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Els infants davant les pantallesDesprés del 15-M 
i del 22-M

editorial

el moviment del 15-m és, en primer lloc, un esclat d’indignació i 
reacció davant d’injustícies flagrants que no vol donar per inevi-
tables. en segon lloc, una demanda per a que la política i la veu 
ciutadana prevalgui pel damunt dels interessos dels poderosos. És 
també una crítica a la incapacitat dels partits polítics, i del sistema 
democràtic vigent, per donar resposta a tot plegat. Finalment, és 
un moviment protagonitzat per la gent jove, per una generació 
que es resisteix a ser expulsada del món laboral i a la possibilitat 
de ser protagonista i ciutadà actiu.

el 22-m varen haver-hi eleccions municipals. Cal destacar que, 
a Catalunya, el percentatge d’abstenció va ser del 45% i la suma 
dels vots blancs i nuls va arribar al 6%. Aquestes dades parlen 
per si soles pel que fa al nivell de confiança que generen els 
partits i també de la desafecció de milions de ciutadans vers 
la vida política. una darrera data: ha emergit, amb un 2,3%, 
una força política, explícitament xenòfoba, amb un eslògan tant 
simple com clar, “primer els de casa”. Alhora, candidats electes 
de partits tradicionals, no han dubtat en utilitzar arguments 
similars. Quan hi ha crisi afloren també les pors i les actituds 
més intolerants.

Són moments de complexitat on hi ha moltes alertes i en que cal 
reforçar la política i millorar la democràcia. També hi ha molts 
motius per a l’optimisme. entre d’altres, l’emergència de milers de 
joves, que es mobilitzen per a transformar i millorar una societat 
que no està ben orientada.

Des de l’esplai, ens proposem aportar la nostra contribució com 
a moviment educatiu. A partir de setembre, impulsem la proposta 
educativa Àgora, per educar als infants i joves en la participació per 
tal que  esdevinguin ciutadans compromesos amb el seu temps. 
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Els avenços tecnològics de les 
darreres dècades han comportat 
que els nostres infants i adoles-
cents tinguin accés a una infor-
mació extraordinària. Aquesta, 
però, esdevé massa sovint su-
perficial, excessiva i poc orde-
nada. Saber discernir sovint no 
és cosa fàcil. Paradoxalment, en 
la societat del coneixement no 
sempre és fàcil l’adquisició i la 
generació de coneixement. 

Transmetre criteris a l’àmbit de 
l’educació i de la família per 

saber distingir el que és bo del 
que no val, esdevé essencial. La 
família i l’escola són els pilars 
educadors bàsics, però és tota la 
societat, i en especial els poders 
públics, els que han de donar 
suport al repte d’educar i ga-
rantir la protecció dels més vul-
nerables, els infants, de tot allò 
que els pugui ser perjudicial per 
al seu desenvolupament.

El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) és l’autoritat 
reguladora en l’àmbit de la co-
municació audiovisual de Ca-
talunya i té competència plena 
sobre les ràdios i les televisions 
d’àmbit autonòmic i local, tant 
les públiques com les privades. 
També té competències sobre 
els serveis de comunicació per 
Internet el responsable editorial 
dels quals estigui radicat a Ca-
talunya.

El Consell té l’obligació legal 
de supervisar el compliment 
de la protecció de la infància 
i l’adolescència: horaris pro-
tegits, qualificació dels con-
tinguts audiovisuals, l’emissió 
publicitària i de patrocini en 
els anomenats contenidors in-

fantils, la publicitat i televenda... 
són objecte de normativa i de su-
pervisió. 

Concretament, pel que fa a la 
qualificació dels continguts au-
diovisuals, el CAC aplica uns 
criteris orientadors integrats per 
set variables: violència, sexe, 
por i angoixa, drogues, discri-
minació, racisme i xenofòbia, 
llenguatge groller i conductes i 
valors incívics, que són les que 
els prestadors de serveis de te-
levisió han d’analitzar i respec-
tar. La prevalença d’aquestes 
set variables en els continguts 
dels programes en determinarà 
el grau d’idoneïtat per a cada 
categoria d’edat.

