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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 

1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT  
 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Aquest any 2021 ha estat un any on la COVID-19 va continuar marcant i 

condicionant la vida del infants i joves, les seves famílies, el voluntariat, així 

com a les entitats. 

 

Hem continuat reinventar-nos i sent, com sempre ho és el lleure, persones i 

entitats creatives i imaginatives on la distància social i la mascareta no  

condicionés la nostra tasca educativa. 

 

En aquest document es troba un recull de totes les activitats realitzades, la 

participació i dades importants que hem tingut el 2021 a la nostra 

Federació. S’ha potenciat la participació als centres juvenils, per a renovar 

el sentiment de pertinença i equip que son els i les voluntàries de cada 

centre. 

 

També s’ha fomentat la implicació 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. 

 

Les trobades formatives de la Federació s’han realitzat i, segons la realitat que hi havia, de forma 

telemàtica, als propis centres juvenils i presencialment, com van ser els cursos d’estiu de monitors/es 

i directors/es. 

La Festa de la Fede també va ser especial, es va fer als centres juvenils, però tots els infants i joves 

feien les mateixes activitats amb un mateix fil conductor que els unia tot i la distància.  

  

En un any tan peculiar com ha estat aquest 2021 podem sentir satisfacció de tota la feina feta, de la 

defensa del dret al lleure per a tothom, i de continuar oferint una educació en el lleure salesiana, que 

vol trencar les barreres de la distància i preocupant-se especialment pel infants i joves més 

necessitats dels nostres centres.  

 

 

Miguel Gómez 
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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 del lleure educatiu. 

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 al document “Proposta educativa dels esplais 

i centres juvenils salesians”. 

 

Els Centres Juvenils i la Federació son entitats de base voluntària; on l’acció directa amb els infants i 

joves son persones voluntàries que viuen i senten el lleure com a una oportunitat per a potenciar 

l’autorealització personal i desenvolupar el propi creixement i identitat dels infants i joves en la seva 

totalitat: cos, cor, ment i esperit. Desenvolupem programes d'atenció on hi han participat 963 infants 

i joves de Catalunya aquest 2021, que han estat acompanyats per 259 persones voluntàries..  

 

La Federació col·labora amb diverses entitats, és membre de la Confederación de Centros Juveniles 

Don Bosco de España, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, del Consell de la Joventut de 

Barcelona i del MJS, on participem amb una persona representant als 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.  

 

Som entitat certificada amb Sistema de Protecció Intern (SdPI) que acredita el nostre compromís 

públic com a un espai vers la protecció, el bon tracte i les cures mútues vers els infants, adolescents i 

persones en situació de vulnerabilitat. Aquest protocol complementa el Protocol de prevenció 

d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure a Catalunya. 
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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 son els Estatuts i el 

Reglament de Règim Intern.  

 

Els òrgans de govern de la Federació son l’Assemblea General de Centres i el Consell Permanent. 

L'Assemblea General de Centres és l’òrgan sobirà, on 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 actualment per set persones: quatre son voluntàries que pertanyen als centres 

i les 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. 
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Per coordinar i executar les accions recollides dins del Pla de Treball, es treballa per equips que 

fomenten i potencien una acció més participativa, plural i específica. Aquests equips estan formats 

per: 

 1 o 2 membres del Consell Permanent que coordinen i acompanyen, a més de vetllar per 

l’assoliment dels objectius i finalitats de les accions.  

 4 o 5 representants de centres que son 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. 
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AJ Tronada 

 

 

 

Esplai: dissabtes 

Centre Juv.: dimecres i dijous 

Centre Diari: de dilluns a dijous 

Estiu: colònies 

CEIJ El Forat 

 

 

 
 

Esplai: dissabtes 
Centre Juvenil: dissabtes 

Estiu: colònies 

CJS Badalona 
(Som-hi tots) 

 

 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: dissabtes 

Estiu: colònies i campaments 

3. ENTITATS MEMBRES 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

CJS Rocafort 

(La Nivaira) 

 
 

 

 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: dissabtes 

Teatre: de dilluns a divendres 

Estiu: colònies i campaments 

 

CJS Don Bosco Navas 
(Meridiana) 

 
 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes  

Espai Jove: dissabte 

CJ St. Andreu 
 

 
 
Esplai: divendres i dissabtes 

Centre Juv.: divendres i dissabtes 

Espai Jove: divendres 

CJS Sabadell 
(La Sala) 

 
 

 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: dissabtes 

Teatre: dilluns, dimecres i dissabte 

Estiu: casal i colònies 

AJ Sarau 
 

 
 

 

