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PRESENTACIÓ
L’Associació d’Esplais de Castelló (AECA) és 
una entitat d’acció social sense ànim de lucre, 
que treballa en l’àmbit de l’educació no formal 
amb projectes educatius al temps lliure infantil 
(Esplais) des de 2016, on joves, infants i les seues 
famílies s’eduquen per a poder ser ciutadania 
activa. Aprendre mitjançant el joc, el diàleg, la 
descoberta,  l’aventura, la imaginació i el risc 
intel·lectual, amb la col·laboració i l’aprenentatge 
compartit.

L’entitat està especialitzada, per una part, en 
treball d’animació sociocultural i educació en 
participació amb menors de 6 a 12 anys, i per altra, 
en la formació i gestió de persones voluntàries 
que treballen per transformar la realitat social 
mitjançant l’educació en valors amb menors en 
projectes socioculturals. El projecte compta amb 
persones especialistes en animació sociocultural 
i participació encarregades de formar a l’equip 
voluntari i l’equip de coordinació. 

Sabem que no som iguals a totes les edats, per 
això ens dividim per grups d’edat per a poder 
adaptar-nos a les diferents etapes evolutives. Els 
valors que es treballen a l’esplai són l’ecologia i la 
descoberta de l’entorn, la justícia i la solidaritat 
entre pobles, la cooperació, el treball en equip i 
la responsabilització progressiva. Pensem que un 
altre món més just és possible, des de l’educació 
i l’acció al temps lliure amb infants. Apostem 
pel respecte a la llibertat de creences i per la 
igualtat d’oportunitats de totes les persones per a 
participar, i volem transmetre una consciència de 
la realitat social en què vivim per a poder actuar 
sobre ella i transformar-la.

DADES BÀSIQUES DE L’ANY 2018

11 ESPLAIS a barris i municipis de la 
província de Castelló.

124 ACTIVITATS d’oci educatiu amb 
infants de 6 a 12 anys.

3 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
AMB LES QUE HEM COL·LABORAT: 
l’Ajuntament de Castelló per posar en 
marxa 5 esplais a la ciutat,  l’Ajuntament 
de les Alqueries i l’Ajuntament 
d’Almassora. Treballem de la mà de les 
administracions que trien el camí de 
la gestió cívica o ciutadana de certs 
serveis que requereixen, per altra banda, 
ser dirigits per aquelles persones que 
estan més pròximes al problema que 
intenten resoldre.

13 ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE amb les que hem 
fet xarxa i col·laborat per a realitzar 
activitats conjuntes, i les quals ens han 
cedit les seues seus per a fer activitats 
els dissabtes de matí: Associació de 
Veïnal Segon Molí, Associació de Cases 
de Joventut de Castelló, Aula debate 
mujeres del Grau, Associació de veïnal 
l’Aduana, Associació de veïnal Sant 
Agustí Sant Marcos, Associació de veïnal 
Bulevard Blasco Ibáñez, Associació de 
veïnal el Raval Universitari, Associació 
de veïnal Peri 18, Associació de veïnal 
Raval de la Trinitat, Associació Cultural 
La Verduleria, Fundació Novessendes, 
FEDASCICA i la Coordinadora 
Valenciana d’ONGs.

15 ACTIVISTES I ANIMADORS/ES 
VOLUNTARIS/ÀRIES

6 MUNICIPIS on hem tingut presència: 
Castelló de la Plana, Almassora, 
Benicàssim, Betxí, les Alqueries i 
Torreblanca.

120 PERSONES ASSOCIADES, infants 
que participen en els projectes i les 
seues famílies.

“Fem esplai perquè sabem que educar al temps lliure és una 
eina forta per al canvi social, perquè volem fomentar les 
interrelacions sense ànim de lucre com manera de crear xarxes 
d’intercanvi i aprenentatge entre la ciutadania, també fem 
esplai per satisfacció personal, perquè ho passem bé, perquè ens 
divertim i aprenem junt amb els infants.”
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ESPLAI MOLINERES (CASTELLÓ)
C/ Antonio Prades Safont, 5, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació de Veïnal Segon Molí i 
l’Ajuntament de Castelló

ESPLAI BARRANC DEL SÒL (CASTELLÓ)
C/ Benitadús, 28A, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació de Veïnal Sant Marcos i Sant 
Agustí i l’Ajuntament de Castelló

