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un servei que facilita la conciliació a badalona 

el casal de Mares i pares 
recolza les famílies
És un projecte que desenvolupa Serveis d’esplai 

AmàliA mArtín

Donar resposta a les neces-
sitats que les famílies tenen 
per atendre els seus infants 

forma part de la missió de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai. És des 
d’aquesta funció social que s’em-
prén un projecte pioner a la ciutat 
de Badalona, des de 2008, que 
acull nens i nenes, en moments 
puntuals, per facilitar l’harmonia 
familiar. Aquest projecte és possi-
ble gràcies a la iniciativa de la Re-
gidoria d’Acció Social, Polítiques 
d’Igualtat i Relacions ciutadanes.

El Casal està obert a totes les fa-
mílies de Badalona que necessitin 
recolzament, per tal de poder aten-
dre aspectes importants de la vida 
laboral i personal, sense descuidar 
la cura dels seus fills i filles. Les 
famílies poden fer ús del casal de 
mares i pares un màxim de 3 dies 
la setmana i 3 hores al dia i se’ls 
demana que facin un ús responsa-
ble portant al seu fill/a aquells dies 
o setmanes que realment tinguin 
dificultats de conciliació.

L’oferta d’activitats és molt àmplia 
i inclou activitats tant per a infants 
com per a la família en general. 
De fet, els primers beneficiaris són 
els pares, mares, avis i àvies que 
deixant els infants al Casal, poden 
gaudir del seu temps. 

Les activitats per als infants inclouen 
accions lúdiques (tallers, contes, 
joc lliure...) i de reforç escolar. Les 
activitats per a les famílies, pensa-

quins projectes tens 
per a aquest estiu 
amb els infants? 

eloi molinas 
43 anys
dues filles de 6 i 4 anys
la floresta (sant cugat)

trencar la rutina 
Com la majoria del pares, hem 
de resoldre el trencaclosques 
que significa l’inici de les va-
cances dels nostres fills, mentre 
nosaltres treballem. en el nostre 
cas, hem preferit activitats fora 
de l’escola, per fomentar un 
canvi d’ambient i fer amics nous. 
Dues setmanes al casal de mira-
sol, una d’activitats amb ponis a 
Collserola i la darrera de juliol a 
casa amb la cangur. Hem buscat 
diverses opcions perquè no es 
cansin de fer el mateix les 4 set-
manes i trencar la rutina. 
 

mireia Florensa 
39 anys
una filla d’11 i un fill de 
8 anys
cornellà 

conciliació laboral 
i familiar 
les primeres setmanes de juliol 
combinem un programa de ca-
sals i colònies. Després, farem un 
viatge a Praga que ens fa molta 
il·lusió. i, al tornar, jo mateixa em 
quedaré amb ells. Sóc mestra i, 
per raons del meu calendari labo-
ral, tinc més possibilitats de conci-
liar la vida laboral i familiar que el 
meu home. Així que  aprofitarem 
les programacions estiuenques de 
Cornellà i Barcelona.

Dani Gijón
42 anys
2 fills, 1 nen de 6 i 1 nena 
de 8 anys
Gelida

estar junts
l’estiu és l’època de l’any que 
em permet disfrutar més de la 
família. tot i que no tenim pre-
vist viatjar, enguany tornarem a 
combinar els dies de platja, els 
banys a la piscina i alguna sortida 
esporàdica que trenqui amb la 
monotonia. tornaran a ser unes 
vacances on gaudiré de cada mo-
ment que passem plegats amb la 
meva dona i els meus fills.    

des amb l’objectiu de crear xarxa 
entre elles, inclouen: xerrades de 
contingut psicopedagògic, contes 
per a petits i grans, un espai d’in-
tercanvis (objectes, roba, material 
infantil que ja no fan servir i que 
està en bon estat) i un punt d’infor-
mació on les mateixes famílies po-
den anotar activitats que coneguin 
que es facin a Badalona adreçades 
a infants i famílies. 

El Casal de Mares i Pares està 
adreçat a famílies monoparentals 
de tot tipus; a les que tenen dificul-
tats d’organització entre els seus 
horaris familiars i els laborals; a 
les qui manquen de xarxa social i 

a les àvies i avis que tenen al seu 
càrrec la cura dels néts i nétes.

L’equip de professionals de 
Serveis d’Esplai que treballa al 
Casal aporta la seva formació i 
experiència en el món del lleure 
educatiu i sociocultural A part 
d’aquest equip de professionals, 
es compta també amb el suport de 
voluntàries del Banc del Temps 
de la Regidoria d’Acció Social, 
Polítiques d’Igualtat i Relacions 
ciutadanes. Elles han manifestat 
que “... donar unes hores del seu 
temps al casal i estar amb nens/es, 
les fa sentir molt bé, senten que 
poden ajudar a les famílies i a les 

monitores, i que estan ocupades”. 
Les tasques que realitzen les vo-
luntàries són molt variades: des 
de tenir cura dels infants, explicar 
contes, ajudar en els tallers, etc.
   
La valoració del casal, després dels 
2 anys i mig de feina, és molt po-
sitiva. Les inscripcions, els usuaris 
i els usos que n’han fet, ha anat 
augmentant trimestre darrera tri-
mestre i any darrera any, arribant 
a un total de 13.400 acollides. Tots 
els barris de Badalona estan repre-
sentats al casal. Els mateixos usua-
ris, comenten que “Un servei com 
aquest, hauria d’estar a cadascun 
dels barris de Badalona”. ■

els pares i les mares 
diuen la seva

El divendres 27 de maig, va 
tenir lloc la cerimònia de 
lliurament de diplomes i 

premis del 4t Concurs d’Anglès 
Interescolar de Catalunya “The 
Fonix 2011”, que organitzen, per 
quart any consecutiu, la Fundació 
Catalana de l’Esplai i la multinacio-
nal dels idiomes International Hou-
se, amb el suport del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i la col·laboració i patro-
cini de diverses universitats públi-
ques catalanes, El Corte Inglés i la 
Cambridge University Press. 

A l’acte, van participar Mònica Pe-
reña, sotsdirectora general de llen-
gües i plurilingüisme de la Genera-
litat de Catalunya; Jonathan Dykes, 
director general de International 
House Group; Víctor Martínez, 
representant de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai; Fiona Thomas, di-

rectora general Netlanguages; Sam 
Whiteley, director del Departament 
de Formació de professors de 
llengua anglesa de International 
House; Michael Peluse, director 
general per Espanya i Portugal de 

la Cambridge University Press, i 
Neus Lorenzo, cap del servei de 
llengües del Departament d’En-
senyament de la Generalitat. En 
aquesta ocasió, van prendre part al 
concurs prop de 36.000 alumnes 

de 10 a 18 anys de 5è de Primà-
ria a 2n de Batxillerat i dels cicles 
formatius de Grau Mitjà i Superior 
provinents de gairebé 400 centres 
educatius públics, privats i concer-
tats de Catalunya. ■
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el Casal està obert a totes les famílies  que necessitin recolzament


