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Salutació

Avís per a la persona que llig,
Aquesta memòria pretén descriure els somnis, idees i projectes d’un grup de joves que no es conformen amb
pensar en canviar la societat, sinó que treballa dia rere dia, en el temps lliure i des de la educació no formal per tal
a aconseguir-ho. Malauradament, en el contingut d’aquesta memòria tan sols es poden observar les dades que
confirmen el que hem realitzat. les sensacions i reaccions que hem aconseguir despertar amb els nostres projectes
es quedaran per a més de 3.000 xiquets i xiquetes, adolescent i joves que s’han beneficiat d’aquests, els pregue
disculpen les molèsties.
Creixem perquè no ens conformem: la Federació ha realitzat aquest any un ajust en les àrees de treball que
han estat creixent durant els últims anys, a les ja teníem es sumen equitat, comunicació i pastoral, que si bé ja eren
transversals a totes les nostres accions, ara es converteixen en essencials com a acció específica.
Creiem en una societat en la que cap tot el món: front a una realitat social que margina, segrega i castiga la
diferència estem emprenyats en que ningú es quede fora per qualsevol motiu d’ètnia, raça, religió, sexe, gènere,
discapacitat, situació econòmica o edat. Creiem en una societat diversa, en la que tot el món té alguna cosa que
aportar i per això treballem la acollida incondicional com un aspecte indispensable per a l’èxit de qualsevol dels
nostres objectius.
Elles: el món associatiu juvenil deu de ser avantguardista en donar protagonisme a les dones en llocs de responsabilitat. Des de la Federació Don Bosco duem treballant des de fa diversos anys en que el paper de la dona
no siga el de una espectadora en les accions que es realitzen, si no que plantegen, creen, dissenyen i duguen a
terme tot el què es proposen.
La vocació de donar-se a les demés persones, especialment a les que més ho necessiten: així ho volia Don
Bosco i així ho volem nosaltres. Per això, aquesta memòria mostra el treball exhaustiu que s’està realitzant per a
que en la formació de les entitats juvenils que formen la Federació es treballe un itinerari formatiu que faja de la
nostra oferta, una proposta a la vida en entrega, al donar de forma altruista i al ser llum per als altres.
No farem res si ho fem sols: nou centres juvenils i una federació no són suficients per sí mateixa per a provocar
un canvi en la societat i som conscients. Encontres com el Dia de les Federacions i la formació entre associacions
pretenen teixir xarxa interna que ens faja compartir i aprendre, per a poder millorar i fer millor el nostre treball.
D’altra banda, la nostra opció per treballar amb altres entitats i participar de forma activa ens aporta i ens ensenya
altres opcions que ens enriqueixen.
El treball de les persones invisibles: tots els èxits que es descriuen en aquesta memòria s’han aconseguit gràcies a l’equip de persones voluntàries que treballen per un somni comú, un equip ple de joves que fugen d’estereotips i que mostra amb el seu treball que la joventut lluita en el dia a dia per una societat millor.
Fa quasi 200 anys, Juan Bosco pujava a una corda a fer de saltimbanqui per a joves del carrer, després els
ensenyava i formava per a fer d’ells bons cristins i honrats ciutadans, el nostre propòsit i el d’aquesta memòria no
és el de mostrar lo bé que fem de saltimbanqui, és ensenyar tot el que aconseguim quan ho fem.

Sergio Cebral Olcina
President
Memòria 2017
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1. Som Fede

1.1. Presentació
A través de este documento presentamos
la Memoria 2017 de la Federación de Centros
Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana (en adelante, Federación Don Bosco).
En ella, queremos reflejar las actividades, campañas, estudios o trabajos de diferente índole
que se han realizado durante el año 2017 para
así hacer un balance de la labor de la Federación Don Bosco en el ámbito infantil y juvenil.
Concretamente, nuestra Federación trabaja al
servicio de la educación en valores cristianos,
la participación y prevención de la exclusión social, tanto de la infancia como de la juventud,
especialmente de aquellos y aquellas con menos recursos a su disposición.
La Federación Don Bosco trata en todo momento de ser referente y apoyo para las entidades juveniles que la componen. Las entidades
federadas son muestra de colectivos sensibilizados con las acciones dirigidas a la juventud y
la infancia.Para estas entidades, la Federación
responde a la necesidad de una mayor coordinación en el ámbito autonómico para potenciar sus acciones locales, el trabajo en red y el
impacto social de su amplia y experimentada
labor educativa con niños, niñas y jóvenes. Así
fue como, en 1988, nació la actual Federación
de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana.
El apoyo ofrecido a las entidades federadas
es de diferente tipo, pero podemos resaltar el
asesoramiento a nivel legal, el ofrecimiento de
recursos formativos y económicos, así como la

