC: Dll a div 

CIJ El Forat 

 
 

Esplai: Dissabtes 

Centres Juvenil: Dissabtes 

Estiu: Colònies 

CJS Meridiana 

 
 

Esplai: Dissabtes 

Pre-juvenil: Dissabtes 

Espai Jove: Dissabtes i 
diumenges 

CJ St. Andreu 

 
 

Esplai: Divendres i dissabtes 

Centre Juvenil: Divendres i 
dissabtes 

 
 CJS Sabadell – La Sala 

 
 

Esplai: Dissabte 

Centre Juvenil: Divendres 

Estiu: Casal i colònies 

PES St. Adrià 

 

 

Centre Obert: Dll a dv. 

Punt Òmnia: Dll a dv, 

UEC: Dll a dv. 

Estiu: Casal i colònies 

 

CJS Terrassa 

 
Esplai: Dissabte 

Pre-juvenil: Dissabte 

Espai Jove: Divendres 

Estiu: Casal 

 

Esplai Arrels 

 
 

Esplai: Dissabte 

Pre-juvenil: Dissabte 

Estiu: Casal i colònies 
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283         1925 

Voluntàries i voluntaris  nenes, nens, adolescents i joves 

 

  12 

Esplais-centres juvenils 
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                QUÈ HEM FET 

 

a) Objectiu principal del projecte 

Dins del nostre projecte d’entitat de Promoció de la Infància i la Joventut, durant l’any 

2016, l’objectiu principal és el de “Donar un servei qualificat d’educació en el lleure vers els 

infants i joves”.  I això ho fem amb el recolzament dels centres federats.  

La participació del infants i del jovent és un factor clau per la construcció d’una 

ciutadania democràtica, responsable i compromesa. Aquest concepte està fonamentat en unes 

bases legislatives sòlides que la reconeixen, la defensen i la impulsen des de fa algunes dècades. 

Però a hores d’ara, és imprescindible que la participació dels infants i joves deixi de ser un 

discurs i esdevingui una realitat quotidiana en que els protagonistes exercitin al màxim una 

bona pràctica de la ciutadania. 

 

b)  Activitats als centres 

i. Promoció de la infància – Esplais 

 Programa d’atenció als infants fins els 12 anys, fent un plantejament d'ofertes integrals des 

del temps de lleure i en el plànol de la prevenció primària i secundària, amb un seguit de 

propostes:  esplais, centres diaris, ludoteques, reforç educatiu, animació de carrer, colònies i 

casals d’estiu.  S’han fomentat valors socials com el respecte a la diferència, la tolerància i la 

cultura de la pau entre els menors. 

 Els esplais estan a Badalona, Barcelona, Sabadell, Terrassa i St. Boi de Llobregat. 

Beneficiaris Activitats dissabte    Activitats durant la setmana Activitats d’estiu 

    963           369    1028 

 
  

4 
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ii. Educació en valors per a la integració social – centres juvenils 

 Considerant el lleure com un dels espais educatius privilegiats, fem una  proposta lúdic- 

educativa integral, que capaciti als joves per ser protagonistes del seu propi creixement com a 

persones. El programa inclou diferents projectes que atenen a joves de 13 a 22 anys: Centres 

Juvenils i Espai Jove (espai per a joves de +16 anys). 

 Inclou activitats d’estiu amb els joves com rutes i campaments per fomentar també els 

valors de l’ecologia i la sostenibilitat així com el treballar aptituds d’orientació i imaginació. 

 Fomentem el protagonisme dels joves des d’una participació, en alguns casos, directa en el 

disseny i la planificació de les activitats, instaurant així, una veritable cultura associativa. 

 

 Els pre-juvenils i espais joves estan a Badalona, Barcelona, Sabadell, Terrassa i Sant Boi de 

Llobregat. 

