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1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolgudes i benvolguts:
Aquest any estem especialment contents ja que la nostra Federació ha
celebrat el seu 35è aniversari, un aniversari que ens ha servit per a
continuar creixent conjuntament, reafirmar-nos en els nostres valors, en
uns centres juvenils de base voluntària, amb una opció prioritària pels
infants i joves més vulnerables, uns espais on tothom té cabuda. Ens fa
especial il·lusió el premi rebut per CNJC com a reconeixement de la nostra
trajectòria associativa.

Oferim un servei

D’altra banda, podem dir que hem tancat un altre any amb uns resultats
bastant positius. Seguim en la línia dels darrers: continuem creixent i
millorant la nostra oferta educativa, cosa per la que ens hem de sentir
satisfacció i alegria com a Federació.

promoure

En tot aquest document es troba un recull de totes les activitats
realitzades, la participació, resum econòmic i dades importants que hem
tingut al 2019 de la nostra Federació. Si comencem parlant sobre la
participació, al llarg d’aquest 2019 hem continuat amb la feina que ja vam
començar fa alguns anys, fomentant tant la participació dels centres a la
Federació, com la pròpia Federació en els diferents espais de trobada i
coordinació als quals està representada, cosa que hem fet participant
activament i unint forces amb les altres entitats d’educació en el lleure.

qualificat
d’educació en el
lleure, per tal de

l’educació integral
dels infants,
adolescents i joves,
en especial dels
més desafavorits,
segons l’estil

educatiu de Don
Seguint amb les activitats, hem realitzat canvis molt importants en
aquestes. Després d’un procés de reflexió conjunta, dut a terme al llarg de
Bosco.
l’any anterior per part de tots els centres, les nostres dues activitats
estrelles: la Festa dels Esplais, pels infants de primària, i la FedeFest, pels
adolescents de l’ESO, s’han unificat en una única festa: la Festa de la Fede.
La celebració d’aquesta festa va ser tot un èxit i ben valorada per tots els i les participants i
educadors/es.
No només hem de tenir en compte les activitats realitzades, sinó també tot allò que hem fet com a
monitors i monitores: el Cap de Setmana Formatiu, les jornades formatives, els cursos de
monitors/es i directors/es. Aquest estiu també vam realitzar el curs de coordinadors/es de pastoral,
una aposta formativa de la Federació que va tenir una gran rebuda per part dels centres. Aquestes
són activitats formatives que ja tenen un recorregut des de fa bastants anys. En aquest darrer, ens
hem centrat en actualitzar el curs de monitors/es pedagògicament per fer-lo així més accessible als
seus participants i refer el treball on-line de tots els cursos.
Amb tota aquesta feina feta satisfactòriament, podem dir que el 2019 ha estat un gran any però amb
esperances que al 2020 podrem continuar avançant plegats, on la Festa de la Federació es consolidi
com un moment de trobada important per a totes les persones que formem part de la Federació i els
centres juvenils.
Fernando Gimeno
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2. QUI SOM

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 35 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 (el 99% de personal és 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 1.472 infants i joves de Catalunya durant tot l’any.

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 MJS 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, al Codi Ètic de les
Associacions de Barcelona i a la Don Bosco Green Alliance.

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 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
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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 persona dels Serveis Tècnics, que ofereix el suport i els recursos per dur a terme les accions.

Assemblea General de Centres

Consell
Permanent
Assemblea
General
de Centres
Serveis
Tècnics

Consell
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3. ENTITATS MEMBRES
CJS Badalona

CEIJ El Forat

CJS Martí-Codolar

(Som-hi tots)

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Espai Jove: dissabtes
Estiu: colònies i campaments

AJ Tronada

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Espai Jove: dissabtes
Estiu: casal

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Estiu: colònies

CJ St. Andreu

CJS Don Bosco Navas
(Meridiana)

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dm. i dj.
Centre Diari: de dll. a dj.
Estiu: colònies

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes

CJS Rocafort

CJS Sabadell

(La Nivaira)

(La Sala)

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Estiu: colònies i
campaments

AJ Sarau

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Espai Jove: dissabtes
Estiu: colònies

CJS Terrassa

Esplai: divendres i dissabtes
Centre Juvenil: div. i dis.
Espai Jove: divendres

Esplai: dll., dc., dv. i ds.
Centre Juv.: dm., dj., dv. i ds.
Espai Jove: dv. i ds.
Estiu: casal i colònies

CJS SantBoi
(EsplaiArrels)

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Espai Jove: dv. i ds.
Estiu: casal

