
 

 

IDEARI DE LA  
COORDINADORA DE LLEURE DEL PLA DE L’ESTANY 

Revisat durant el Gener del 2018 

 

1. Què és Coordinadora 

Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany és una entitat que actua també com 
a federació d’entitats. Inclou les entitats i associacions que treballen en l’àmbit 
de l’educació en el lleure a la comarca, i que accepten i vetllen pel que es 
descriu en aquest ideari.  

Neix, l’any 2004, a partir de la necessitat de tenir una plataforma des d’on poder 
fer demandes a les administracions (especialment a l’Ajuntament de Banyoles, 
però també a altres Ajuntaments de la Comarca, el Consell Comarcal o la 
Generalitat de Catalunya); un punt de reunió i des d’on compartir experiències i 
vivències dels monitors i monitores de la comarca; i per a poder desenvolupar 
activitats i projectes més enllà de les pròpies entitats (com el casal d’estiu 
municipal o els camps de treball, per exemple). 

Fet aquest molt breu preàmbul (que es pot ampliar extensament fent un cop 
d’ull al document “Coordinadora de lleure del Pla de l’Estany: Què?, Qui?, 
Com?, Quan?, Per què?”), deixem pas a l’ideari de la federació. 

 

2. Objectius: 

- GENERAL: 

o Aconseguir una societat justa i lliure, formada per persones que siguin 
crítiques, mitjançant les eines que proporciona l’educació en el lleure. 

- ESPECÍFICS: 

o Educar en valors als infants i joves de la comarca, durant el seu temps 
lliure, per tal que esdevinguin persones actives dins la societat. 

o Treballar per la dignificació i visibilització de l’educació en el lleure a la 
comarca. 

o Facilitar un espai on tot infant i jove s’hi pugui desenvolupar. 

o Ajudar i facilitar a les entitats de lleure l’assoliment dels seus objectius. 

o Fer arribar l’educació en el lleure a persones amb necessitats especials 
i/o socials. 

o Esdevenir un espai formatiu pels membres de Coordinadora. 

o Allargar l’estada de les persones dins de l’entitat. 

 

Pàgina 1 de 3 



 

 

 

3. L’educació en el lleure. Persona i societat: 

Eduquem mitjançant valors, per tal de formar persones crítiques que puguin 
desenvolupar un model propi de persona i societat: 

 
o Assertivitat 
o Empatia 
o Justícia 
o Autogestió 
o Respecte 
o Solidaritat 

o Compromís 
o Optimisme 
o Sinceritat 
o Coherència 
o Imparcialitat 
o Igualtat 

o Resiliència 
o Cooperació 
o Autocontrol 
o Comprensió 
o Creativitat 

 

Entenem societat com a conjunt de persones que es relacionen i interaccionen 
entre si. Són aquestes relacions i interaccions que la fan anar en una direcció o 
en una altra. El nostre objectiu és el d’educar persones que prenguin part activa 
en aquestes relacions i interaccions, per tal de treballar per una societat basada 
en els valors en els que eduquem. 

 

4. Àmbit d’actuació: 

o Local (Pla de l’Estany) 

o Quotidià: actuació personal també fora de l’àmbit de l’educació en el 
lleure (feina, família, …). 

o Educació i educació en el lleure: ser parts actives en l’àmbit educatiu, i 
parts passives en les lluites socials (excepte l’educació), culturals i de 
territori (col·laboracions, recolzaments, …). 

Persones a les que volem que arribin els nostres serveis 

- Mitjançant la feina de l’entitat, a infants i joves 

- Mitjançant les actuacions personals, a tota persona  
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5. Entorn de Coordinadora 

o Relació amb les escoles: relació simbiòtica; treballant per impregnar 
l’escola i les seves activitats extraescolars d’educació en el lleure. Utilitzar 
l’escola com a canal de difusió de les nostres activitats. 

o Relació amb altres entitats: relació simbiòtica i solidària. Establir ponts 
amb la resta d’entitats i associacions de la comarca, per tal de satisfer les 
necessitats comunes i enriquir el teixit associatiu. En el cas de les entitats 
d’educació en el lleure que hi hagi o puguin sorgir, treballar perquè 
formin part de la federació i/o establir relacions de cooperació. 

 
o Relació amb els Ajuntaments: relació parasitària; la necessària per poder 

satisfer les nostres necessitats. 

 

6. Organització interna 

- Assembleària 

- Les entitats són autònomes pel que fa a la seves activitats i organització, 
però reconeixen l’ideari de la federació, i per tant, l’accepten per treballar 
conjuntament.  

- Organigrama: 

o Assemblea general: màxim òrgan decisori 

▪ Junta 
▪ Comissions 

 

7. Qui forma (i pot formar) part de Coordinadora? 

- Les entitats d’educació en el lleure del Pla de l’Estany que així ho vulguin. 

- Persones individuals que així ho vulguin (veure requisits que vam 
determinar a l’assemblea del 2013). 
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