Participants Prejus (12 a 16 anys)  Joves-espai jove(+ 16 anys)  Estiu 

    411    153              502 
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iii. Educació per a la salut en els centres juvenils, centres diaris amb 

joves 

 Aquest programa es realitza des d'una perspectiva global i preventiva intervenint en àmbits 

com l'educació en l'alimentació, l'educació en el consum d'estupefaents i d'alcohol, i l'educació 

per a la salut sexual.   Les accions desenvolupades són : activitats formatives i de sensibilització 

(col·loquis, xerrada), activitats esportives, treballar campanyes de prevenció (drogues, alcohol, 

trastorns d’alimentació ) 

  

 

c) Activitats generals 

i. Lúdic educatives 

1. Festa dels esplais 

 Enguany la Festa dels esplais es va organitzar als espais del Som-hi tots de Badalona el 16 

d’abril, amb la participació dels infants dels centres federats que tenen destinataris de primària. 

 Pel matí van organitzar una gimcana amb diferents proves dividides en dos circuits per els 

diferents rangs d’edat, després a l’hora de dinar ho vàrem fer tots junts al pati del col·legi dels 

Salesians i per la tarda vam realitzar un seguit de jocs per a tots els infants. 
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2. Festa Jove 

 La Festa Jove aquest any la hem realitzat a les instal·lacions del AJ Sarau a Terrassa el 

cap de setmana del 14 i 15 de maig.  Van participar diferents joves menors de 16 anys dels 

centres juvenils federats.   

Durant tot el cap de setmana es van realitzar diferents activitats sota el fil conductor 

dels “jocs de taula” .   

   

 

3. Moguda Jove  

 Per primer cop es va realitzar la moguda jove , festa dirigida a joves majors de 16 anys. 

Aquesta es va fer el cap de setmana del 26 i 27 de novembre als espais dels Salesians d’Horta.  

 La festa es va realitzar a la nit , organitzant una sèrie d’activitats des de les 8 de la tarda fins 

al matí del dia següent.  
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ii. Formatives  

1. Jornades de premonitors i premonitores 

 Vam organitzar dos matins de formació pels monitors que s’incorporen per primera vegada a 

un centre salesià i altres que porten poc temps i encara no han fet el curs de monitors. 

 Les formacions eren les següents: “ Concepte d’educació. Perfil del premonitor i 

premonitora” i “Ser educador/a d’un centre de lleure salesià”.   

 Van participar 45 joves. 

 

 

 

 

 

2. Monogràfics per equips directius 

Durant dos matins de formació pels responsables dels centres i els seus equips directius vam 

organitzar les jornades sobre “Detecció de necessitats formatives” i “L'acompanyament i 

seguiment de l'equip d'educadors/es”.    

 Van participar 29 membres d’equips directius dels centres 
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3. Cap de setmana formatiu 

 Organitzem durant tot un cap de setmana diferents formacions orientades a premonitors i 

premonitores, monitors amb experiència o a equips directius.   

 Enguany vam realitzar la formació el cap de setmana del 12 i 13 de març al Col·legi dels 

Salesians de Terrassa el qual gaudeix d’espais adequats per poder realitzar formacions de 

qualitat. 

 

                

4. Curs de monitors i monitores d’educació en el lleure 

 Durant 10 dies del mes d’agost realitzem el curs de monitors/es d’educació en el lleure 

en el qual s’ensenyen les diferents assignatures que consten en el pla de treball d’aquest curs.  

Són unes jornades intenses de treball i convivència.  Els realitzem a Castellnou de Bages, en una 

casa de  colònies.   

 Participants: 42 joves. 
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5. Curs de directors i directores d’educació en el lleure 

 A la vegada que el curs de monitors i monitores de lleure, organitzem el curs de directors i 

directores d’educació en el lleure.  Els continguts son més concrets sobre normatives, gestió de 

personal, gestió d’entitat, projectes,...  Van participar 13 joves 

 

 

 

6. Formació per a coordinadors i coordinadores de Pastoral 

 Organitzem un curs específic pels coordinadors i coordinadores de pastoral dels nostres 

centres.  S’ha emmarcat conjuntament en els cursos que organitzem a l’estiu a Castellnou de 

Bages.  

 Han participat 11 alumnes de diferents centres. 
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7. XIII Congrés Estatal de Centres Juvenils 

 Durant un cap de setmana vam estar repassant el passat i debaten el futur en les 4 línies ( 

Casa , escola , pati i església) que identifiquen a les Federacions de Centres Juvenils que formen 

part de la Confederación Don Bosco, entitat a la qual nosaltres hi participem.   

