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LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

APROVAT EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI EL 16 DE NOVEMBRE  DE 2010

El Pla Estratègic 2011-2015 de 
L’Esplai encara els nous reptes 
La dimensió global i local s’impulsaran de manera decidida  

Fent aportacions al Pla Estratègic en una reunió presencial. La intranet corporativa ha jugat un paper clau com a espai virtual de participació     

MANOLITA SANZ

Durant l’any 2010 L’Esplai ha 
estat immers en l’elaboració  
del seu Pla Estratègic 2011-

2015. Ha estat un procés molt par-
ticipat, en el que s’han actualitzat 
la missió, els valors i la visió i s’han 
definit les línies i objectius que es 
volen prioritzar en els propers anys.  

El procés de realització del Pla Es-
tratègic ha definit una orientació 
general per a totes les entitats que 
en formen part perquè el puguin 
concretar en els seus plans anuals 
Ha estat un pla participat, equili-
brat i auster. El nou Pla Estratègic 
de de la Fundació s’ha conformat 
amb més de 200 aportacions, 
individuals i col·lectives. L’ela-
boració ha estat liderada per un 
comitè de planificació que ha estat 
qui ha conduït tot el procés, on 
les reunions presencials i les en-
trevistes s’han enriquit amb nous 
espais virtuals de participació. En 
aquest sentit, el Portal de L’Esplai, 
la intranet corporativa, ha tingut 
un paper clau. 

Actualització de la missió
D’acord amb la tasca realitzada els 
darrers anys i les noves demandes 
socials i educatives, s’ha definit 
així la missió: “Educar els in-
fants i joves, enfortir les entitats 
de lleure i el Tercer Sector, millo-
rar el medi ambient i promoure 
la ciutadania i la inclusió social, 
amb voluntat transformadora”. 

La missió de L’Esplai està encap-
çala, com sempre pel concepte 
“educar” i per “infants i joves” 
com a destinataris. En parlar 
d’educació en general es recull 

el compromís amb la comunitat 
educativa. El que s’incorpora en 
la missió és la millora del medi 
ambient i la implicació en la sos-
tenibilitat de l’entorn. I se situa la 
inclusió social com a objecte de la 
missió, explicitant el compromís 
amb els drets socials i les persones 
vulnerables. 

Incorporació de nous valors 
Els valors humans de l’organitza-
ció són Utopia, Solidaritat, Inicia-
tiva i Felicitat. Pel que fa als valors 
de l’organització se’n defineixen 
cinc: Independència, Transparèn-
cia, Pluralisme, Sostenibilitat i 

Coherència.  Aquests dos darrers 
són els que s’han incorporat, bus-
cant actuar amb eficiència i mínim 
impacte ambiental, i que l’activitat 
i el funcionament de la Fundació 
sigui un reflex dels valors que 
s’adopten.

Local i global 
En el període complex que com-
porta la crisi, L’Esplai ha de donar 
noves respostes a les necessitats 
educatives i socials dels barris i 
poblacions on es desenvolupa la 
seva tasca, garantint la viabilitat 
dels projectes i en treball compar-
tit amb les famílies i amb aliances 
amb les administracions. Això és 
el que es recull a la visió:    
“Volem ser una organització reco-
neguda i sostenible, que combina 
la lògica local i global en la seva 
actuació i presència territorial. 
Caracteritzada per la qualitat i la 
innovació i per establir aliances 
estratègiques, especialment amb 
els ajuntaments i el món local en 
general”.

Les línies estratègiques 
assenyalen allò que es vol 
prioritzar, sense voluntat 
exhaustiva. Se’n defineixen 
set: 

Promoure els
centres d’esplai
Desenvolupar nous models 
de gestió de centres d’es-
plai, fàcilment replicables i 
sostenibles. Assolir un ma-
jor reconeixement instituci-
onal dels esplais. Prioritzar 
la qualitat i establir un pla 
de formació per als respon-
sables dels centres.

Donar resposta a les 
noves demandes de
l’àmbit educatiu i social, 
del tercer sector i del 
medi ambient
Col·laborar en l’èxit educatiu 
i la reducció del fracàs es-
colar. Incorporar l’estratègia 
de sostenibilitat ambiental 
en tots els àmbits de l’orga-
nització. Accentuar la tasca 
per la inclusió social als ter-
ritoris amb més dificultats. 
Reforçar el paper del Tercer 
Sector en la vida pública. 

Aconseguir la
sostenibilitat econòmica 
en temps de crisi
Incrementar l’activitat i fer 
sostenible l’equipament 
CENTRE ESPLAI. Difondre 
i rendibilitzar les nostres 
activitats i  serveis. Garan-
tir una estructura dimensi-
onada d’acord a les neces-
sitats. Preveure la viabilitat 
de totes les entitats.

Reforçar  les aliances 
l’àmbit local i de la 
infància
Establir aliances més sò-
lides en l’àmbit de la in-
fància i del lleure. Acordar 
col·laboracions estables 
i treballar en comú amb 
els ajuntaments. Propiciar 
associacions estratègiques 
amb el món universitari i els 
mitjans de comunicació.

Innovar i millorar
la qualitat
Aportar innovació als nos-
tres projectes i serveis per-
què responguin a les noves 
demandes socials. Millorar-
ne la seva qualitat. Desti-

nar recursos a la recerca 
aplicada i incorporar als 
nostres serveis els aven-
ços tecnològics.

Millorar l’organització
Simplificar l’estructura i 
els processos i optimitzar 
la gestió del coneixement. 
Desenvolupar polítiques 
de gestió de les persones. 
Impulsar el voluntariat i 
estructurar la seva orga-
nització. Dissenyar i aplicar 
el pla de comunicació del 
conjunt de l’organització. 
Focalitzar les relacions 
institucionals i definir-ne 
objectius específics.

Presència territorial, 
local i global
Incrementar la presència 
de la Fundació a deter-
minades zones de Cata-
lunya. Millorar el nostre 
impacte en la comunitat 
educativa i social en al-
gunes comunitats autò-
nomes. Consolidar els 
projectes a Iberoamèrica 
i donar un impuls a l’àm-
bit europeu.
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El Pla ha estat
fruit d’un procés 

participat,
equilibrat i auster 

Es recull el
compromís amb la 

comunitat educativa 
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