Esplai: dissabtes
Centre Juvenil: dissabtes
Espai Jove: dissabtes
Estiu: casal i colònies
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331

1472

Voluntàries i voluntaris

Infants i joves

11
Esplais-Centres Juvenils
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4. QUÈ HEM FET?

4.1 Objectiu principal del projecte
L’objectiu principal del nostre projecte d’entitat “Promoció de la Infància i la Joventut”, durant l’any
2019 ha estat, el de donar un servei qualificat d’educació en el lleure vers els infants i joves, fent
protagonistes als joves, en especial als més desfavorits, de la nostra acció educativa”. 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 temps. 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 qualitat de vida infantil–Esplais
Realitzem un programa d'atenció als infants, que comprèn des de nens i nenes de 4 fins als 12 anys.
Fem un plantejament d'ofertes integrals des de l’educació en el lleure, oferint un seguit de
propostes: esplais, centres diaris, reforç educatiu, colònies, campaments i casals d'estiu.
S'actua des del marc de la prevenció primària i secundària, on s'educa en valors socials, tals com la
diversitat, la tolerància, la solidaritat, la igualtat, la cultura de la pau...
Els esplais estan situats a Badalona, Barcelona, Sabadell, Terrassa i St. Boi de Llobregat.

Persones destinatàries:




Activitats de dissabte: 836
Activitats de divendres: 319
Activitats de dilluns a dijous: 97

 Estiu: 750
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4.2.2 Educació en valors per la integració social dels i les joves –Centres Juvenils
Realitzem un programa que atén a joves d’entre els 13 als 22 anys. Els diferents projectes que inclou
el programa són: Centres juvenils i Espai jove (per a joves majors de 16 anys).
Es tracta d’una proposta lúdic-educativa integral, que capacita al jovent a ser protagonistes del seu
creixement com a persones. Inclou activitats diverses durant l’any i activitats d’estiu com rutes i
campaments. Fomentem el seu protagonisme des d’una participació i implicació en l’organització i
disseny de moltes de les activitats que realitzen.
Es realitzen una sèrie d’accions pensades a contribuir a la formació integral dels joves, potenciant
valors com la integració, la autonomia i l’autogestió educativa del jovent en el seu temps de lleure.
Els centres juvenils i els espais joves estan a Badalona, Barcelona, Sabadell, Terrassa i St. Boi de
Llobregat.

Persones destinatàries:




Centre Juvenil: 497
Espai Jove: 139
Estiu: 407
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4.3 Activitats generals
4.3.1 Lúdic-educatives

Festa de la Fede
S’ha realitzat per primera vegada la Festa de la Fede, trobada que es va fer el mateix cap de setmana
i a un mateix lloc amb els infants i joves dels centres juvenils. La valoració, tant per les persones
destinatàries com pel voluntariat que ha participat en la preparació i en la festa mateixa, ha estat
molt positiva.
Es va fer el cap de setmana 16 i 17 de març a la
Casa de Colònies Mogent, de Llinars del Vallès.
Dissabte al matí i fins mitja tarda van estar a la
casa els infants, de 6 a 11 anys; i la festa dels joves,
entre 12 i 16 anys, va començar dissabte a la tarda,
fins diumenge al migdia.
El fil conductor/ambientació va ser la pel·lícula de
Jumanji i el joc de tauler que és el protagonista
d'aquesta. La festa va ser organitzada i coordinada
per un equip de treball amb representació de la
gran majoria de centres juvenils.
Van assistir un total de 447 infants i joves i 82
monitors/es.
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4.3.2 Formatives
Jornades de premonitors i premonitores
S’han organitzat dos matins de formació, el 19 de gener i el 16 de novembre, aquestes anaven
dirigides 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/es. Cada
formació ha tingut una durada de 4 hores. A cada jornada formativa s’han fet dos espais formatius,
un dirigit als premonitors/es de primer any i un altre als de segon any.
La formació del gener es va realitzar a l’Escola de les Salesianes de St. Andreu i van participar un total
de 66 persones. La formació del novembre es va fer a l’Escola dels Salesians del Sant Vicenç dels
Horts, amb una participació de 58 persones.
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Monogràfics per equips directius
Coincidint amb les jornades de formació dels premonitors/es, es fan les formacions destinades a les
persones responsables dels centres juvenils. La impossibilitat de trobar a temps una persona
substituta a la ponent del novembre va fer que es suspengués el monogràfic. És per això que tant
sols es va poder fer la formació del gener.
Va tenir una durada de 4 hores. A la formació del novembre es va tractar La pastoral juvenil salesiana
i els equips directius. La participació va ser de 33 persones.
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Cap de setmana Formatiu
El cap de setmana del 6 i 7 d’abril es va realitzar la trobada formativa a l’Escola dels Salesians de
Terrassa. Aquesta trobada s’ofereix a tots els voluntaris i voluntàries que participen als centres
juvenils.
El matí de dissabte es va fer una formació conjunta sobre el discerniment (preparada per la Moguda
Juvenil Salesiana). Dissabte, per la tarda i la nit, i diumenge al matí es van fer els diferents tallers,
adequats al perfil i nivell d’experiència del voluntariat (pre-monitors/es, monitors/es i equips
directius). Han participat un total de 198persones.
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Curs de monitors i monitores d’educació en el lleure
Del 18 al 28 d’agost s’ha realitzat el curs per a l’obtenció de la titulació oficial de monitors/es
d’educació en el lleure. La gran part de la gent que el realitza són persones voluntàries dels nostres
Centres Juvenils. Aquest, s’ha realitzat a la casa de colònies Mogent, a Llinars del Vallès. Aquesta
formació intensiva està configurada per 17 assignatures que conformen la formació necessària per
acomplir el pla de formació oficial establert. El curs ha constat de 100 hores de formació presencial i
50 hores de formació online.
Aquest any ha participat un total de 46 persones.
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Curs de directors i directores de lleure
S’ha realitzar el curs per a l’obtenció de la titulació oficial de directors i directores d’educació en el
lleure. Aquest s’ha dut a terme en dos moments de formació intensiva: del 18 al 28 d’agost a la casa
de colònies Mogent de Llinars del Vallès i del 27 al 30 de desembre a Torre Gironella (a l’Escola de les
Salesianes de Sarrià, Barcelona). S’han impartit 134 hores de formació presencial i 66 hores de
formació online. Han participat un total de 13 persones.
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Formació per a coordinadors i coordinadores de pastoral