ESPLAI GRAUERO (CASTELLÓ)
C/ Magallanes, 25, Grau de Castelló
En col·laboració amb Castelló en Moviment i l’Aula Debat Mujeres 
del Grao

ESPLAI DEL RAVAL (CASTELLÓ)
C/ Honori Garcia i Garcia, 6, Castelló de la Plana.
En col·laboració amb l’Associació de Veïnal el Raval Universitari i 
l’Ajuntament de Castelló

ESPLAI L’ADUANA (CASTELLÓ)
C/ Torrexiva, 4, Grupo Lourdes, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació de Veïnal l’Aduana

ESPLAI DE LA VERDU (CASTELLÓ)
C/ del Cronista Muntaner, 4, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació la Verduleria, Espai comunitari 
autogestionat

ESPLAI TORREBLANCA 
C/ Alcalde París, 4, Torreblanca
En col·laboració amb l’Ajuntament de Torreblanca

ESPLAI D’ALMASSORA 
C/ Santa Bàrbera, 9 (Ateneu Jove), Almassora
En col·laboració amb l’Ajuntament d’Almassora

ESPLAI SABADACASAL (LES ALQUERIES)
C/ Verge de la Rosa, 56 (Casal Jove), les Alqueries
En col·laboració amb l’Ajuntament de les Alqueries

ESPLAI CATAFLAI (BENICÀSSIM)
C/ Els dolors 42-44 (Centre de Cultura i Joventut La Maranya), 
Benicàssim

ESPLAI JUGA EL DISSABTE (BETXÍ)
Av/ Primer de maig, 23 baix, Betxí
En col·laboració amb la Fundació Novessendes de la C.V.

DADES
DE LES SEUS
D’ESPLAI
A 2018 hem tingut 11 
projectes d’Esplais, a 6 
municipis de la província, on 
s’han treballat programes 
d’educació en participació 
amb infants:
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TROBADES I
CAMPAMENTS
Els moments de trobada i 
convivència entre les seus 
d’Esplais estan pensats 
per establir relacions, 
intercanviar experiències 
i treballar la cooperació 
entre els infants que 
participen en els diferents 
projectes locals. Es tracta 
d’una activitat molt 
important per a consolidar 
a les persones que hi 
participen i formar en 
valors d’una manera més 
dinàmica i vivencial.

ALBERGADA
Alberg municipal de Vila-real
24 i 25 de febrer

32 infants de 6 a 12 anys
7 monitors/es voluntàries
3 esplais implicats 
2 dies

A l’albergada van assistir infants dels esplais de Castelló (Esplai 
la Verdu), les Alqueries i Benicàssim (Esplai Cataflai). En la 
trobada es van treballar valors com la igualtat, la protecció del 
medi ambient, el valor real de la democràcia i la participació, 
la pluralitat, el rebuig a tota mena de violència, la solidaritat i 
la integració, a més de treballar la cohesió grupal i el treball en 
equip.

TROBADA DE TARDOR 
Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castelló)
17 de novembre

57 infants de 6 a 12 anys
13 monitors/es voluntàries
8 esplais implicats 
1 dia

Els infants de 8 esplais van participar i gaudir d’un dia als 
aiguamolls del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, 
ple de diversió i activitats, com jocs, balls i una visita guiada al 
museu del Parc natural. Una jornada de convivència i treball 
conjunt, on els xiquets i xiquetes dels diferents municipis es 
van retrobar amb infants d’altres esplais i van conéixer nous 
companys i companyes. 

5

M
em

òr
ia

 2
01

8 
—

 A
ss

oc
ia

ci
ó 

d’
Es

pl
ai

s 
de

 C
as

te
lló



FORMACIÓ
Organitzarem formació 
homologada en animació 
sociocultural per a formar, 
tant a les persones joves 
voluntàries de l’entitat 
implicades en el projecte, 
com a la joventut de la 
província de Castelló en 
general. Les temàtiques 
de les formacions són al 
voltant del: treball en equip 
i resolució de conflictes, 
planificació i organització 
d’equips de treball i 
recursos lúdics. A 2018 s’han 
organitzat dues formacions.