ayuda en la gestión de sus propios grupos de
trabajo y la realización de actividades en ámbitos donde las entidades no alcanzan por sí
solas. Todo ello, con la intención de facilitar y
ampliar las labores de estas entidades de participación y empoderamiento juvenil.
Por otra parte, es necesario apuntar que la
fundamentación del modelo federal actual surgió en 2011 favoreciendo la participación tanto
de las entidades federadas como de las personas voluntarias. Durante 2017, se ha aprobado
una modificación de este modelo, aumentando,
aún más, la participación, especialmente en la
Junta Permanente. Este modelo también permite una mayor adaptación y respuesta a las
necesidades de cada momento.
Esta estructura se mantiene viva gracias al
trabajo incansable de todas y cada una de las
personas que participan directamente en los
órganos de gobierno de la Federación (Junta
Permanente, Consejo y Asamblea), así como
en los distintos grupos de trabajo que se han
ido creando. Somos una Federación que no se
enorgullece solo de las entidades que la componen, sino sobre todo de todas las personas
que las integran y la mantienen viva.
En ese mismo sentido, la Federación Don
Bosco no podría llevar a cabo todas las actividades, campañas, formaciones y encuentros,
etc. que aquí se detallan sin el enorme trabajo
que realizan nuestros servicios técnicos.
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Actualment, la Federació compta amb tres
persones contractades per a la gestió de l’entitat i recolzament als projectes desenvolupats.
Els nostres Serveis Tècnics són part necessària per a la tasca de la Federació i formen part
de la gran família que formem.
Aquest ha sigut un any de canvis en els serveis tècnics, amb la incorporació de Firenze
i Sara i el fins sempre de Paloma i Àlex. Des
d’ací volem agrair la vostra tasca i compromís
que heu mostrat a la Federació; de la mateixa
manera, desitgem èxits en els seus nous projectes.
Si parlem de números, més enllà dels econòmics, ens importen les més de 400 persones
voluntàries que desenvolupen la seua tasca de
voluntariat en les entitats de la Federació.
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A través de l’Escola d’Animació Juvenil Don
Bosco, la Federació recolza la formació de les
persones voluntàries, garantint la qualitat dels
projectes desenvolupats.
En les següents línies de la memòria de
2017 serà possible trobar totes aquestes activitats realitzades conjuntament amb les entitats,
així com els documents necessaris per a conèixer la nostra Federació en termes d’organització, economia, etc. Entre altres, es presenta el
Balanç econòmic de la Federació de l’any 2017
com a garantia de transparència en la rendició
de comptes i per a visibilitzar la gratitud amb el
finançament extern, tant públic com privat per a
poder desenvolupar els projectes.
Amb tot, es presenta la Memòria de 2017 de
la Federació Don Bosco.

Som Fede

Fonaments de la nostra proposta educativa...
Missió
Promoure la participació social de la infància i la joventut des
de la Proposta Educativa dels Oratoris i Centres Juvenils Salesians, com una opció preferencial per aquells i aquelles
en situació de risc d’exclusió social; a través de la prevenció mitjançant una proposta d’educació en valors a
través de programes fonamentats en l’animació juvenil, el voluntariat i el protagonisme de la infància i la
joventut en els seus processos formatius.

Visió
Vetlar per la infància i la joventut, especialment
per aquells i aquelles en risc d’exclusió social, mitjançant accions educatives preventives i la intervenció social.
Valors
L’educació en valors, l’educació en el temps
lliure, la prevenció, la solidaritat, la justícia, la
transparència, la participació democràtica, el
compromís social, la participació i el treball
en xarxa, l’eficiència, la qualitat, el sentit de
pertinència, l’esperit crític, la integració,
l’equitat, l’altruisme, el voluntariat, la cristiandat i l’estil salesià.

