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PRESENTACIÓ

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

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 en
projectes socioculturals.

324 ACTIVITATS d’oci educatiu
amb infants de 6 a 12 anys.
5 ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES AMB LES QUALS
HEM COL·LABORAT: Generalitat
Valenciana, Diputació de Castelló,
Ajuntament de les Alqueries,
Ajuntament de Torreblanca i
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 ser dirigits per aquelles
persones que estan més pròximes al
problema que intenten resoldre.
12 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 Cases de
Joventut de Castelló, Aula debate
mujeres del Grau, Associació Veïnal
Segon Molí, Associació Veïnal
l’Aduana, Associació Veïnal San
Jaime Roquetes, Associació Veïnal
el Raval Universitari, Federació
d’associació d’estudiants-FADES,
Escola de Cases, Fundació
Novessendes, FEDASCICA, Castelló
en Moviment i la Coordinadora
Valenciana d’ONGs.
18 ACTIVISTES I ANIMADORS/ES
VOLUNTARIS/ÀRIES
6 MUNICIPIS on hem tingut
presència: Castelló de la Plana,
Almassora, Benicàssim, Betxí, les
Alqueries i Torreblanca.
102 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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L’Associació d’Esplais de Castelló (AECA) és una entitat
laica d’acció social sense ànim de lucre, que treballa
en l’àmbit de l’educació no formal amb projectes d’oci
educatiu al temps lliure infantil (Esplais). Va començar
a treballar l’any 2005 en l’àmbit de la protecció
ambiental dels voltants del Desert de les Palmes a
Benicàssim, que va culminar amb la paralització de
la carretera que anava a travessar el Paratge. Més
tard, les famílies involucrades van decidir fer un gir al
projecte, per seguir treballant valors democràtics amb
els infants de la província. L’entitat manté la seua gran
vocació mediambientalista en les seues activitats i
actualment joves, infants i 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.

QUÈ ÉS FER
ESPLAI?

És conèixer i estimar el territori. Som conscients
que la riquesa i la diversitat, fan del món on vivim
un lloc amb més oportunitats per a tothom, que
cal implicar-se en la cura del planeta, que hem de
canviar hàbits per a poder fer més sostenible la
nostra existència.
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És aprendre a conviure i viure en societat. L’esplai
és una escola de vida i de ciutadania. Fem activitats
en grup, els infants decideixen què volen fer i com ho
faran. Així aprenen a exposar el diferents punts de
vista, a prendre decisions i assumir responsabilitats.
És créixer, guanyar autonomia i viure en societat.
L’esplai ens ajuda a aprendre, a desenvolupar
determinades competències bàsiques i habilitats
per a la vida, a expressar-nos en públic, escoltar,
organitzar un raonament i formular un punt de vista,
a organitzar-nos millor, planificar, programar una
activitat, treballar en equip, resoldre problemes.
És contribuir al model de ciutat educadora. Que
els xiquets i xiquetes del municipi i les seues famílies
siguen escoltats, ajuden a detectar necessitats
reals, puguen decidir sobre el que els afecta i ser
corresponsables de la solució.
És exercir els deures i drets de la Infància.
Garantim al xiquet i la xiqueta, que estiga en
condicions de formar-se un judici propi, el dret
d’expressar lliurement les seues opinions en tots els
assumptes que li afecten, i a tindre degudament en
compte les seues opinions, en funció de l’edat i la
maduresa
És apropar-nos al Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Garantint una educació de qualitat,
promovent unes ciutats i comunitats sostenibles,
un consum responsable i fent accions front al canvi
climàtic i per la conservació dels ecosistemes des de
la perspectiva de la infància.
I tot aixó des de la perspectiva de l’oci educatiu al
temps lliure. Aprenem a jugar juntes, compartim els
jocs i el temps entre generacions que normalment
mai es trobarien, joves i infants. Intentem passar-ho
bé sempre que podem.
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DADES
DE LES SEUS
D’ESPLAI

ESPLAI MOLINERES (CASTELLÓ)
C/ Antonio Prades Safont, 5, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació Veïnal Segon Molí

ESPLAI DEL RAVAL (CASTELLÓ)
C/ Honori Garcia i Garcia, 6, Castelló de la Plana.
En col·laboració amb l’Associació Veïnal el Raval Universitari
ESPLAI L’ADUANA (CASTELLÓ)
C/ Torrexiva, 4, Grupo Lourdes, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació Veïnal l’Aduana
ESPLAI ROQUETES (CASTELLÓ)
C/ Avinguda Castelló 39, Grupo Roquetes, Castelló de la Plana
En col·laboració amb l’Associació Veïnal San Jaime-Roquetes i
FEDASCICA
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 DE LES ALQUERIES
C/ Verge de la Rosa, 56 (Casal Jove), les Alqueries
En col·laboració amb l’Ajuntament de les Alqueries
ESPLAI CATAFLAI DE BENICÀSSIM
C/ Els dolors 42-44 (Centre de Cultura i Joventut La Maranya),
Benicàssim
En col·laboració amb l’Associació de Cases de Joventut de
Castelló
ESPLAI JUGA EL DISSABTE DE BETXÍ
Av/ Primer de maig, 23 baix, Betxí
En col·laboració amb la Fundació Novessendes de la C.V.
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A 2019 hem tingut 10
projectes d’Esplais, a 6
municipis de la província, on
s’han treballat programes
d’educació en participació
amb infants:

ESPLAI GRAUERO (CASTELLÓ)
C/ Magallanes, 25, Grau de Castelló
En col·laboració amb Castelló en Moviment i l’Aula Debat Mujeres
del Grao
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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 Mar i Vent (Piles)
23 i 24 de febrer 2019
42 infants de 6 a 12 anys
11 monitors/es voluntàries
8 esplais implicats
2 dies
A l’albergada van assistir infants dels esplais de Castelló (Raval
Universitari, Aduana, Molineres i Grau), les Alqueries, Almassora,
Betxí i Benicàssim. 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 PRIMAVERA
Paratge Natural la Esperanza (Segorbe)
18 de maig 2019
47 infants de 6 a 12 anys
8 monitors/es voluntàries
7 esplais implicats
1 dia
Els infants dels esplais de Castelló (Raval Universitari, Aduana,
Molineres i Grau), les Alqueries, Betxí i Almassora van participar
i gaudir d’un dia al Parc Natural de l’Esperanza de Segorbe,
ple de diversió i activitats, jocs i temps per a explorar aquest
magnífic entorn de la comarca de l’Alt Palància. 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 conèixer nous companys i companyes.
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CAMPAMENT D’ESTIU
Campament Juvenil Navalón
Del 24 de juny a l’1 de juliol de 2019
22 infants de 6 a 12 anys
13 monitors/es voluntàries
8 dies
Durant 8 dies, infants de la província de Castelló van poder
gaudir de la convivència en un espai natural i del descobriment
del medi. Durant aquests dies es van fer noves amistats, van
aprendre a treballar amb autonomia i assumir responsabilitats,
mentre participaven en els jocs i dinàmiques que l’equip de
monitors i monitores voluntàries van organitzar per a aquests
dies de trobada.

TROBADA DE TARDOR
El Termet (Vila-real)
30 de novembre 2019
61 infants de 6 a 12 anys
9 monitors/es voluntàries
7 esplais implicats
1 dia
Xiquetes i xiquets dels esplais de Castelló (Raval Universitari,
Aduana, Molineres i Grau), les Alqueries, Almassora i Betxí, van
poder gaudir d’un dia de descobriment i jocs al Paratge Natural
el Termet. A més de conèixer el Termet, la vegetació i les seues
espècies, van poder conèixer tot el que ens aporta la natura i la
importància de treballar per reduir la nostra petjada ecològica.
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FORMACIÓ I
VOLUNTARIAT

SEMINARIS MENSUALS DE FORMACIÓ
Benicàssim

Organitzem 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 2019 s’ha organitzat
una formació continuada
amb seminaris mensuals.

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 educadores 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.

20 hores de formació
8 participants

CURS MONITOR/A D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE
Castelló i Benicàssim
Dates 11 i 18 de gener, 1, 8, 15 i 22 de febrer
14 participants
Formació homologada per l’IVAJ, impartida per persones
professionals a joves de la província de Castelló. El curs dóna
eines de treball amb grups, foment de la participació juvenil,
la metodologia de l’animació sociocultural i el compromís
social. Amb aquesta formació, les persones participants tenen
instruments d’anàlisi de la realitat, que els permeten implicarse en la solució dels problemes detectats. Considerem que és
important formar als futurs animadors/es en aquesta vessant,
per a poder desenvolupar la seua funció d’ensenyar als més
menuts a actuar com a ciutadania activa.

ACOLLIDA I SEGUIMENT DE PERSONES VOLUNTÀRIES
Som una entitat de voluntariat que treballa al voltant d’un
projecte educatiu on es pot aprendre amb els altres en un
projecte col·lectiu, es pot aconseguir experiència i acreditació
formal en l’àmbit de l’educació no formal i en el treball amb
infància.
Pensem que moltes vegades ens posicionem en la queixa: “Ningú
fa res pels demés”, “La culpa és dels polítics”, “La gent està
aborregada”... pensem que el món es canvia amb xicotets gestos
i que el que fa falta és educar als menuts per a que prenguen
consciència de la realitat. Fer esplai és la nostra manera de
transformar el món!
Tenim un protocol d’acollida i seguiment de les persones
voluntàries, i estem dins de la Xarxa Reconoce, per al
reconeixement de les competències adquirides en l’experiència.
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TREBALL
EN XARXA

DIA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓ I EL COMERÇ JUST
Castelló, 4 de maig de 2019

Conjuntament amb el grup de solidaritat de l’Associació de
Cases de Joventut de Castelló, l’AECA va participar en 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 4 de maig a la plaça Major de Castelló de la
Plana, s’han realitzat diferents activitats: degustació i venda de
productes de Comerç just, economia social i solidària, concerts,
contacontes, tallers infantils. Els més menuts i menudes de la
jornada van poder gaudir dels grans jocs organitzats pels esplais.

