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Benvolgudes i benvolguts: 

 

Podem dir, contents, que tanquem un altre any amb uns resultats 

bastant positius. En general, creiem que estem mantenint la situació 

d’aquests darrers anys o, inclús en alguns moments, millorant-la, 

fent que estiguem contents amb l’estat actual de la Federació. 

 

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

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

tingut al 2017 de la nostra Federació. Si comencem parlant sobre la 

participació, durant el 2017 hem continuat amb la feina que ja vam 

començar al 2016 fomentant tant la participació dels centres a la 

Federació com la pròpia Federació en els diferents estaments als 

quals està representada. 

 

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 

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

Més endavant podreu trobar més detalladament les dades. 

 

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 des de fa bastants anys. Aquest 

darrer any ens hem centrat en poder actualitzar el curs de 

directors/es pedagògicament per així fer-lo més accessible als 

participants d’aquest. 

 

Amb tota aquesta feina feta satisfactòriament, podem dir que el 

2017 ha sigut un gran any però amb esperances de que el 2018 sigui 

millor ja que tornarem a fer la Moguda Jove i tenim molts reptes per 

endavant. 

 

 

Christian Casas 

  

1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 
 

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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La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, es va constituir l’any 1984 per 

iniciativa de cinc associacions juvenils. És una organització no lucrativa que treballa en 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 11 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 als quals hi participen 1600 infants i joves de Catalunya 

durant el calendari lectiu i 1330 més a les vacances d'estiu. 

 

La Federació col·labora amb varies entitats, 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. 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.  

 

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

amb el núm. 51 de la Secció 2. 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 

2. QUI SOM? 
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representants de cada centre federat i el Consell Permanent. El Consell Permanent és l'òrgan 

executiu i representatiu de la Federació,  i actua per delegació de l'Assemblea.  

 

El consell està format per sis membres: tres membres són voluntàries i voluntaris que 

pertanyen als centres i els altres tres, son 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, plural i específica. Aquests 

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 

Formació Pastoral 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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

  

3. ENTITATS MEMBRES 

CIJ El Forat 

 
 

Esplai: Dissabtes 

Centres Juvenil: Dissabtes 

Estiu: Colònies 

CJ La Nivaira 

 
 

Esplai: Divendres i       
dissabtes 

Centre Juvenil: Dv i ds 

Estiu: Colònies i 
campaments 

CJ Martí Codolar 

 
 

Esplai: Dissabtes 

Centre Juvenil: Dv, dss i 
diumenge 

Estiu: Casal 

CJS Meridiana 

 
Esplai: Dissabtes 

Centre Juvenil: Dissabtes i 
diumenges 

Espai Jove: Dissabtes  

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 

AJ Sarau 

 
 

Esplai: Dll, dc, dv i ds 

Centre Juvenil: Dm, dj , dv, 
ds 

Espai Jove: Dv i ds. 

Estiu: Casal i colònies 

CJS Terrassa 

 
Esplai: Dissabte 

Centre Juvenil: Dissabte 

Espai Jove: Dv i ds 

Estiu: Casal 

 

Esplai Arrels 

 
 

Esplai: Ds i dg 

Centre Juvenil: Ds i dg 

Espai Jove: Ds 

Estiu: Casal i colònies 
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 281  1588 
 
Voluntàries i voluntaris   Infants i joves 

 

     

    11 

 Esplais-Centres Juvenils 
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 4.1 Objectiu principal del projecte 

L’objectiu principal del nostre projecte d’entitat “Promoció de la Infància i la Joventut”, durant 

l’any 2017 ha sigut el de “Donar un servei qualificat d’educació en el lleure vers els infants i 

joves”. Aquest s’ha realitzat amb el suport dels centres Federats.  

La participació dels infants i joves ha estat, i 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 ja algunes 

dècades. A hores d’ara és imprescindible que la participació dels infants i joves esdevingui una 

realitat quotidiana, en què sent protagonistes exercitin al màxim una bona pràctica de la 

ciutadania.   

4.2 Activitats del centre 

 4.2.1 Promoció de la infància –Esplais 

Realitzem un programa d'atenció als infants, que comprèn des de nens i nenes de 4 anys fins 

als 12. Fem un plantejament d'ofertes integrals des del temps de lleure, oferint un seguit de 

propostes: esplais, centres diaris, reforç educatiu, animació al carrer, colònies, campaments i 

casals d'estiu. 

S'actua des del marc de la prevenció primària i secundària; també s'educa en valors socials, 

tals com el respecte a la diferència, la tolerància, la solidaritat, la cultura de la pau... 

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

 

Beneficiaris:  

Activitats de dissabte→ 1007 

Activitats de divendres→ 285                

Activitats de la setmana→ 812 

4. QUÈ HEM FET 
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4.2.2 Educació en valors per la integració social –Centres Juvenils 

Realitzem un programa que atén a joves d’entre els 13 als 22 anys. Els diferents projectes que 

inclou el programa son: Centres juvenils i Espai jove ( per a joves majors de 16 anys).  

Es tracta d’una proposta lúdic-educativa integral, que capaciti als joves a ser protagonistes del 

seu propi creixement com a persones. Inclou activitats diverses durant l’any i activitats d’estiu 

com rutes i campaments. Fomentem el protagonisme d’aquests des d’una participació, en 

alguns casos, directa en el disseny i en la planificació d’activitats.  