Memòria 2017
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1.1.1. Escola d’Animació Juvenil Don Bosco
L’Escola d’Animació Juvenil Don Bosco –
Federació de Centres Juvenils Don Bosco de
la Comunitat Valenciana (endavant, Escola
Don Bosco), compta amb una llarga trajectòria de promoció i formació del voluntariat. Des
de l’inici de la seua activitat en 1985, l’Escola
Don Bosco ha sigut el referent en la formació
dels voluntaris i voluntàries de les entitats federades. No obstant això, no queda ací la seua
capacitat formativa ja que presta servicis de
formació a altres centres i grups de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Albacete
i Saragossa. Essencial per a que les entitats
juvenils puguen continuar acollint voluntariat
compromès en l’animació juvenil que tinga la
titulació necessària per a seguir desenvolupant
la seua tasca.
Gràcies a la qualitat de continguts i a la intensa tasca que es realitza, l’Escola Don Bosco
va obtindré en 1991 el reconeixement i homologació per part de l’IVAJ. Amb això, no sols
va augmentar el seu paper formatiu en el teixit associatiu de la Comunitat Valenciana, sinó
també en el desenvolupament de projectes de
formació del voluntariat a llarg termini.
Aquests projectes de formació es duen a terme conjuntament amb les entitats participants
en les formacions, però també s’està treballant
en els últims anys per a aconseguir un interessant desenvolupament local de la formació del
voluntariat a partir de les necessitats concretes
dels projectes locals.
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Amb tot, el que busca és adaptar els tallers,
xarrades i jornades formatives, a gestionar les
preocupacions de les entitats a nivell concret i
no atendre generalismes en els que no troben
practicitat immediata per a les seues entitats.
És per tot això que l’Escola Don Bosco
compta amb una rica diversitat de projectes
formatius com poden ser els programes de formació prèvia d’iniciació al voluntariat, els cursos homologats de formació d’animadors juvenils per al voluntariat, cursos d’especialització i
cursos de formació contínua. A través d’ells, es
dona resposta a les necessitats formatives dels
voluntaris i voluntàries que treballen en pro de
la infància i la joventut i es crea un estil propi
que marca el rumb d’una escola al servei de
l’acció conjunta per la participació i el protagonisme juvenil d’aquells i aquelles que menys
poden alçar la veu.
L’Escola Don Bosco es marca aquestes tres
línies com a fonament dels seus projectes:
- La centralitat en la persona en totes les
seues potencialitats.
- El caràcter preventiu i educatiu de les
intervencions.
- L’aposta per la participació juvenil en
tots els àmbits.

Som Fede
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1.2. Model Federal
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Consell de la Federació - curs 2017-2018
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1.3. Federats
Federació
Don Bosco
Av. Pius XII, 29-1º4
12540 - Vila-real

Federación
Don Bosco

Federació
Don Bosco

Polígon 1 parcel·la 285 - Garroferal
12118 - Les Useres

Carretera
Xàtiva-Novetlé Km 1
46008 - Xàtiva

CJS Porta Oberta
CJS Pinardi

P. Sant Joan Bosco, 5
12530 - Borriana

C/ S. Joan Bosco, 37
03800 - Alcoi

Federació
Don Bosco

CJ Entre Amics
CJ Amics

Escola d’Animació
Juvenil Don Bosco

C/ Sagunt, 188
46009 - València

Av. Primat Reig, 6
46009 - València

Polígon 4
parcel·la 77 - G. Martí.
03670 - Monforte del
Cid

Federació
Don Bosco
Carretera
València-Godelleta, s/n
46388 - Godelleta

Federació Don Bosco
CJ Don Bosco
Pl. Mª Auxiliadora, 7A
03400 - Villena

Av. de la Plata, 10
46013 - València

Federación
Don Bosco
Polígon 2 parcel·la 124 Extremera
03410 - Biar

CJS Juan XXIII

CJS Tucumán 7
CJS Garelli
C/ Bernat Metge
03560 - El Campello
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Carretera
Xàtiva - Alcoi
46018-Albaida

