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Salutació 
Amb la presentació d’aquesta memòria, la Fundació Verge Blanca vol 

posar a l’abast de la societat quina ha estat la gestió duta a terme 

durant l’any 2014. 

Aquest contingut de dades, informacions i estadístiques, cal que siguin 

visualitzades des de la perspectiva dels compromís amb la persona. 

Certament, que aquest ha de ser un compromís que arrecerant-se en la 

Paraula esdevingui instrument de cerca del be comú. 

Alhora, volem aprofitar l’avinentesa per a posar de manifest el nostre 

agraïment a totes les institucions i entitats que amb el seu suport han 

contribuït al que fer de la Fundació , 

Gràcies Lleida, seguim fent camí 

Joan R.Saura i Aranda 

President de la Fundació Verge Blanca 



   

  
 

La Fundació Verge Blanca 

És una Entitat sense ànim de lucre de la Diòcesi de  Lleida. 

Té com a objectiu el servei a la societat en el camp concret 

de l'educació en el temps de lleure, d’infants, d’adolescents 

i joves, d’adults i de la tercera edat.



 

 

Servei 

Colònies de 

Vacances 

Escola de 

l’Esplai de 

Lleida 

Moviment de 

Centres  

d’Esplai 

Cristians 

Catalans 

 Els nostres serveis
 

 

 

 

 

Els nostres serveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar 

 
Educar es lo mismo

que poner motor a una barca

hay que medir, pesar, equilibrar....

....y poner todo en marcha.

Para eso,  

uno tiene que llevar en el alma

un poco de marino...

un poco de pirata...

un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia

concentrada. 

Gabriel Celaya 
 

 

Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca 

hay que medir, pesar, equilibrar.... 

....y poner todo en marcha. 

tiene que llevar en el alma 

un poco de marino... 

un poco de pirata... 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 



 

 
 

Les nostres cases
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Colònies Montsant 

Campament Montsant

Vilaller/ Alta Ribagorça ( Afores s/n

Servei Colònies de Vacances
 

Campament Montsant. (Resolució de la 

Secretaria General de Joventut, el

novembre de 2014, amb el núm. 612). Annex 

a la casa de colònies Montsant.

Característ iques: 50 places i serveis 

sanitaris independents i altres serveis 

compartits amb la casa de colònies. Pensió 

completa. 

Casa de colònies d’associacions juvenils
(Resolució de la Secretaria General de 

Joventut, el 20 de juny de 1994, amb el núm. 

230). Disposa de dues cases; que es poden 

llogar conjuntament o per separat

Característiques: La casa Refugi de 44 places, 

distribuïdes en habitacions de 8 i 14 places i 

la Casa Nova de 52 places distribuïdes en 

habitacions de 26 places amb compartiments 

de 4) 

Infermeria:2 places. 

Serveis:Pensió completa, habitacions amb 

bany, blocs sanitaris, sales d’activitats, llar de 

foc, calefacció, piscina, zona esportiva, zona 

de bosc, adaptada per a minusvàlids ( Casa 

Nova) . 

 

 

Les nostres cases 

Casa de Colònies Montsant i 

Campament Montsant 

Vilaller/ Alta Ribagorça ( Afores s/n) 

Casa de Colònies Verge Blanca 

Llesp/ Alta Ribagorça ( afores s/n)

 

Casa de colònies d’associacions juvenils.

(Resolució de la Secretaria General de 

Joventut del 16 de juny de 1994, amb el 

núm. 221) 

Característ iques: Capacitat: 60 places, 

distribuïdes en habitacions de 4,6,24,26 

places més la Infermeria de 4 

Des de l’any 2013,cedida a l’Associació 
Alba. 

Servei Colònies de Vacances

Resolució de la 

Secretaria General de Joventut, el 4 de 

novembre de 2014, amb el núm. 612). Annex 

a la casa de colònies Montsant. 