Esplai: dilluns, dimecres, divendres 

i dissabte 

Centre Juvenil: dimarts, dijous, 

divendres i dissabte 

Espai Jove: divendres i dissabte 

Teatre: diumenge 

Estiu: casal i colònies 

CJS Terrassa 

 
 
 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: divendres i dissabtes 

Estiu: casal 

 

CJS Sant Boi 
(EsplaiArrels) 

 

 
 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: dissabtes 

Estiu: casal i colònies 

CJS Martí-Codolar 

 
 

Esplai: dissabtes 

Centre Juvenil: dissabtes 

Espai Jove: dissabtes 

Estiu: casal 
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 259                                                                                963 
 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 de la Federació aquest any 2021 ha estat oferir un servei de lleure educatiu de 

qualitat vers els infants, adolescents i joves, especialment a aquells que es troben en una situació de 

vulnerabilitat, fent-los protagonistes de l’acció educativa. Aquest projecte es porta a terme amb el 

suport i l’acció directa de les entitats membres de la Federació: els centres juvenils. 

 

 

 

 

 

La situació provocada per la COVID-19 el 2021 (amb els confinaments, els protocols i criteris, les 

aturades,...) han suposat renovar-se, ser flexibles per a no perdre l’essència i poder portar a terme 

els projectes marcats; tenint en compte la realitat que s’estava vivint, acompanyant i recolzant els 

infants i joves dels centres juvenils i les seves famílies. 

 

 

 

 

 

 

El lleure educatiu és un dret que continuem posant de relleu i en valor a tota la societat catalana, 

com a dret fonamental per als infants, adolescents i joves, com a un espai de relació i creixement 

personal i col·lectiu a través de l'educació no-formal.  
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4.2 Activitats del centre 

 4.2.1 Educació per la promoció de la qualitat de vida d’infants – 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 de caràcter setmanal 

(esplais, centres diaris, teatre) i d’altres a l’estiu (casals, colònies i 

campaments). Totes elles coordinades per l’equip de voluntariat dels centres 

juvenils. 

 

S'actua des del marc de la prevenció primària i secundària, on s'educa i es 

fomenten valors per a cada persona i pel conjunt de la societat  com son la 

tolerància, el respecte pel medi ambient, la cultura de la no-violència, la pau, la solidaritat, la 

diversitat; ... 

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

 

 

Persones destinatàries aquest any 2021:  

 Activitats de dissabte: 528 

 Activitats de divendres: 215  

 Activitats de dilluns a dijous: 65 

 Estiu: 407 
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4.2.2 Educació en valors solidaris entre els 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 son: Centres juvenils i Espai jove (per a joves 

majors de 16 anys).  

Els hi oferim una proposta lúdic-educativa encaminada al propi 

creixement personal considerant el jove com a protagonista. 

Fomentem aquest protagonisme des d’una participació i 

implicació en l’organització i disseny de moltes de les activitats 

que realitzen. 

Es realitzen activitats de lleure, moments de reflexió personal, així com excursions, sortides de dos 

dies i campaments i colònies d'estiu. En tot el que fem sempre treballem l'educació en valors, la 

tolerància, la creativitat, la imaginació,... 

 

Els centres juvenils i els espais joves estan a Badalona, 

Barcelona, Sabadell, Terrassa i St. Boi de Llobregat.  

 

 

 

 

 

Persones destinatàries aquest any 2021:   

 Centre Juvenil: 283 

 Espai Jove: 152 

 Estiu: 290 
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4.3 Activitats generals 

 

 4.3.1 Lúdic-educatives 

 

Festa de la Fede

És una acció que es va realitzar als centres juvenils el 17 

d’abril del 2021. Els anys anteriors que ha pogut fer-se, 

era d’àmplia convocatòria on els infants i joves dels 

centres juvenils es trobaven a un mateix lloc. Aquest any 

es va decidir, per a facilitar el compliment dels protocols i 

criteris al lleure respecte la COVID-19, fer- la el mateix 

dia, als locals i espais exteriors de cada centre juvenil. Es van fer activitats segons l’edat: unes 

adreçades als infants de 5 a 12 anys i d’altres pels joves entre 13 i 17 anys. La temàtica (la tecnologia i 

les comunicacions digitals) va ser el fil conductor per a conèixer, mitjançant el joc, els altres centres 

juvenils i la Federació mateixa. La valoració va ser molt positiva i, tot i fer-se a la mateixa entitat, la 

vivència de festa, de dia diferent va ser comuna per a tothom. 

Van participar 406 infants i joves; i els hi van acompanyar 71 

monitors/es. 
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4.3.2 Formatives 

Jornades de premonitors i premonitores 

S’han organitzat dos matins de formació, el 16 de gener i el 13 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 de forma telemàtica i van participar un total de 62 persones. La 

formació del novembre es va fer a Torre Gironella (Barcelona) amb una participació de 60 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. 