Ara bé, a banda d’aquesta vigi-
lància, esdevé del tot necessari 
concentrar els esforços en el 
foment de l’esperit crític en els 
infants. El problema d’avui no 
és l’accés a la informació, sinó 
la capacitat de processar-la i de 
donar-hi sentit. Cal atorgar ma-
jor protagonisme a infants i ado-
lescents en la presa de decisions 
tot incentivant, a totes les edats, 
el pensament crític tan necessari 
en la societat moderna. ■

la nostra
Missió
“Educar els 
infants i joves, 
enfortir
les entitats de
lleure i el tercer
sector, millorar
el medi ambient 
i promoure la 
ciutadania
i la inclusió
social, amb
voluntat
transformadora”.

la Fundació Catalana de l’Esplai aplega les entitats: 
◗associació Catalana Cases de Colònies 
◗serveis d’Esplai 
◗Centre d’Estudis
◗suport associatiu 
◗Federació Catalana de l’Esplai 
◗Fundación Esplai

la nostra missió es concreta 
en la prestació de serveis i 
programes educatius 
integrals a les escoles, 
la gestió d’equipaments i 
programes d’educació 
ambiental, cursos de 
formació i serveis de 
gestió per al món
associatiu i projectes 
per la inclusió digital. 
integra també l’acció
d’una Federació i dels 
seus centres d’esplai, 
així com la tasca de la 
Fundación Esplai, d’àmbit 
estatal, i l’impuls de programes 
de cooperació internacional.

els nostres valors
◗Utopia
Volem avançar cap a un món 
més just, vers una societat 
inspirada en els valors de 
la pau, la democràcia i la 
fraternitat.

◗solidaritat 
optem per la cultura de la 
solidaritat i la cooperació, 
basada en el respecte a la 
dignitat de les persones i 
dels pobles, a la diversitat i 
als drets humans.

◗ iniciativa 
Vo l e m  f o m e n t a r  l a 
participació, l’autonomia 
personal i l’esforç individual 
i col·lectiu, per fer front als 
reptes amb creativitat i per 
desenvolupar una ciutadania 
activa i responsable.

◗Felicitat
Cerquem la formació de 
persones que aspirin a una 
vida feliç, que es fonamenti 
en l’autoconfiança i en 
l’obertura a l’altre, en 
l’honestedat, la generositat,
l’expressió dels sentiments 
i el compromís amb la 
comunitat.

Valors de l’organització
◗ independència 
Treballem sense subordinació 
econòmica, política ni insti-
tucional, ni submissió a cap 
altre interès que no siguin els 
va lors que inspiren la nostra 
missió.

◗transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. una 
transparència basada en la 
cohe rència i en la informació, 
por tes endins i respecte a la 
societat.

◗Pluralisme 
Volem l’aportació de la 
pluralitat, de la diversitat i de 
la participació, tant en la vida 
interna de l’organització com 
en el treball en xarxa amb altres 
agents i en les relacions amb el 
nostre entorn.

◗sostenibilitat 
Volem actuar amb austeritat i 
aplicant criteris d’eficiència en 
la gestió que ens permetin que 
la nostra acció social i educativa 
sigui el màxim d’eficient amb el 
mínim impacte ambiental.

◗Coherència
Volem que la nostra activitat 
i el nostre funcionament 
siguin reflex dels valors que 
proclamem.

la proposta global
de projectes

impulsats per la Fundació
es caracteritza per:

◗ Voluntat educativa

◗ opció per la inclusió i la 
transformació social

◗ compromís mediambiental i de 
sostenibilitat

◗ aposta per la qualitat del servei

◗ compromís per la coresponsabilitat

◗ impuls al tercer sector  
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