50 places i serveis 

sanitaris independents i altres serveis 

compartits amb la casa de colònies. Pensió 

d’associacions juvenils. 
(Resolució de la Secretaria General de 

Joventut, el 20 de juny de 1994, amb el núm. 

230). Disposa de dues cases; que es poden 

llogar conjuntament o per separat. 

La casa Refugi de 44 places, 

distribuïdes en habitacions de 8 i 14 places i 

la Casa Nova de 52 places distribuïdes en 

habitacions de 26 places amb compartiments 

ta, habitacions amb 

es d’activitats, llar de 

piscina, zona esportiva, zona 

a minusvàlids ( Casa 

 

Casa de Colònies Verge Blanca 

Llesp/ Alta Ribagorça ( afores s/n) 

Casa de colònies d’associacions juvenils. 

(Resolució de la Secretaria General de 

Joventut del 16 de juny de 1994, amb el 

Capacitat: 60 places, 

distribuïdes en habitacions de 4,6,24,26 

la Infermeria de 4 places. 

cedida a l’Associació 

Servei Colònies de Vacances 



   

  
 

 

El Centre Obert de l’Alta Ribagorça. 

 

La Fundació Verge Blanca gestiona el 

Centre Obert de l’Alta Ribagorça. Un 

servei de caire comarcal destinat a nens i 

nenes que estan en seguiment des dels 

serveis socials del Consell Comarcal. El 

seu objectiu, és donar suport, estimular i 

potenciar el desenvolupament personal, 

l’adquisició d’hàbits saludables així com 

millorar el procés de socialització i 

d’integració d’aquests infants 

El SCV, en números 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei Colònies de Vacances 

“La Natura és tant 

generosa que 

qualsevol racó 

amaga una 

ensenyança” 

Leonardo Da Vinci 

 

1564 

estades 
 



   

  
 

+ de 40 anys 

d’experiència 
en la formació 

en el lleure 

 

 

Oberta a tothom, amb vocació de servei públic, per assolir el dret universal a 

l’educació i la formació en el temps del lleure, prenent com a base el principi de 

l‘educació al llarg de la vida. 

Acollidora, promou una relació personal i 

propera dins un ambient acollidor i respectuós 

amb les actituds personals, de manera que  hom 

arribi a desenvolupar totes les seves potencialitats i 

sigui capaç d’actuar amb llibertat i donar 

testimoniatge d’uns valors en els que es creu 

profundament. 
Participativa, promou la 

corresponsabilitat i la implicació de les 

persones en la presa de decisions amb 

una orientació personal dins del món 

social. 

Innovadora, adopta mètodes 

didàctics pràctics i motivadors. La 

nostra educació parteix de l’escola 

Activa, té en compte els interessos, les 

capacitats i  les necessitats de 

l’alumnat. Cada alumne és el 

protagonista de la seva educació i 

formació. 

Arrelada, al nostre país i a la 

nostra cultura. Amb la finalitat de que 

les persones es comprometin des de 

l’estimació i el coneixement a millorar 

 la pròpia realitat i la de Catalunya, i a 

valorar així les altres cultures. 

Respectuosa amb el medi 

ambient, amb la transmissió de valors 

com la sostenibilitat, l’eficiència en la 

utilització de recursos i l’estima pel 

nostre entorn. 

Transformadora: no es limita 

a reproduir models socials i culturals, 

sinó que fomenta el progrés de les 

persones dins de la societat.

 

 

El nostre model d’Escola  

Escola de l’Esplai 
 



  

  
 

 

 

L’Escola de l’Esplai  fa 40 anys que treballa oferint formació en el lleure educatiu, 

l’acció social i el voluntariat.  

Cursos de Lleure: cursos per a obtindre la titulació de monitor/a i director/a 

d’activitats de lleure infantil i juvenil. Reconeguts per la Direcció General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya. 

Cursos per a l’entorn escolar: formació per a monitors/es en menjadors escolars, 

activitats extraescolars.  