TROBADA ESCOLA DE CIUTADANIA
Manises, 28 de setembre 2019
100 participants
12 entitats
Què podem fer per a salvar el planeta?
AECA va participar en la trobada anual Escola de ciutadania
2019. L’Escola de Ciutadania és un projecte que es va iniciar l’any
2009 amb l’objectiu d’abordar des de la societat civil propostes
per al canvi que permeten construir alternatives. És un moment
de treball intern de les entitats participants i una anàlisi de la
realitat que ens envolta per a definir línies estratègiques de
treball conjunt al voltant de la temàtica proposada. En aquesta
edició s’ha comptat amb Sera Huertas, Tècnic d’educació
ambiental del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEACV) i del col·lectiu #EA26, qui va abordar els
principals reptes que planteja l’actual crisi climàtica. En la
segona part de la jornada es van organitzar tallers pràctics en
els que cadascuna de les entitats participants va elaborar un
llistat amb mesures concretes per a fer front a l’emergència
climàtica des de les mateixes associacions. Dins de l’AECA
van optar per reduir el consum de materials a les activitats,
fer compres més responsables en el comerç local i organitzar
trobades entre esplais amb temàtica de sostenibilitat ambiental
i contacte amb la natura més pròxima.
En la trobada hem col·laborat en l’organització junt amb la
Fundación Movimiento Ciudadano, Fundació Horta Sud, Escola
de Cases, Federació de Cases de Joventut, Associació de
Dones Antares, Associació Veïnal Barri Sant Francesc, Esplais
Valencians, Club de Muntanya Manises i Associació Impuls.

9

Memòria 2019 — Associació d’Esplais de Castelló

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. Tractem d’enriquir
les nostres activitats i/o
formacions, i teixir xarxes de
col·laboració per tal d’incidir
més en la participació
ciutadana.

10 persones activistes voluntàries
150 participants al llarg de tot el matí
8 entitats
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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 4 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,
102 socis i sòcies formen
l’entitat.

LA JUNTA
DIRECTIVA DE
L’AECA ESTÀ
FORMADA PER:
(a data 9 de març de 2020)

ASSEMBLEA GENERAL
Manises, 28 de setembre
7 Seus d’Esplais presents
Oberta a la ciutadania associada en general, l’assemblea és un
espai de trobada, de reflexió i treball conjunt, on es comparteixen les informacions importants i comuns a totes les seus (properes 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
Estefanía Juárez Ramos
TRESORER
Alba Remolar Franch
VOCAL
Andrés Camilo Quintero Blanco
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RESUM
ECONÒMIC
2019

TOTAL D’INGRESSOS:

38.532,54 €
Convenis i subvencions públiques rebudes
durant 2019

24.412,54 €

—

Ajuntament d’Almassora, conveni de col·laboració per al
projecte d’esplai municipal

3.000 €

—

GVA. Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat democràtica en la convocatòria
de Foment de la participació ciutadana, transparència
i accés a la informació pública amb el projecte “Escola
de ciutadania amb els més menuts”

3.371 €

—

GVA. Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives en la
convocatòria de Promoció i foment del Voluntariat amb
el projecte “Voluntariat als esplais: treballant valors i
participació social amb infants”

—

DIPUTACIÓ CASTELLO en la convocatòria de Foment
de Programes Juvenils amb el projecte “Foment i
manteniment dels grups d’esplai a la província de
Castelló”

—

GVA. Servei de Promoció de la Direcció General
de Política lingüística i Gestió del multilingüisme
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en la
convocatòria de Foment del Valencià amb el projecte
“Difusió i promoció del valencià”

15.000 €

1.500 €

1.541,54 €

Quotes de les persones associades

2.967 €

Ingressos per activitats econòmiques

11.153 €

TOTAL DE DESPESES

34.380,41 €
Material i compres
Personal
Allotjaments albergs i campaments

20.514,72 €
5.224,36 €

Serveis de professionals independents

3.944 €

Publicitat i difusió

1.484 €

Transports

1.094 €

Serveis Bancaris
Assessoria fiscal i comptable
Impostos

AMB EL
SUPORT I LA
COL·LABORACIÓ
DE

542,01 €

32 €
565 €
1.522,33 €

Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló, Ajuntament de les
Alqueries, Ajuntament d’Almassora, Ajuntament de Torreblanca,
Associació de Cases de Joventut de Castelló, Associació Veïnal
Segon Molí, Aula debate mujeres del Grau, Associació Veïnal
l’Aduana, Associació Veïnal San Jaime Roquetes, Associació
Veïnal Raval Universitari, Escola de Cases, FEDASCICA, Federació
d’associació d’estudiants-FADES, Fundació Novessendes,
Castelló en Moviment i Coordinadora Valenciana d’ONGs

Amb la col·laboració de la Conselleria
d’Igualtat i polítiques inclusives i Conselleria
de Participació, Transparència, Cooperació
i Qualitat democràtica

