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Crisi econòmica i formació professionalComissió parlamentària i 
pacte per la infància

Editorial

La casualitat ha fet coincidir  les eleccions generals a Espanya 
amb el Dia  Internacional dels Drets de la Infància . Aquesta feliç 
coincidència ens porta a posar l’atenció en fer del treball amb la 
infància una estratègia fonamental de la societat, no només de 
la política, en l’escenari de crisi sistèmica i de canvi d’època en el 
qual ens trobem.
Disposem avui d’un marc legal de reconeixement de drets molt 
potent que va des de la convenció internacional de Nacions Unides 
del 1989, passant per l’Estatut de Catalunya fins a la concreció 
posterior en les lleis de Serveis Socials, d’Educació i d’Infància.
D’una manera particular l’educació en el lleure ha estat recollida 
com a dret dels infants i adolescents.
Ara toca convertir en realitats el mandat legislatiu. Per fer-ho, 
hem proposat dos instruments.
D’una banda, hem plantejat a totes els grups parlamentaris, de la 
mà de la Plataforma d’infància de Catalunya (PINCAT), la consti-
tució d’una comissió parlamentària d’infància. Això ha de servir 
per garantir el desplegament de la Llei d’Infància, vetllar que tot 
el marc regulador tingui en compte “l’interés superior del menor” 
i per fer el seguiment de l’acció del govern en relació a la infància. 
Els grups han estat d’acord. Caldrà concretar-ho en els propers 
mesos.
En segon lloc, promoure un Pacte per la Infància a Catalunya par-
ticipat pel món polític, social, mitjans de comunicació, comunitat 
acadèmica i món econòmic. Un compromís estratègic de la societat 
per fer de l’acció en favor de la infància i la garantia dels seus drets 
un afer de tots.
El Govern s’ha compromès a liderar aquesta iniciativa. Les entitats 
estem en disposició de participar en aquest procés i esperem que 
dins del 2012 el Pacte per la Infància sigui una realitat.
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La crisi econòmica ens està 
afectant fortament pel que fa a 
l’atur que en el cas dels joves de 
16 a 24 és del 43,6%, molt més 
elevada que la resta de països 
de la Unió Europea.

Si analitzem les característiques 
de la població activa veiem que 
el 60,7% dels aturats tenen un 
nivell de formació corresponent 
als ensenyaments obligatoris o 
inferiors mentre que tant sols el 
20,8% té una formació secun-
dària (formació professional de 
Grau Mig o Batxillerat).

En el cas del ocupats predomi-
nen les baixes qualificacions (el 
39,7% tenen una formació equi-
valent a l’ensenyament obliga-
tori o inferior, front al 22% a 
la resta de la UE), amb un fort 
dèficit de qualificacions inter-
mèdies (que tant sols represen-
ten el 24,2% front al 49% de 
la UE), però amb un excés de 
qualificacions superiors (que 
representen el 36,1% front el 
29% de la resta de la UE). 

Aquesta estructura de les quali-
ficacions de la població ocupa-
da explica la baixa productivitat 
de les empreses catalanes i els 
baixos nivells salarials, però 
sobretot els efectes devastadors 
de la crisi que són inversament 
proporcionals als nivells de for-
mació de les persones.

Des de fa anys els informes de 
la Comissió Europea i de la 
OCDE venen alertant de l’elevat 
índex d’abandonament escolar 
prematur, en el qual el nostre 
país n’és un dels capdavanters 
a nivell mundial i que expliquen 
els elevats índexs de joves amb 
edat laboral sense qualificació.

La crisi tant sols ha posat en evi-
dència aquesta debilitat endèmi-
ca i estructural de la qualificació 
de la població activa a Catalunya 
que, a més de l’elevat nombre de 
joves no qualificats, té un exces-
siu dèficit de persones amb for-
mació professional, en ambdós 
casos com a conseqüència del 
preocupant índex d’abandona-
ment escolar prematur.

Què podem fer?

En primer lloc caldria posar tots 
els esforços per reduir dràstica-
ment l’abandonament escolar 
prematur amb programes inno-
vadors que assegurin l’adquisi-
ció de les competències bàsiques 
i afavoreixin itineraris d’inserció 
laboral.

En segon lloc, centrar els esfor-
ços d’informació i orientació 
professional als joves i les famí-
lies al voltant de les oportunitats 
que ofereix una bona formació 
professional, o bé el fet de supe-
rar els ensenyaments obligatoris 
(com alternativa al batxillerat) o 
bé el superar el batxillerat (com 
alternativa a la universitat). 

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 
valors que inspiren la nostra 
missió.

Transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la 
coherència i en la informació, 
portes 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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