S’ha realitzat el curs específic pels coordinadors i
coordinadores de pastoral dels nostres centres
juvenils. S’ha realitzat del 21 al 28 d’agost a la
casa de colònies Mogent a Llinars del Vallès.
Han participat 8 persones de diferents centres.
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4.3.3 Administratives - Assembleàries
Assemblea General Ordinària i Extraordinària, Reunió d’equips directius
S’han realitzat les dues assemblees generals i la reunió de responsables on han participat els equips
directius dels centres juvenils, el consell permanent i els serveis tècnics. S’ha aprovat el Pla de Treball
i els equips que el portaran a terme, s’ha fet seguiment i aprovació de l’economia de la Federació,
s’ha compartit la realitat dels diferents centres i s’ha fet valoració dels diferents espais comuns a la
Federació: activitats i formació.
Aquest any 2019, es van realitzar al Centre Juvenil Salesians Martí-Codolar l’Assemblea General
Extraordinària el 23 de febrer i la reunió d’equips directius l’1de juny. L’Assemblea General Ordinària
del 19 d’octubre es va fer als espais del Centre Juvenil Salesians Rocafort.

4.3.4Projecte Reconoce
El projecte Reconoce estableix un sistema per a reconèixer i donar
visibilitat les habilitats i competències que adquireix el voluntariat del món
del lleure, i així millorar l’ocupabilitat de la gent jove. L’idea d’aquest projecte es va
desenvolupar fa uns anys des de tres entitats del lleure d’àmbit estatal: Confederación de Centros
Juveniles Don Bosco, Scouts i Didania.
Aquest any des de la Federació s’ha potenciat el contacte i el donar a conèixer aquest projecte a
d’altres entitats amb les quals compartim coordinacions en el lleure. També s’ha continuat amb
l’acompanyament de les persones que han realitzat la formació per a poder ser avaluadores de les
monitores i monitors del seu centre juvenil, certificant així la seva experiència de voluntariat en el
lleure.

18

MEMÒRIA 2019

5. COL·LABORACIONS
5.1 Subvencions públiques

Subvencions del Departament de Treball, Afers
Socials i Família:
- Direcció General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència
- Direcció General de Joventut
- Direcció General d’Acció Cívica i
Ciutadania

Subvencions de la Direcció de Serveis
d’Infància, Joventut i Persones Grans Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI:
- Departament de Joventut
- Departament d’Infància

Subvenció de l’Àmbit d’Igualtat i Ciutadania

5.2 Col·laboracions privades
Salesians cooperadors
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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
federaciodbcat
fedeDBCat
fededbcat
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