CURS MONITOR/A D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE
Castelló i Benicàssim

350 hores de formació
14 participants

Formació homologada per l’IVAJ, impartida per persones 
professionals a joves de la província de Castelló. Es tracta 
de fomentar la formació dintre de les associacions, i donar 
l’oportunitat a les joves a ser noves animadores amb infància 
o joventut. La part teòrica, metodològicament està orientada 
al foment de la participació juvenil. Es tracta d’educar en 
participació i fomentar la consciència crítica per a fer que les 
persones que hi participen i s’eduquen amb la metodologia de 
l’animació sociocultural, siguen crítiques amb el que els envolta 
i s’impliquen en la solució dels problemes detectats. Per això, és 
important formar a futurs animadors/es en participació, per a 
poder desenvolupar la seua funció d’ensenyar als més menuts 
a actuar com a ciutadania activa. A més, com tot curs també 
té una part de pràctiques on es tracta de posar en pràctica 
els coneixements obtinguts de les classes teòriques amb els 
infants, que són els principals promotors d’aquest projecte. 
Finalment, també es tracta de vincular als animadors/es o 
futurs animadors/es amb una nova forma d’educar i de realitzar 
activitats amb els més menuts.

SEMINARIS MENSUALS DE FORMACIÓ
Benicàssim

20 hores de formació
12 participants

Deu seminaris mensuals de dues hores de duració cadascú, 
on s’ha treballat amb l’equip d’animadors i animadores dels 
projectes, per a fer el seguiment, millorar la seua tasca com 
a monitors/es mitjançant la formació i proporcionar-los 
ferramentes metodològiques per al treball amb infants als 
esplais. Amb aquesta formació continuada s’ha aconseguit 
fer un correcte seguiment dels projectes, les tasques i 
l’acompanyament de les persones voluntàries i professionals.
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TREBALL
EN XARXA
Treballem conjuntament 
en activitats amb altres 
entitats, o bé, pròximes 
arrelades als diferents 
municipis, o bé, amb 
entitats que treballen una 
temàtica que ens resulta 
interessant o complementa 
la formació o la matèria 
que estem treballant al 
projecte. Tractant d’enriquir 
les nostres activitats i/o 
formacions, i teixir xarxes de 
col·laboració per tal d’incidir 
més en la participació 
ciutadana. 

EMPRENEDORIA SOCIAL: LA GAMIFICACIÓ COM A MOTOR DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Almassora, Benicàssim i Castelló de la Plana, d’abril a setembre

30 infants de 6 a 12 anys
13 joves emprenedores
48 activitats, tallers de participació infantil i sessions de 
formació

Aquest és un projecte de l’Associació Impuls en el qual l’AECA vam 
col·laborar. El projecte ha promogut l’emprenedoria i la motivació 
en la recerca d’opcions laborals en joves, i ha contribuït al 
desenvolupament local. Es va configurar un grup de persones 
joves emprenedores, que van treballar la participació amb grups 
d’infants a diferents barris i pobles de la província de Castelló, 
mitjançant la utilització de la gamificació com a tècnica 
d’aprenentatge que trasllada la mecànica del joc a l’àmbit 
educatiu-professional. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix 
millorar els resultats, ja siga per a absorbir millor alguns 
coneixements, millorar alguna habilitat, actuant com facilitadora 
en el desenvolupament de competències i com promotora de la 
motivació i el clima positiu tan necessari per al procés de recerca 
de treball.
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DIA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓ I EL COMERÇ JUST
Castelló, 12 de maig

14 persones activistes voluntàries
150 participants
8 entitats

Conjuntament amb el grup de solidaritat de l’Associació de 
Cases de Joventut de Castelló, l’AECA va organitzar una gimcana 
educativa i de sensibilització dins de la Fira de Comerç Just a 
Castelló, organitzada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD’s. 
En aquest acte, en commemoració del Dia Internacional de la 
Cooperació i el Comerç Just, que es va celebrar el 12 de maig 
al Parc Ribalta (Castelló de la Plana), s’han realitzat diferents 
activitats: degustació i venda de productes de Comerç just, eco-
nomia social i solidària, concerts, balls internacionals Bollywood, 
cercaviles, contacontes, tallers infantils.