Cursos d’Intervenció socioeducativa i de recursos educatius: formació en àrees 

específiques de l’acció social com la infància en risc, intervenció amb gent gran i en 

habilitats i recursos educatius. 

Formació “a mida”: activitats formatives i cursos adaptats a conveniència d’aquelles 

entitats i/o col·lectius que ho sol·licitin. 

Activitats realitzades 

Lliçó Inaugural de l’Escola de l’Esplai. 

El passat dia 23 d’octubre de 2014 es va iniciar el nou curs 2014-2015 a l’Escola de 

Lleida amb la Lliçó Inaugural impartida per en Eloi Aran, arquitecte i teòleg, amb el 

títol de: “Més enllà del voluntariat” . 

Un curs nou, ple de reptes, amb una nova programació de cursos i amb la 

consolidació dels canvis de normativa de monitors/es i directors/es de lleure.  

Escola de l’Esplai  

La nostra oferta formativa 



  

  
 

 

Claustre de professorat 

El dia 15 de gener de 2014 es va realitzar el 

claustre de professors/es de l’Escola de l’Esplai 

on es va fer un balanç del curs 2014 i també es 

va explicar al professorat la visió de l’escola per 

als propers anys i els canvis de normativa en els 

cursos de monitors/es i directors/es. 

Xerrades  
Organitzem, conjuntament amb  la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida i la 

Diputació de Lleida, a diversos ajuntaments de la provincia; xerrades sobre educació 

emocional, noves tecnologies, comunicació i habilitats socials. 

Delegats/des en 3D. 
El programa es fa conjuntament amb la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida . 

Pretén fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius a través del 

desenvolupament d’un projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de 

forma participativa 

L’Escola de l’Esplai en números 

 

 

253 Monitor/es 

d’Activitats de Lleure 

infantil i Juvenil 

 

72 Directors/es  

d’Activitats de Lleure 

infantil i Juvenil 
 

Escola de l’Esplai  

Persones titulades 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació en el lleure 

309 alumnes curs 

de monitor/a  
51alumnes curs de 

pre-monitor/a 

83 alumnes diada 

de Tallers 

316 alumnes en 

pràctiques 

 

Escola de l’Esplai  

Alumnes als cursos 

Intervenció socioeducativa 

169 alumnes 

 Entorn escolar 

47 alumnes 

 Xerrades 29 municipis 

Delegats/des 3D     3 IES 



 

 
 

 

El Moviment de Centres d’Esplai 

la Diòcesi de Lleida que tene

educatives en el temps de

rutes, campaments i intercanvis.

La seva finalitat és potenciar la creació de nous grups i centres d'esplai, vetllar pel 

creixement i consolidació dels centres federats, donar suport a les seves necessitats 

i contribuir en la difusió de les seves activitats.

Promou la formació de monitors/es i responsables, i facilita la cooperació i 

intercanvi entre els centres, organitzant trobades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviment de 

Cristians Cat

15 centres 

d’Esplais 

439 
monitors/es 

Voluntaris/es

2127 

Infants i 
  joves 

 

 

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans Lleida agrupa diferents esplais 

tenen un projecte educatiu comú; s’organitzen 

educatives en el temps de lleure : colònies d'estiu, centre d'esplais, casals d'estiu, 

rutes, campaments i intercanvis. 

La seva finalitat és potenciar la creació de nous grups i centres d'esplai, vetllar pel 

t i consolidació dels centres federats, donar suport a les seves necessitats 

i contribuir en la difusió de les seves activitats. 

Promou la formació de monitors/es i responsables, i facilita la cooperació i 

intercanvi entre els centres, organitzant trobades, campanyes i altres accions.

En la meva infància vivia intensament,com 

a nena,els dissabtes a l’esplai; 

les activitats, establia relacions, adquiria 

valors... Tot i que els anys han passa

sóc monitora, segueixo duent a terme 

aquestes accions i continuo sentint l'es

part de mi. Podria descriure

indret on donar, rebre i aprendre. És genial 

formar part d'aquest moviment que ens 

ofereix creixement, socialització i, 

sobretot, ens transmet valors com la 

col·laboració, l’empatia

l’autonomia, l’estima i la solidaritat. Uns 

valors imprescindibles per a construir una 

societat millor. 