Av. Primat Reig, 6. 46009 - València
Passeig Sant Joan Bosco, 5. 12530 - Borriana
Av. Blasco Ibáñez, 1. 03005 - Alacant

C/ S. Joan Bosco, 37
03800 - Alcoi

C/ Tucumán, 7
03005 - Alacant

Federació
Don Bosco

AJ Gentjove
Av. Don Bosco, 14
Apt. 1866
03293 - Elx

Federación
Don Bosco
Pl. de l’Ajuntament, 3
03450 - Banyeres
de Mariola

AJ Don Bosco
Av. Blasco Ibáñez, 1
03005 - Alacant

Federación
Don Bosco
C/ Mª Auxiliadora, 4
03440 - Ibi

Som Fede
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2. Programes

2.1. Formació
Un dels pilars fonamentals sobre el que se
sustenta la Federació Don Bosco és la promoció del voluntariat. Per tant, és necessari comptar
amb un programa específic de formació, encarregada de promoure, desenvolupar i acompanyar
tot tipus d’accions relacionades amb l’itinerari
formatiu dels nostres educadors i educadores
voluntàries.
Creem en un voluntariat preparat, professionalitzat i avantguardista per afrontar amb èxit els
objectius educatius que ens proposem. Sempre
tenint molt present que per tal d’acompanyar als
xiquets, xiquetes i jóvens, necessitem a l’educador o l’educadora tan preparats com siga possible i en constant aprenentatge i renovació.
Tal és la importància de la formació del nostre
voluntariat que la Federació Don Bosco integra,
dins la mateixa entitat, l’Escola Don Bosco, encarregada de coordinar i gestionar tots els cursos formatius, tant d’àmbit local com autonòmic.
Així doncs, l’àrea de Formació té com a principal objectiu oferir un itinerari formatiu a totes les
persones jóvens interessades en l’educació en el
temps lliure. D’ençà que les seues inquietuds es
desperten, passant per l’obtenció de les titulacions reconegudes per l’IVAJ, fins a arribar a una
renovació permanent.

Durant l’any 2017, l’àrea de Formació ha continuat amb la revisió i renovació parcial de l’itinerari formatiu que duen endavant totes les nostres
entitats.
Havent dissenyat unes línies mestres per als i
les jóvens que volen fer voluntariat, així com per
a aquells i aquelles que van a participar i participen dels cursos que ofereix l’Escola; en 2017
ens centrem en els educadors i educadores ja
titulats. Amb aquest grup, la intenció és seguir
adaptant l’itinerari formatiu a les noves necessitats que sorgeixen en les entitats perquè puguen
seguir cultivant el seu procés formatiu. Creem en
la formació permanent de les nostres persones
voluntàries i la qualitat que allò suposa per les
diferents activitats que realitzen.
A més, destaquem per un costat la tasca
d’acompanyament a les persones responsables
de formació de cada entitat. I d’altra banda, la
motivació a créixer i a formar-se en l’acompanyament individualitzat i grupal dels equips d’educadors.

Memòria 2017
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2.2. Inclusió Social
La Federació Don Bosco desenvolupa un
programa d’Inclusió Social que, des de finals de
2017 té una atenció específica. Esta diferenciació d’àrees no respon a altra cosa que tractar
d’enfortir la Inclusió Social dins dels objectius
de la Federació. Es fa, doncs, una aposta encara més important que la realitzada en 2016 amb
un programa que incloïa l’Acció Social.
La Inclusió és un terme que s’està fent més
eco a la societat actual. Molts són els àmbits
que reivindiquen la importància de trobar este
tipus d’educació a les escoles. Per tant, fent
referència al dret universal de què totes les
persones deuen rebre una educació de qualitat adaptada a les seues necessitats, es deuen
potenciar un estil d’educació que afavorisca a
totes les persones.
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La nostra Federació treballa perquè les entitats compten amb recursos, eines i plataformes amb els que intervindre de manera eficaç davant persones en risc d’exclusió social.
Així, durant 2017 s’han realitzat diferents
campanyes de formació i sensibilització amb
xiquets, xiquetes, adolescents i jóvens de les
entitats, així com projectes més concrets com
lliçons de suport educatiu, arreplegada d’aliments, col·laboració amb diferents ONGs, etc.
També s’ha començat a treballar en l’elaboració dels objectius per l’any vinent. Les necessitats actuals ens indiquen que hem de prestar
atenció al treball cooperatiu, tant entre les entitats com amb la Federació.