 La trobada va ser a l’Almunia de Doña Godina (Saragossa) del 2 al 4 de desembre i van 

participar 9 persones per part de la nostra Federació. 
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iii. ADMINISTRATIVES – ASSEMBLEARIES 

 

1. Assemblea General Ordinària i Extraordinària, reunió 

d’equips directius 

Aquest any vam tenir l’Assemblea General Ordinària el 15 d’octubre i l’assemblea 

General Extraordinària el 17 de març.  El 3 de juny vam tenir reunió general amb els equips 

directius de tots els centres. 

L’objectiu d’aquestes reunions és realitzar el seguiment del desenvolupament del Pla de 

Treball amb els seu equips i de les persones que hi són implicades i anar fent avaluacions de les 

diferents accions del projecte. 
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                DIFUSIÓ 

 

XARXES SOCIALS 

L’any 2016 hem seguit treballant activament en les xarxes socials tant de twitter com facebook. 
 
 1.113 seguidors a facebook                                                    805 seguidors a twitter 

 

 

PLANA WEB 

L’any 2016 hem treballat poc la plana web, cara l’any que ve plantegem treballar-la amb més 

intensitat.   

 

 

DIES SIMBÒLICS 

Durant tot l’any ens volem recordar de diverses efemèrides que per nosaltres tenen un valor 
especial.       
 
 

   
     DON BOSCO                           Dia internacional del voluntariat   
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MATERIALS DIDÀCTICS 

Enguany hem publicat els Itineraris educatius per els esplais i centres juvenils.  La publicació 

dels itineraris “Educar en la justícia i la solidaritat” i “Educar en la recerca de sentit”, van ser un 

punt de partida i una invitació a reflexionar com a Federació en la seva implementació als 

nostres esplais i centres juvenils.  Arrel d’això, vam veure la necessitat de fer un itinerari que fos 

una síntesi de totes dues publicacions adaptades a la nostra realitat d’educació en el lleure. 
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                PARTICIPACIÓ EN XARXA 

 

  

     MOGUDA JUVENIL SALESIANA 

     Formem part de la seva coordinadora 

 

 

   CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA 

                                                                               .     Formem part de l’Assemblea Executiva 

 

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CAT 

 

  CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 

   Participem en el Grup de Treball d’Educatives 

 

FÒRUM D’ORGANITZACIONS CATÒLIQUES DE JOVES DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

 

CAMPANYES I PARTICIPACIÓ EN XARXA 

- Partit solidari a Can Barça.    

- Associa’t a la Festa¡¡, festes de la Mercè de Barcelona. Carpa de la Federació 
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-                 INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

 

  

19%

2%

4%

75%

0%
0%

Ingressos

Formació Activitats Quotes centres

Subvencions Interesos banc Ingresos ext

1% 3%

18%

4%

28%

46%

0%
0%

Despeses

Despeses gestió Activitats Formació

Serveis Exteriors Personal Ajudes centres

Amortització Impostos

7 



FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE CATALUNYA         

                                                  

                                                                                                                     MEMÒRIA 2016 21 

              COL.LABORACIONS 

 

SUBVENCIONS PÚBLIQUES 

 

Conveni amb la Direcció de Joventut 

Conveni “Associacionisme educatiu per a tots i totes” 

 

     Conveni amb la Direcció General de Joventut 

     Conveni amb la Direcció General d’Acció Cívica i Ciutadania 

 

 

Subvenció del 0’52 de la renda de les persones físiques.    

 

     Àmbit d’igualtat i ciutadania 

 

 

 

COL.LABORACIONS PRIVADES 

 

                                   SALESIANS COOPERADORS 

 

 

ALTRES COL.LABORACIONS 
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FEDERACIÓ DE CENTRES 

JUVENILS DON BOSCO DE 

CATALUNYA 

Plaça Artós, 4 

08017 Barcelona 

Tel. 93 206 59 10 

info@federaciodonbosco.com 

www.facebook.com/federaciodbcat 

@FedeDBCat 

www.federaciodonbosco.com 

mailto:info@federaciodonbosco.com
http://www.facebook.com/federaciodbcat