Maria Labèrnia 

Monitora, Esplai Sant 
Jaume 

Moviment de Centres d’Esplai 

Cristians Catalans Lleida

centres 

 

Voluntaris/es 

diferents esplais de 

organitzen activitats 

: colònies d'estiu, centre d'esplais, casals d'estiu, 

La seva finalitat és potenciar la creació de nous grups i centres d'esplai, vetllar pel 

t i consolidació dels centres federats, donar suport a les seves necessitats 

Promou la formació de monitors/es i responsables, i facilita la cooperació i 

, campanyes i altres accions. 

eva infància vivia intensament,com 

a nena,els dissabtes a l’esplai; gaudia de 

les activitats, establia relacions, adquiria 

.. Tot i que els anys han passat i ara 

sóc monitora, segueixo duent a terme 

accions i continuo sentint l'esplai 

descriure’l  com un 

indret on donar, rebre i aprendre. És genial 

formar part d'aquest moviment que ens 

ofereix creixement, socialització i, 

sobretot, ens transmet valors com la 

col·laboració, l’empatia, el respecte, 

l’autonomia, l’estima i la solidaritat. Uns 

valors imprescindibles per a construir una 

Monitora, Esplai Sant  

Centres d’Esplai 

lans Lleida 



  

  
 

 

Esplai Albatros 

Rambla Aragó 15 

25003 Lleida 

albatros@cstanna.org 

Colònies Anunciata 

Vallcalent 40 

25006 Lleida 

coloniesanunciata@gmail.com 

Grup d’Esplai Apassomi 

Carme 21 

25400 Les Borges Blanques 

info@apassomi.org 

www.apassomi.org   

Estiu Claver  

Finca Vallfonda s/n 

25111 Raïmat 

pe.claver@fje.edu 

www.claver.fje.edu 

Colònies Qumran 

Canonge Brugulat,15 

25003 Lleida 

coloniaqumran@yahoo.com 

Club d’Esplai “El Cau” 

Sant Pere Claver 9 

25005 Lleida 

clubdesplaielcau@gmail.com 

www.clubdesplaielcau.tk 

Esplai Epis 

Doctor Combelles 38 

25003 Lleida 

epis@cepiscopal.org 

www.cepiscopal.org/epis 

Colònies Estel Nou  

Major 2  

25430 Juneda 

estelnoujuneda@gmai.com 

Esplai Sant Ignasi  

Pl.Espanya 4  

25002 Lleida 

esplaisantignasi@gmail.com 

www.stignasi-lleida.org 

Esplai Sant Jaume 

Castella 3-5  

25003 Lleida 

esj.lleida@gmail.com 

www.esplaisantjaume.org 

Grup d’Esplai Magdalena 

Ramon Llull 10 

25003 Lleida 

coloniesmagdalena@hotmail.com 

Esplai La Costareta 

Major 1  

25220 Bell-lloc d’Urgell 

esplaibell.lloc.lloc@gmail.com 

Colònies Solibernat 

Esglèsia 3 

25170 Torres de Segre 

solibernat@lleida.org 

www.solibernat.org 

Esplai Mater  

Partida Pla de Montsó 30 

25193 Lleida 

C5002489@xtec.cat 

Esplai la Bordeta 

c/Hostal de la Bordeta 3 

25001 Lleida 

esplaibordeta@hotmail.es 

Els nostres Centres d’Esplais 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviment de Centres d’Esplai 

Cristians Catalans Lleida 

Trobada de Responsables i Consiliaris 

El dissabte 22 de febrer es va organitzar una 

trobada amb tots els responsables i 

consiliaris dels nostres centres. A més de ser 

un espai per a compartir impressions, també 

ens va fer una xerrada en Mn. Jesús Àngel 

Navarro, consiliari del Moviment de Centres 

d’Esplai Cristians Catalans. 