Programes

2.3. Infància
El programa de promoció de la qualitat de
la vida infantil va dirigit a xiquets, xiquetes i
adolescents entre els 8 i 14 anys.
Els objectius plantejats durant l’any 2017 en
aquest programa han anat encaminats, entre
altres coses, a donar suport als i les voluntaris i voluntàries de les entitats federades per a
una millor adequació de les activitats i moments
formatius a realitzar amb els i les destinataris i
destinatàries. L’objectiu fou, i seguix sent, afavorir l’accés a una àmplia oferta d’activitats lúdiques i educatives de qualitat per cada xiquet i
xiqueta que acudisquen a aquests centres.

per seguir fomentant una cultura conjunta de
respecte i integració i compartir experiències.
A més, s’ha iniciat la creació d’una plataforma comuna de recursos educatius amb
que podran participar totes les entitats amb el fi
de col·laborar i compartir sobre projectes d’Inclusió Social.
Els eixos sobre els quals es basa aquest
programa són: l’atenció al fracàs educatiu,
l’educació en la prevenció i la integració social de xiquets/es en situació de risc d’exclusió
social.

Dins d’estes activitats han resultat fonamental els valors propis de la Federació, com són la
tolerància, la solidaritat, la pau, el respecte a la
diferència, el compromís, el medi ambient, etc.
Per això, les persones responsables de l’àrea
d’Infància realitzen una tasca coordinada amb
les entitats i amb l’àrea de Formació.
Tota realització durant el 2017 s’ha destinat
a més de 2.200 destinataris i destinatàries
de tota la Comunitat Valenciana.
Algunes de les activitats realitzades han
sigut campaments, suport escolar, activitats
d’àmplia convocatòria, activitats artístiques, reunions formatives, seguiment, festes, festivals,
tallers creatius, ludoteques, activitats esportives, etc. També s’ha apostat fortament per les
activitats conjuntes que es poden realitzar entre les entitats federades, pròximes en distància
Memòria 2017
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2.4. Salut
Durant l’any 2017 es diferència l’àrea i programa propi de salut, tant en la infància com
en la joventut, donada la necessitat de treballar
més àmpliament esta temàtica i respondre a les
inquietuds de les entitats federades.
Amb aquest programa es pretén ajudar amb
els distints problemes que van sorgint en matèria de salut en els xiquets, xiquetes i jóvens
de les nostres entitats des d’un punt de vista
preventiu. Es busca fomentar hàbits de vida saludable des de la nostra educació en el temps
lliure donant les pautes formatives necessàries
per a evitar problemes de salut.
Esta prevenció en situacions de risc duen
amb ella activitats per la prevenció de possibles addiccions a l’alcohol i drogues entre els
i les adolescents, establir certes mesures d’higiene en totes les activitats desenvolupades
per les entitats federades i crear un control i
formació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies en els campaments i acampades, així com
altres hàbits de bona alimentació més amplis.
Les receptores d’aquestes activitats són, tant
les persones voluntàries de les entitats, com
xiquets, xiquetes i jóvens que acudixen a les
seues activitats.
Tot això elaborant un pla de treball complet
que es va començar a gestar en 2017 i es posarà en marxa durant 2018.
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No obstant, a través de les entitats federades
i amb el recolzament de diferents entitats públiques i privades, en 2017 s’han pogut realitzar
diverses campanyes de formació i sensibilització en hàbits saludables, recollides d’aliments
o dietes saludables per a agrupacions de joves
amb una greu mancança de nutrició saludable.

Programes

2.5. Equitat
Després d’observar els canvis socials a l’entorn propi de la joventut, s’ha detectat la necessitat de crear un programa específic en equitat
que aborde la formació i integració de totes les
persones, sense diferenciació en sexe, raça,
religió, etc.
Per això, en 2017 es va començar a gestar
tal programa amb les propostes realitzades
per part de totes les entitats que formen part
de la Federació Don Bosco i amb un primer pla
d’igualtat que serveix de base per a una reflexió
més fonda.