TROBADA ESCOLA DE CIUTADANIA
Manises, 29 de setembre

103 participants
12 entitats 

La comunicació una eina de transformació social

AECA va participar en la trobada anual Escola de ciutadania: La 
comunicació una eina de transformació social. Un moment de 
treball intern de les entitats participants i una anàlisi de la rea-
litat que ens envolta per a definir línies estratègiques de treball 
conjunt. A més, en aquesta edició s’ha comptat amb Dolors Reig, 
psicòloga social, consultora i directora d’El caparazón i José 
María Regalado, treballador social, formador i consultor. Es va 
treballar la comunicació com una eina de transformació social 
amb la xerrada Com connectar per participar, joves i progrés 
amb internet i el taller Com treballar la identitat digital dels 
moviments socials.

Acció organitzada per Fundación Movimiento Ciudadano, Escola 
de Cases, Fundació Horta Sud, Federació de Cases de Joventut, 
Associació de Dones Antares, Associació Veïnal Barri Sant Fran-
cesc, Esplais Valencians, Club de Muntanya Manises i Associació 
Impuls.

TREBALL
EN XARXA

M
em

òr
ia

 2
01

8 
—

 A
ss

oc
ia

ci
ó 

d’
Es

pl
ai

s 
de

 C
as

te
lló

8



REUNIONS,
ASSEMBLEES I
PLENARIS
AECA és una entitat sense 
ànim de lucre amb un 
funcionament democràtic. 
L’òrgan de representació, la 
junta directiva, actualment 
formada per 5 membres, 
es renova amb una 
periodicitat bianual. L’òrgan 
de govern és l’assemblea 
general, que es convoca 
anualment, i està formada 
per totes les persones 
associades. En l’actualitat, 
120 socis i sòcies formen 
l’entitat.

EL SECRETARIAT 
DE L’AECA ESTÀ 
FORMAT PER:
(a data 15 de maig de 2018)

ASSEMBLEA GENERAL
Castelló, 15 de maig

6 Seus d’Esplais presents
14 assistents representants de les seus d’Esplais

Oberta a la ciutadania associada en general, l’assemblea és un 
espai de trobada, de reflexió i treball conjunt, on es compartei-
xen les informacions importants i comuns a totes les seus (prope-
res activitats, formacions, balanç econòmic, etc.), es fa una roda 
de coordinació en la qual totes les seus posen en comú la seua 
situació actual, les activitats i es planteja debat sobre alguns 
temes polèmics o d’especial rellevància. En aquesta ocasió es va 
aprovar la nova junta directiva, el pla d’actuació i el pressupost 
anual de l’entitat.

PRESIDENT
Joan Salvador Muñoz

SECRETÀRIA
Alba Remolar Franch

TRESORER
Sergio Lorenzo Miguel

VOCAL
Sergio García Roig
Maria Llopis Torres
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RESUM 
ECONÒMIC 
2018

AMB EL 
SUPORT I LA 
COL·LABORACIÓ 
DE

TOTAL D’INGRESSOS: 

12.625,00 €
Subvencions:  4.700,00 €
Ingressos d’activitat econòmica:  7.925,00 €

TOTAL DE DESPESES  

11.683,89 €  
Activitat i programes: 9.539,45 €
Gestió de l’entitat: 410,19 €
Impremta i Publicitat: 1.734,25 €

Generalitat Valenciana
Diputació de Castelló
Ajuntament de Castelló
Ajuntament de les Alqueries
Ajuntament d’Almassora
Associació de Cases de Joventut de Castelló
Associació Impuls
Associació de Veïns Segon Molí
Aula debate mujeres del Grau Aula Debate
Associació de Veïns l’Aduana
Associació de Veïns Sant Agustí Sant Marcos
Associació de Veïns Bulevard Blasco Ibáñez
Associació de Veïns el Raval Universitari
Associació de veïns Peri 18
Associació de Veïns Raval de la Trinitat
Associació Cultural La Verduleria
Fundació Novessendes
Castelló en Moviment
Coordinadora Valenciana d’ONGs
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Associació d’Esplais de Castelló. CIF: G12727483. Núm. registre d’associacions: CV-01-039063-CS. 
Núm. registre entitat voluntariat: CV-04-058555-CS. C/ Mª Teresa González Justo, 20, 2nB. 12005 
Castelló de la Plana. T. 600 354 748. info@fesesplai.org. www.fesesplai.org. Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó. A l’Associació d’Esplais de Castelló utilitzem el llenguatge inclusiu i no sexista a 
les nostres publicacions. Imprés en paper 100% reciclat. Procés de fabricació sense clor i sense 
blanquejadors òptics. Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m.