Curs Brúixola 

Al mes d’abril, en aquest curs, hi van participar 

una seixantena de premonitors/es dels nostres 

centres d’esplai. Es tracta d’una formació 

d’iniciació al voluntariat destinat a joves que 

estiguin cursant 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. Els 

objectius principals són saber què significa i 

què implica ser voluntari en el món del lleure i 

aportar tot un seguit de recursos per treballar 

en el seu centre d’esplai. 

 

TrocaJove 

El cap de setmana del 17 i 18 de maig es 

va dur a terme una trobada a nivell català  

a la ciutat de Manresa, de tots els joves 

que participen activament als centres 

d’esplai. En l’esdeveniment es va 

combinar la part formativa amb la lúdica. 

Des del MCECC Lleida hi van participar 
prop de 70 joves 

Jornada de Monitors i Monitores MCECC Lleida 

El passat 4 d’octubre es realitzà la Jornada de Monitors i Monitores MCECC Lleida al 

Col·legi Mare de Déu de Montserrat de les Borges Blanques. Aquest dia tingué una doble 

vessant; una primera part formativa i una part lúdica i d’intercanvi per compartir l’inici de 

curs amb els altres centres i conèixer les noves incorporacions com a monitors/es. Hi van 

formar part més de 100 persones. 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Moviment de Centres d’Esplai 

Cristians Catalans Lleida 

Banc de Recursos  

Hem compartit amb tots els centres del MCECC Lleida 

i totes les seccions de la FVB un banc de recursos que 

funciona activament i que es renova cada any per tal 

de poder-los usar i així reduir les despeses dels 

propis centres. 

El Convidat 
 Es tracta d’un programa d’intercanvi entre els 

centres del MCECC Lleida. Els monitors/es poden 

formar part d’un altre equip de monitors d’un altre 

centre durant un dia, participant en la planificació, 

organització i execució de les activitats. També els 

centres es poden oferir per a rebre monitors/es.  

Pack de formació CEC 
És un programa de formació específica i personalitzada segons la demanda de cada 

centre i que la federació ofereix gratuïtament  a tots els centres 

Premis Panyoleta d’Or 

Els premis del concurs de curtmetratges per a 

joves del MCECC Lleida, “ Panyoleta d’Or” van 

ser entregats el 14 de juny passat en la seva 

segona edició. Els joves de diversos centres 

creen un curtmetratge durant el curs i un jurat 

decideix els premis per cada una de les 

categories. Hi van participar un centenar de 

persones. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviment de Centres d’Esplai 

Cristians Catalans Lleida 

Atorgament de Beques 

Des del MCECC Lleida es vol potenciar la participació d’infants i joves més 

desafavorits a les activitats dels centres, sobretot a les activitats d’estiu. L’any 2014 

van gaudir de les nostres beques 66 infants. 

 

Dia Universal dels Drets dels Infants 

Amb motiu d’aquesta jornada, el 20 de novembre, el MCECC Lleida, organitza durant 

tota la tarda a l’eix comercial, diverses activitats lúdiques. Els monitors/es 

comparteixen amb altres infants una estona del nostre lleure. Els globus 

commemoratius i el berenar omplen de rialles aquest dia.  

 

Concurs de Postals de Nadal 

Dos mesos abans de Nadal s’organitza un concurs de dibuix amb el tema “El Nadal” 

La postal guanyadora s’utilitza com a felicitació a la Fundació Verge Blanca i també 

per a tots els centres del MCECC Lleida. El premi és una estada de cap de setmana 

per a l’equip de monitors/es del centre guanyador. Amb l’entrega del premi es fa la 

darrera assemblea de l’any que serveix per celebrar el Nadal conjuntament amb tots 

els monitors/es 



 

 
 

Tot els infants tenen dret a 

participar en activitats de lleure
Des de la Fundació Verge Blanca 

volem respondre a les necessitats 

educatives de lleure dels sectors 

més afectats per la crisis 

econòmica 

 
Xavier Nus i Garrell 

President del MCECC 

 

Vacances per Créixer

Casal per infants i joves en situació de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selecció dels infants es va realitzar

Serveis Socials de la ciutat de Lleida.

