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redacció 

El 18 de maig es va procedir 
a una important renovació 
del Patronat de la Fundació 

Catalana de l’Esplai. Amb l’elec-
ció dels nous membres s’ha previst 
que cada dos anys es puguin reno-
var el 50% dels membres elegibles. 
L’evolució de la composició del Pa-
tronat en els quinze anys d’existèn-
cia de la Fundació ha evolucionat 
en major diversitat generacional, 
equilibri quant a gènere i pluralitat 
pel que fa a l’origen i l’expertesa 
temàtica. 

El Patronat és l’òrgan de govern 
de la Fundació, a la qual admi-
nistra i representa d’acord amb 
la llei i els estatuts.  És el res-
ponsable en darrera instància 
de l’actuació de la Fundació, el 
compliment del pla estratègic i 
dels objectius i pressupostos es-
tablerts anualment. 

les noves incorporacions 
Sis són les noves persones incor-
porades al Patronat:

◗Marc Alcaraz, vicepresident de 
la Federació Catalana de l’Esplai 
i responsable de l’Esplai Espur-
nes d’Esplugues de Llobregat

◗Esther Batet, vocal de la Junta de 
la Federació Catalana de l’Esplai, 
responsable de l’Esplai Ca l’Oli-
verar de Roda de Berà

◗Sheila Fernández, membre de 
la Junta Directiva del Grup de 
Polinyà

◗Carme Figueras, consellera del 
Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya

◗Miquel Inglés, tècnic en l’ad-
ministració educativa. Formació 
professional

◗Amparo Porcel. Diplomada en 
Treball Social i llicenciada en 
Ciències de l’Educació. 

Aquestes persones han substituït 
la Roser Batlle, la Marta Buxó, 
l’Anna Cardona la Pepa Domin-
go, la Merche García i el Jordi 
Turull. El Patronat del passat 18 
de maig va reconèixer i agrair la 

aMB la fita de cOnduir el nOu pla estratÈGic 2011-2015 

es renova el patronat de la 
fundació catalana de l’esplai
S’articula en comissions que reforcen la funció de govern de l’entitat

feina i les importants aportacions 
que totes aquestes persones han de-
senvolupat al projecte, en els seus 
mandats respectius. Per la seva 
banda, recentment, Mireia Aldana 
ha deixat el Patronat en haver estat 
nomenada regidora d’Educació i 
Nova Ciutadania, de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat.

les comissions 
del patronat 
El Patronat de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai està composat 
per 16 persones i es reuneix tres 
vegades l’any en sessió plenària. 
Des de fa dos anys, la Fundació ha 
volgut reforçar la seva estructura 
política de la mateixa manera que 
ha crescut el volum i complexitat 
de la part executiva i de gestió. 
Així, en el darrer període, s’ha 
estructurat en comissions per tal 
de poder complir adequadament 
amb la seva funció. 

comissió del bon govern
Aquesta comissió la formen cinc 
membres del patronat. Són les 
persones que van ser designades 
pels fundadors en el primer pa-
tronat i que s’han anat renovant 
a partir d’un mecanisme intern 
establert. Són les persones que 
han de garantir, en darrera ins-
tància, l’esperit fundacional i la 
missió de la Fundació. Alguns 
àmbits de decisió han de comp-
tar amb el seu vot favorable. Les 
funcions d’aquesta comissió són: 

el Patronat és el responsable en darrera instància de l’actuació de la Fundació

renovació, il·lusió i compromís  
josep Gassó 
president de la fundació catalana de l’esplai 

comissió econòmica
Les funcions essencials d’aques-
ta comissió són supervisar l’ela-
boració del pressupost ordinari 
i d’inversions, fer el seguiment 
del desenvolupament pressupos-
tari i del procés d’auditoria dels 
comptes de resultats econòmics. 
Emet també els informes sobre 
l’estat de comptes i el pressupost 
per al Patronat. Està formada per 
tres patrons, la directora general, 
el sotsdirector general de gestió, 
operacions i finances i el tresorer 
de les entitats de serveis. 

comissió de polítiques 
Les funcions d’aquesta comissió 
són promoure la reflexió i el debat, 
al si del Patronat, així com elabo-
rar documents de les polítiques de 
la Fundació –socials, educatives, 
mediambientals, de sostenibilitat, 
relacions institucionals. Proposa 
al Patronat la formulació de les 
orientacions i la definició de les 
polítiques que orienten les actua-
cions de la Fundació. Es reuneix 
un mínim de 3 vegades l’any i la 
composen 8 membres del Patronat 
i dos membres de l’equip directiu. 
En tot cas, aquesta comissió, crea 
grups, quan ho considera oportú, 
per analitzar de manera mono-
gràfica temes puntuals i concrets. 
En aquests casos, incorpora altres 
membres del Patronat, del Con-
sell Assessor, la Direcció Gene-
ral o tècnics responsables de la 
gestió. ■   

vetllar per la bona dinàmica i de-
senvolupament del patronat,  ga-
rantir el flux d’informació entre 
els seus membres, supervisar el 
treball del patronat i la resta de 
comissions i  proposar la renova-
ció i actualització del patronat.  

comissió delegada 
És l’òrgan que garanteix, entre 
les reunions del patronat, el se-
guiment i el bon compliment del 
Pla d’actuació i el pressupost 
aprovat. S’hi debaten temes es-
tratègics d’abast global junta-
ment amb el seguiment del dia a 

dia, de manera que es prenen els 
acords relatius a la concreció dels 
plans d’actuació i el posiciona-
ment de la Fundació. Es reuneix 
amb periodicitat mensual. Actu-
alment, el formen el president, 
els vicepresidents i 7 patrons 
més, la directora general i altres 
dos membres de l’equip directiu. 
D’aquesta comissió se’n deriva 
la Comissió de presidència, més 
reduïda, en que quinzenalment, 
es fa el seguiment executiu i es 
garanteix la coordinació entre 
l’àmbit polític i de gestió de 
l’entitat. 

Hem procedit a la renovació del patronat de la Fundació cata-
lana de l’esplai. els eixos que han guiat la incorporació de les 
noves persones han girat entorn al manteniment de l’equilibri 
de composició pel que fa al gènere, l’increment dels membres 
no vinculats a la gestió quotidiana de les entitats; complementar 
l’expertesa temàtica d’acord amb la missió i  garantir la diversitat 
generacional. Pel damunt de tot, però, totes les persones són de 
consens i s’identifiquen amb el projecte de l’esplai amb el qual 
es comprometen des d’aquesta nova responsabilitat. 

em congratula poder expressar que els nous membres han acceptat 
la seva nova responsabilitat amb il·lusió i amb el compromís de con-
duir el Pla estratègic 2011-2015. des d’aquestes planes, dono a tots 
i totes la més cordial benvinguda, alhora que agraeixo a les persones 
que n’han format part  fins ara, la tasca que han dut a terme i la seva 
contribució al projecte. l’equilibri entre la continuïtat i la renovació 
és una de les claus de la maduresa i vitalitat de les organitzacions 
i ara, el nostre patronat n’ha donat un bon exemple.
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amb l’elecció dels 
nous membres s’ha 

previst que cada 
dos anys es puguin 
renovar el 50% dels 
membres elegibles