Durant 2017 i amb l’àrea recentment creada, s’ha començat a treballar amb els objectius
d’aquesta, entre els quals està la creació d’un
pla d’equitat a partir del pla d’igualtat de la Federació, consultant la normativa vigent i ajudant
als centres que s’implante tal pla, tenint com a
objectiu principal l’acollida incondicional de tots
i totes els xiquets, xiquetes i jóvens, tal com feia
el nostre referent i mestre Don Bosco.

Memòria 2017
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2.6. Joventut
Totes les entitats que formen part de la nostra Federació tenen una àrea destinada a l’educació en el temps lliure de jóvens adolescents.
Estes àrees atenen a jóvens a partir dels 14
anys, aproximadament, i es caracteritzen per la
diversitat d’activitats que oferixen, donada l’etapa en la qual es troben les destinatàries i els
destinataris.

L’activitat més destacada d’esta Àrea és la
celebració del Dia de les Federacions. Es tracta
d’una jornada organitzada conjuntament amb la
Federació Don Bosco de la Regió de Múrcia.
Aquesta, realitzada cada any en una seu diferent, reunix al voltant de 800 jóvens, voluntaris i
voluntàries de les dues comunitats en un dia de
convivència, activitats i trobades.

En aquest context, el programa de joventut de la Federació pretén ser un nexe d’unió
entre les entitats en el que joventut es referix,
Tant per a destinataris i destinatàries com per
a equips d’animadors i animadores. Es tracta
d’una forma d’acompanyar a les entitats, potenciant un sentit de pertinència més enllà del
local i apoderant així la nostra joventut, fent-la
conscient de les seues capacitats i el potencial
de la participació en ret.

El 25 de novembre de 2017 es celebrava a
València l’XI Dia de les Federacions. El Centre
Juvenil Amics (València) fou l’amfitrió d’aquesta
jornada, ambientada en el màgic i divertit món
del Circ. Durant aquest dia, a més dels diferents jocs i activitats, es va posar en valor la
importància del voluntariat en les nostres entitats, així com el paper de les dones que la conformen, ja que es tractava del dia internacional
contra la violència de gènere.

Treballem la socialització, la potenciació del
protagonisme juvenil, el foment de la cultura associativa juvenil i el desenvolupament integral
dels i les jóvens de tals entitats. Tot açò es treballa a partir d’una àmplia sèrie d’activitats com
campaments, moments de grup, eixides culturals, tallers esportius, teatre musical, tallers
d’aire lliure, activitats socioculturals, trobades
juvenils, grups formatius, festivals i un ampli etcètera que es desenvolupen per més de 1.000
jóvens.

A més d’aquesta gran activitat, i en comú
amb la Confederació Don Bosco, s’oferien activitats o experiències internacionals a jóvens,
voluntaris i voluntàries.

24

Memòria 2017

Programes

Memòria 2017

25

Programes

2.7. Pastoral
L’àrea de Pastoral naix en setembre de 2017
des de la inquietud per potenciar aquest aspecte transversal i d’identitat dels nostres Centres
Juvenils en un moment en el qual pareix que
només es impulsat pels salesians i menys per
les persones voluntàries, perillant així la base
de l’estil de les nostres entitats.
Amb un primer objectiu de cridar l’atenció
de les entitats i generar interrogants sobre la
pastoral en les seues cases, les primeres accions d’aquesta àrea des de la Federació són
d’establir persones referents per l’assistència
i proposta d’accions que, al mateix temps motiven l’existència de persones referents de la
pastoral a nivell local, diferents del salesià. A
més, dissenyar i posar a disposició dels equips
d’educadors un moment formatiu que supose
una resposta a les seues inquietuds i un primer
pas d’anàlisi i millora de la realitat. Per últim,
acompanyar a totes estes persones i entitats
per reforçar la seua tasca en respecte a pastoral referint aquest concepte de forma transversal en la vida de l’entitat.
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2.8. Gestió
A més de tots els programes anteriorment
presentats, una de les necessitats que localitzem en les entitats és la falta d’orientació pel
que fa a gestió administrativa i comunicació.
Des de les àrees de Secretaria i Tesoreria
de la Federació Don Bosco ens centrem i preocupem de la correcta tramitació de tots els
documents i dades necessàries per al desenvolupament dels projectes. Amb un treball continuat en el temps ens assegurem de mantindre actualitzats la documentació oficial, actes,
estatuts, canvis de juntes, entre altres, tant de
la Federació com de l’acompanyament i seguiment d’estes mateixes tasques dins de les
entitats federades. Aquest assessorament és
imprescindible tenint en compte que, les persones voluntàries amb les quals contem soles ser
jóvens d’entre 18 i 22 anys que s’enfronten per
primera volta als tràmits propis d’una secretaria, tesoreria o qualsevol documentació oficial.