El tema del monogràfic al gener va ser la cultura i educació del bon tracte, dins i fora dels centres 

juvenils. Es va realitzar el 16 de gener, de forma telemàtica, amb una assistència de 29 persones. 

El tema del monogràfic de. 13 de novembre va ser la situació actual dels i les joves, (com la pandèmia 

havia i estava afectant al jovent, tant als usuaris com voluntariat dels centres juvenils). Es va realitzar 

a Torre Gironella amb una participació de 21 persones. 
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Dissabte Formatiu 

El 8 de maig del 2021 s’organitzà una jornada formativa amb 

diversos tallers on les formadores els van realitzar de forma 

telemàtica i els i les voluntàries destinatàries ho feien des dels seus 

centres juvenils. Es va fer així per a millorar la cohesió i relació de 

cadascun dels equips de monitors/es de cada centre juvenil. Van 

participar 95 persones. Els tallers que es van oferir van ser: Ioga, 

ONG Bosco Global, Improvisació, Joves en l’espai virtual i Gimcanes 

interactives.   
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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. La dinàmica 

del curs i els continguts de les sessions estan orientats per l'estil educatiu salesià, seguint les normes 

establertes des de la Direcció General de Joventut i amb el seguiment i certificació de l’Escola Mirall. 

El curs ha constat de 100 hores de formació presencial i 50 hores de formació online.  

Aquest any ha participat un total de 39 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, que es va 

fer a la casa de colònies Mogent de Llinars del Vallès, i del 27 al 30 de desembre, que es va fer de 

forma telemàtica com a mesura de previsió per la situació de COVID-19 que en aquelles setmanes 

s’estava vivint. S’han impartit 134 hores de formació presencial i 66 hores de formació online. Han 

participat un total de 6 persones.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació per a animadors i animadores de grups de fe 

La baixa inscripció a aquesta formació va provocar que s’anul·lessin per aquest any.   
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4.3.3 Administratives - Assembleàries 

Assemblea General Ordinària i Extraordinària, Reunió d’equips directius 

A l’Assemblea General Extraordinària del 20 de febrer, que es 

va fer de forma telemàtica, es va aprovar el pressupost 2021 i 

es van presentar els resultats econòmics del 2020 de la 

Federació. També es va compartir com estaven els equips de 

treball d’activitats i formació, i de les trobades que cadascun 

estaven organitzant per aquest any 2021. 

 

La Reunió d’Equips Directius del 12 de juny va ser la primera presencial des del febrer del any 

anterior. Es va realitzar al CJS Badalona. Es va començar amb una formació sobre acompanyament 

emocional als equips de monitors i monitores dels centres juvenils. Es van valorar les tasques 

realitzades pels equips de treball (comunicació, formació, activitats, economia...), i es va fer el 

seguiment dels centres juvenils, compartint com havia estat aquest curs i les activitats d’estiu que 

estaven preparant. Es va fer el comiat de la tècnica de formació, Ariadna Carnero i de dos membres 

del Consell Permanent (Julio Pedraza i Jordi Lleixà). El mateix dia es va realitzar la segona reunió de 

les i els responsables de coordinació de pastoral dels centres juvenils. 

 

El 16 octubre es va fer l’Assemblea General Ordinària al CJS Martí-Codolar. Es va aprovar l’informe de 

gestió del curs anterior 2020-2021 i es va aprovar el pla de treball del curs 2021-2022. Es va fer 

seguiment dels centres juvenils i es va fer el comiat del Fernando Gimeno com a president de la 

Federació. El mateix dia es va realitzar també la reunió de les persones responsables de la 

coordinació de pastoral dels diferents centres juvenils. 
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4.3.4 Projecte 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 la presència als centres per explicar el projecte al 

voluntariat. S’ha participat activament al Grup de Treball de Reconeixement de Competències 

Associatives del CNJC i a la preparació del “Catàleg de les Competències Clau de l’Acció Voluntària” 

convocada i impulsada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets 

Socials de la Generalitat de Catalunya. 
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5. COL·LABORACIONS 
 

5.1 Subvencions públiques 
 

 

Subvencions del Departament de Drets Socials: 
- Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència 
- Direcció General de Joventut 
- Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

 

 

 

Subvencions de la Direcció d’Infància, Joventut i 
Persones Grans: 
- Departament de Joventut 
- Departament de Promoció de la Infància 

 

 

 

 
 

 

 

5.2 Col·laboracions privades 
 

Salesians cooperadors 



 

 

 

 

 

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS 

DON BOSCO DE CATALUNYA 
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Tel. 93 206 59 10 
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