Els centres i els espais joves estan a Badalona, Barcelona, Sabadell, Terrassa i St Boi de 

Llobregat.  

Destinataris:  

Centre Juvenil→ 403 

Espai Jove→ 122 

Estiu→ 355 

 

 

 

4.2.3 Educació per a la salut en els Centres Juvenils 

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 ) 
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4.3 Activitats generals 

 4.3.1 Lúdic-educatives 

Festa dels esplais 

La Festa dels esplais d’aquest any s’ha realitzat  el 13 de Maig  

del 2017, als espais de l’escola Salesianes de Terrassa. Aquesta 

va ser coordinada per l’esplai Arrels , i es va preparar, realitzar 

i evaluar amb la participació de tots els centres federats i  

la Federació.  

 

Pel que fa a la realització de la festa, la festa estava ambientada  

en “Harry Potter”. Durant el matí es va realitzar una gimcana lliure  

amb unes proves per a que els infants poguessin fer, i per la tarda  

el joc del Quidditch.  

 

La festa ha sigut positivament valorada pel que fa als infants i els monitors/es. Van assistir un 

total de 166 infants i 63 monitors/es. 
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Fedefest 

La Fedefest d’aquest any s’ha realitzar el 11 de febrer, als espais 

de l’escola Salesians de Sabadell. La festa va ser coordinada per el 

Centre Juvenil La Sala, i es va preparar, realitzar i evaluar amb la  

participació de tots els centres federats. 

 

Pel que fa a la realització de la festa, aquesta estava ambientada  

en “divergente”. Al matí es va organitzar una gimcana per l’escola 

i pels voltants d’aquesta, i per la tarda es van formar racons.  

 

La festa ha sigut positivament valorada pel que fa als joves i els monitors/es. Van assistir un 

total de 129 joves i 41 monitors/es.  
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 4.3.1 Formatives 

Jornades de premonitors i premonitores 

Hem organitzat dos matins de formació per als voluntaris i les voluntàries que s’incorporen 

per primera vegada a un Centre Juvenil o esplai Salesià i altres que porten poc temps i encara 

no han realitzat el curs de monitors. 

Les formacions es van organitzar durant els matins del 21 de gener i 11 de novembre. Les formacions 

van ser les seguents: “Sóc educador/a d'un centre de lleure Salesià", "Ser monitor/a d'un centre 

de lleure cristià", Concepte d'educació. Perfil del premonitor/a", "Bones pràctiques del 

monitor i experiències” 

Van participar un total de 69 persones a la formació de gener i 41 persones a la formació de 

novembre.  
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Monogràfics per equips directius 

Hem organitzat dos matins de formació per als responsables de centres i els seus equips 

directius. Aquestes s’han realitzat al 21 de gener i el 11 de novembre del 2017. 

Les formacions han sigut les següents: “L’acompanyament i seguiment de l’equip 

d’educadors/es”, “Reconoce”. 

Han participat un total de 29 persones a la formació de gener i 25 persones a la de 

novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap de setmana Formatiu 

El cap de setmana del 12 i 13 de Març vam organitzar diferents formacions al Col·legi dels 

Salesians de Terrassa, una escola que disposa dels espais adequats per poder realitzar-les.  

El cap de setmana formatiu ha estat orientat a tots els voluntaris i voluntàries dels Centres 

Juvenils, premonitors/es , monitors/es i equips directius; oferint diversos tallers formatius 

que s’adeqüessin a cada grup.  

Han participat un total de 223 persones.  
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Curs de monitors i monitores d’educació en el lleure 

Del 17 al 27 d’agost  hem realitzat el curs de monitors/es d’educació en el lleure, en aquest, 

s’ha impartit les diferents assignatures que consten al pla de treball d’aquest curs. Són unes 

jornades intenses de treball i convivència. 

Aquest any s’ha fet a “la Marinada” una casa de colònies situada a Cambrils. 

Han participat un total de 59 joves.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE CATALUNYA 

 

 MEMÒRIA 2017 
15 

Curs de directors i directores de lleure 

S’ha organitzat el curs de directors i directores de lleure, aquest s’ha dut a terme del 17 al 27 

d’agost a la casa de colònies de la Marinada i del 27 al 30 de desembre a Torre Gironeia.  

Els continguts son més concrets; sobre normatives , gestió de personal, gestió d’entitat, 

projectes; etc.  

Han participat un total de 13 joves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació per a coordinadors i coordinadores de pastoral 

Hem organitzat un curs específic pels coordinadors i coordinadores de pastoral dels nostres 

centres. S’ha emmarcat conjuntament amb els cursos de monitors/es i directors/es de lleure 

del 17 al 27 d’agost.  

Han participat 8 persones de diferents centres. 
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4.3.2 Administratives - Assembleàries 

Assemblea General Ordinària i Extraordinària, Reunió d’equips directius 

Aquest any hem tingut l’Assemblea General Ordinària el 21 d’octubre i l’assemblea General 
Extraordinària el 18 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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5.1 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 

 

 

5.2 Col·laboracions privades 
 

 SALESIANS COOPERADORS 
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Tel. 93 206 59 10 
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www.facebook.com/federaciodbcat 

@FedeDBCat 