Durant 2017 es continua apostant per la
gestió de socis i la protecció de dades. Per tant,
col·laborem activament com a grup de prova i
assessorament en la creació d’una nova base
de dades digitalitzada, vinculada a la Intranet
de la Inspectoria Salesiana. A l’apartat de Tesoreria, l’aposta ha sigut per una gestió comptable centralitzada a la Federació, facilitant la tasca de les persones responsables en les entitats
locals. Des de Comunicació, com a nova àrea
de la Federació, s’ha continuat amb la tasca cooperativa de difusió d’activitats i s’ha començat
a detectar les carències i necessitats que les
entitats tenen per a la gestió de la comunicació
global.
De manera general, aquestes àrees treballen en col·laboració amb la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, mantenint l’estil que ens
caracteritza i amb el recolzament professional.
Destaquen l’acompanyament a les persones
jóvens que desenvolupen els seus deures de
voluntariat amb la gestió de l’entitat, complementant-lo amb el desenvolupament dels projectes locals.
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3.1. Voluntariat
Prèviament hem destacat la importància del voluntariat juvenil per a la Federació. Aquest any,
detectem un descens en el volum total de persones voluntàries en les entitats, durant aquest
destaca un descens de voluntariat en pràctiques conseqüència d’un ajust al sistema formatiu i el
voluntari puntual. Açò suposa una aposta per la formació de les persones voluntàries que desenvolupen els nostres projectes, afavorint la qualitat d’aquests. Com podem observar a les gràfiques,
a mesura que creixen formativament, es van perdent més persones voluntàries, aquest continua
sent el nostre repte.

Voluntaris/es 2013-2017
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3.2. Destinataris/es
En aquest últim any, augmenten de nou les persones destinatàries dels nostres projectes, en
totes les edats, destacant l’augment del sector prejuvenil menors de 14 anys. És significatiu que
la quantitat de participants majors de catorze anys (Juvenil) ha augmentat, aconseguint un major
nivell de participació juvenil i de continuïtat d’estes persones.

Destinataris/es 2013-2017
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3.3. Participació en xarxa
Sabent la importància de la participació en xarxa de la Federació, esta àrea queda vinculada a
la Presidència, de mode que l’àrea de Participació es sustenta en tres línies de treball:
Treballar en xarxa és caminar amb unió cap a metes compartides. Des de la Federació Don
Bosco treballem amb cadascun dels nostres Centres Juvenils, així com amb entitats germanes
que treballen en l’educació no formal, la integració dels i les jóvens amb risc d’exclusió social i
amb l’educació per al desenvolupament per fer de la nostra acció una proposta transversal, plural i
formativa per a totes les persones que formen part del nostre moviment juvenil. Però la importància
de les relacions institucionals va més enllà de les entitats a les quals pertanyem, suposa formar
família, crear enteniment i progressar junts cap a un futur compartit i triat per tots i totes.
Participar en xarxa és formar part d’una estructura major, que conduïsca cap a l’enteniment,
que produïsca sinergies que suggerisquen camins de trobada entre entitats diferents. Esta acció
és essencial per transformar la societat, per això formem part del Consell Valencià de la Joventut,
de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, de la Plataforma d’Organitzacions
de la Infància CV i la Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya perquè tenim molt
que aportar i que aprendre de totes i amb totes les entitats amb les quals ens trobem en aquests
espais.
Ser xarxa suposa abraçar les entitats que te conforten, dotar-les d’ajudes i recursos per al
desenvolupament de la seua acció educativa en el temps lliure i també d’espais per compartir tant
les seues inquietuds i necessitats, com els seus recursos i possibilitats.
Tot açò permet centrar-nos en objectius anuals que, en tot cas d’aquest any han consistit a
generar una estructura institucional interna, que dote d’opinió conjunta a la nostra entitat en les
diferents qüestions que es llancen des de les diferents plataformes de les quals participem, a la
vegada que cuidem a les persones de la nostra xarxa interna, assegurant que la seua participació
siga positiva i compte amb la formació i informació precisa en cada moment, així com l’acompanyament oportú a les seues entitats.