Programa d’obtenció

Els nostres projectes socials

 

La Fundació Verge Blanca gestiona el 

programa impulsat pel Departament de 

Benestar Social i Família 

gitano del barri de la Mariola perquè 55 

persones, majors de 18 anys

el graduat escolar. La formació per a 

obtenir aquest títol és quelcom molt 

sol·licitada per la seva població adulta. 

Aquest programa està inclòs dins del Pla 

Integral del Poble Gitano 2014

 

 

  

 

Tot els infants tenen dret a 

participar en activitats de lleure 
Des de la Fundació Verge Blanca 

volem respondre a les necessitats 

educatives de lleure dels sectors 

acances per Créixer 

Casal per infants i joves en situació de risc social 

es va realitzar mitjançant entitats del Tercer Sector Social i el 

Socials de la ciutat de Lleida. 

Programa d’obtenció del graduat escolar poble gitano

Els nostres projectes socials

L’estiu de 2014, la  Fundació Verge Blanca, 

oferir 195 places per a infants de la ciutat de 

Lleida ( de 4 a 12 anys) en situació de risc 

social. Des de la Fundació Verge Blanca vam 

crear una alternativa a l’espai de carrer, per 

acompanyar-los en el seu creixement tot 

identificant les  problemàtiques socials de

infants. Aquest projecte es va dur a terme 

gràcies a la col·laboració de la Diputació de 

Lleida, Benestar Social I Família,

de Lleida, Fundació Educo i 

particulars. 

La Fundació Verge Blanca gestiona el 

Departament de 

 amb el poble 

gitano del barri de la Mariola perquè 55 

majors de 18 anys, obtinguin 

La formació per a 

és quelcom molt 

seva població adulta. 

Aquest programa està inclòs dins del Pla 

Integral del Poble Gitano 2014-2016. 

 

l Tercer Sector Social i el 

poble gitano 

Els nostres projectes socials 

Fundació Verge Blanca, va 

places per a infants de la ciutat de 

Lleida ( de 4 a 12 anys) en situació de risc 

social. Des de la Fundació Verge Blanca vam 

una alternativa a l’espai de carrer, per 

los en el seu creixement tot 

identificant les  problemàtiques socials dels 

Aquest projecte es va dur a terme 

gràcies a la col·laboració de la Diputació de 

Lleida, Benestar Social I Família, Ajuntament 

Fundació Educo i els donatius de 



 

 
 

Entitats de Lleure

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A nivell diocesà, també formem part de :

� Consell assessor de l’Irel

� Consell de pastoral diocesà

� Membre de l'Àrea de formació i de l'Àrea d’

 

La Fundació Verge Blanca, també aposta per participar activament en aquells 

prenen decisions sobre infància i joventut

organismes:  

� Xarxa entitats de Lleure de la ciutat de Lleida, 

� Consell Assessor de la Infància  de l’Ajuntament de Lleida 

� Observatori sobre la infància, l’adolescència i les famílies de la ciutat de Lleida

 

Treball en xarxa
 

Confederació 

d'Esplais Cristians, les Escoles de Formació d’Educadors/es en el 

lleure i les entitats prestadores de serveis que treballen per 

l'educació en el lleure, la promoció associativa i l'educació social, 
des de 

Entitats juvenils 

  

 

Entitats de Lleure 

 

A nivell diocesà, també formem part de : 

Consell assessor de l’Irel 

Consell de pastoral diocesà 

mbre de l'Àrea de formació i de l'Àrea d’evangelització. 

La Fundació Verge Blanca, també aposta per participar activament en aquells 

prenen decisions sobre infància i joventut. És per aquesta raó que forma part dels següents 

Xarxa entitats de Lleure de la ciutat de Lleida,  

Consell Assessor de la Infància  de l’Ajuntament de Lleida  

infància, l’adolescència i les famílies de la ciutat de Lleida

Treball en xarxa

Confederació d'entitats que agrupa: les Federacions de Centres 

d'Esplais Cristians, les Escoles de Formació d’Educadors/es en el 

lleure i les entitats prestadores de serveis que treballen per 

l'educació en el lleure, la promoció associativa i l'educació social, 
des de les diocesis catalanes. www.coordinaciocatalana.org

Federació d’entitats cristianes a nvell estatal de temps de lleure que 

té com a missió desenvolupar una educació per la transformació, 

emmarcada dins d’un compromís cristià i actiu.

 

Federació que té com a missió treballar per a promoure el 

voluntariat social i reconèixer la seva importància. És un agent 

promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més 

desafavorits. www.voluntaris.cat 

 

Tercer Sector

Associació de coordinació interassociativa juvenil, sense afany 

de lucre i amb voluntat de representar el jovent de la ciutat de 

Lleida davant el seu Ajuntament i de la resta d’administracions 
públiques i privades. http://cjlleida.cat 

 

La Fundació Verge Blanca, també aposta per participar activament en aquells òrgans on es 

s per aquesta raó que forma part dels següents 

infància, l’adolescència i les famílies de la ciutat de Lleida 

Treball en xarxa 

d'entitats que agrupa: les Federacions de Centres 

d'Esplais Cristians, les Escoles de Formació d’Educadors/es en el 

lleure i les entitats prestadores de serveis que treballen per 

l'educació en el lleure, la promoció associativa i l'educació social, 
www.coordinaciocatalana.org 

Federació d’entitats cristianes a nvell estatal de temps de lleure que 

té com a missió desenvolupar una educació per la transformació, 

d’un compromís cristià i actiu. www.didania.org 

Federació que té com a missió treballar per a promoure el 

voluntariat social i reconèixer la seva importància. És un agent 

promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més 

Tercer Sector 

Associació de coordinació interassociativa juvenil, sense afany 

de lucre i amb voluntat de representar el jovent de la ciutat de 

Lleida davant el seu Ajuntament i de la resta d’administracions 



 

 
 

 

Xarxes socials 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjans de comunicació
 

 

 

 

 

Projecció social
 

  

 

Mitjans de comunicació 

 

 

Projecció social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

460 
voluntaris/àries 

Les persones
 

Informació referent a les persones contractades

Tipus de relació contractual

Categoria laboral 

Del total de les persones que col·laboren a l

Fundació Verge Blanca 

treballadors/es, col·laborador

són dones i la resta homes. Pel que fa l’equip 

de persones contractades

temes d’estructura, la resta de contractaci

són per projectes concrets i majoritàriament a 

l’estiu, per a la realització de diverses 

activitats, com per exemple, casals d’estiu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
treballadors/es

Les persones 

60
col·laboradors/es

 

 

43

Informació referent a les persones contractades 

Tipus de relació contractual Períodes de contractació

Classificació segons projecte

de les persones que col·laboren a la 

Fundació Verge Blanca (voluntaris/àries, 

treballadors/es, col·laboradors/es) un 57% 

són dones i la resta homes. Pel que fa l’equip 

de persones contractades: són 5 persones per 

temes d’estructura, la resta de contractacions 

són per projectes concrets i majoritàriament a 

l’estiu, per a la realització de diverses 

activitats, com per exemple, casals d’estiu. 