Memòria 2017

31

Informes

Secretaria

Secretaria
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Jornades per a Fomentar el Treball en Xarxa
A més de les accions especificades i les col·laboracions amb altres entitats, la Federació Don
Bosco també promou altres activitats en les quals el Treball en Xarxa és part essencial del seu
funcionament.
Dins dels Programes descrits observem col·loquis i reunions en les quals és essencial l’exposició de diferents idees i l’intercanvi d’opinions per desenvolupar accions conjuntes que impliquen a
un major nombre de jóvens en la nostra societat.
Durant 2017, específicament en l’XI Dia de les Federacions, coptem amb una fèria d’estands
en la que participaren tant les entitats que assistiren a la trobada com el Moviment Juvenil Salesià
(MJS) i la ONGD “Jóvenes y Desarrollo”, entre altres. Aquesta fèria va donar visibilitat la tasca que
desenvolupen les nostres entitats així com donar a conèixer altres amb les que tenim fins comuns,
entre més de 700 jóvens de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Albacete i Zaragoza.
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3.4. Econòmic

A ssegurances
Pressupostat

11.000,00€
8.386,86€
Executat

E struc . i F unc .

Pressupostat

T otal

Pressupostat

Pressupostat

48.800,00€

122.300,00€

13.910,00€

83.175,10€

162.141,45€

11.891,41€

Executat

Executat

Executat

P ersonal

A ltres

Pressupostat

Pressupostat

45.784,71€

5.805,29€

54.090,03€

4.598,05€

Executat

Executat

A ctivitats
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I nterns
Pressupostat

31.500,00€
23.263,85€
Executat

T otal

Pressupostat

127.300,00€
158.984,63€
Executat

E xt . P rivats

E xt . P úblics

Pressupostat

Pressupostat

92.800€

3.000€

129.720,78€

6.000€

Executat

Executat

Balanç 2017: -3.156,82€

Memòria 2017

35

4. Actualitat

4.1. Notícies

Seguim endavant mb el
projecte de Reconeixement de les capacitats
del voluntariat.

Firma la renoació
del compromis amb
els objectius de la
Confederació.
Presentem nova Junta Permanent
amb moltes ganes i actualitzem el
model federal.

Renovem la Identitat Visual
Corporativa de la Federació
Don Bosco.

III Forum d’Escoles Salesianes
de Temps Lliure en León, amb
la participació de l’Escola Don
Bosco de València.

Encuentre Inspectorial
d’Oratoris i Centres
Juvenils a El Campello.

Diem adeu a alguns
components de l’anterior Junta Permanent i
agraïm la seua voluntat
de treball i esforç.
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4.2. Campaments
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4.3. Spotyfede
A través de l’àrea d’Infància es va realitzar un concurs en el qual xiquetes, xiquets i adolescents
pogueren enviar a la Federació Don Bosco les seues cançons preferides perquè, conjuntament,
es fera una llista de reproducció oficial per a trobades.
La intenció de crear aquesta llista de reproducció en la plataforma de Spotify va ser la d’obtindre un llistat complet de cançons que mostraren els valors de la Federació Don Bosco respecte a
igualtat, llenguatge no sexista, respecte, etc. Se li va denominar “Spotyfede” i es va fer un concurs
a les xarxes socials i a les mateixes activitats setmanals dels centres juvenils durant diverses setmanes. Amb motiu de la celebració de l’XI Dia de les Federacions, es van nomenar les cançons
guanyadores després d’una completa tanda de votacions durant tota la vesprada a l’estand de la
Federació Don Bosco, amb un alt nivell de participació, tant en línia com a l’estand.
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