 

 

60 
col·laboradors/es 

 
 

43% 

Períodes de contractació 

Classificació segons projecte 

57% 



 

 
 

Els òrgans de govern

Els membres del Patronat i els 

manera totalment voluntària, motivats pe

Fundació Verge Blanca. S’encarreguen de vetllar per l’estratègia, el destí i el control 

dels recursos i la identitat de l’

Patronat Servei Colònies de 

Vacances

Joan Ramón Saura 

President 

Laura Obea  

Secretaria 

Paquita Arturo 

Assessora 

Josep Mª Figuera 

Administrador 

Josep Fernandez 

Vocal SCV 

Josep R. Vidal  

Vocal EE 

Xavier Nus 

Vocal CEC 

Toni Capell 

Amadeu Bonet 

Joan Escolar 

Jacinto Pernia 

Mª José Rosell  

Vocals 

 

Josep Fernandez

President

Josep Sàbat

Secretari

Paquita Arturo

Assessora

Josep Mª Figuera

Administrador

Pepita 

Ramon Messalles

Vocals

 

Les persones

 

  

 

Els òrgans de govern 

atronat i els Equips permanents ho són a títol personal i de 

manera totalment voluntària, motivats pel seu compromís amb els objectius de la 

Fundació Verge Blanca. S’encarreguen de vetllar per l’estratègia, el destí i el control 

ls recursos i la identitat de l’ organització 

Servei Colònies de 

Vacances (SCV) 

Escola de l’Esplai de 

Lleida (EE) 

Moviment de Centres 

d’Esplai

Catalans ( MCECC 

Lleida)

Josep Fernandez 

President 

Josep Sàbat 

Secretari 

Paquita Arturo 

Assessora 

Josep Mª Figuera 

Administrador 

 Jové 

Ramon Messalles 

 

Josep R. Vidal i Amadeu 

Bonet 

Director 

Sandra Broto 

Secretària 

Paquita Arturo 

Assessora 

Gina Blanch 

Cap d’estudis 

Elisabeth Vidal 

Vocals 

 

Xavier Nus

President

Elisabeth Vidal

Secretària

Paquita Arturo

Assessora

Núria Solé

Eliana Geris

Anna Hernandez

Vocals

 

Les persones  

Equips permanents ho són a títol personal i de 

seu compromís amb els objectius de la 

Fundació Verge Blanca. S’encarreguen de vetllar per l’estratègia, el destí i el control 

Moviment de Centres 

d’Esplai Cristians 

Catalans ( MCECC 

Lleida) 

Xavier Nus 

President 

Elisabeth Vidal 

Secretària 

Paquita Arturo 

Assessora 

Núria Solé 

Eliana Geris 

Anna Hernandez 

Vocals 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE 

INGRESSOS 

Prestació de Serveis

Convenis,ajuts i subvencions

Altre Ingressos 

Total ingressos 

CONCEPTE 

DESPESES 

Compres i altres despeses explotació

Despeses Personal 

Beques de Formació 

Amortització  

Total despeses 

RESULTAT 

 

COM OBTENIM ELS NOSTRES 

INGRESSOS 

Transparència i rendició de 
  

 

Serveis 184.344,99 € 

subvencions 82.082,25€ 

     1.013,11€ 

  267.440,35€ 

Compres i altres despeses explotació 132.520,15€ 

     117.485,16€   

Beques de Formació          2.958,78 € 

           720,82€ 

   253.684,91 € 

     13.755,44 € 

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES 

FONS 

COM OBTENIM ELS NOSTRES 

Transparència i rendició de 

comptes 

 

68,93% 

30,69% 

0,38% 

 52,23€ 
€   46,32% 

1,17% 

0,28% 

 

 

 

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES 

Transparència i rendició de 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ 

VERGE BLANCA
Educar en el lleure, 
educar per a la vida

www.vergeblanca.org

Acadèmia 17,25002 Lleida,  fundacio@vergeblanca.org

Col·laboracions 

 

FUNDACIÓ  

VERGE BLANCA
Educar en el lleure,  
educar per a la vida 

www.vergeblanca.org

fundacio@vergeblanca.org. Tel. 973 272 864 

 

 

VERGE BLANCA 

www.vergeblanca.org 

 


