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El 6 de maig Festa Esplai donarà 
pas a “Un estiu per a tothom!”
El 6 de maig el Parc Nou del Prat de Llobregat s’omplirà d’infants, 
joves, adolescents, famílies, monitors i monitores... tota la gran família 
dels esplais, en una paraula, celebrarà la gran trobada lúdica de l’any, 
Festa Esplai. Serà, també, el moment de donar pas a ”Un estiu per a 
tothom!”  i la campanya de beques. Pàg. 3

El 13 de març es va celebrar la reunió anual del consell Assessor de la 
Fundació Catalana de l’Esplai que va debatre i fer aportacions a l’entorn 
de “La rellevància de l’educació en el lleure en el desenvolupament 
dels infants i adolescents”.  Les aportacions van expressar la idoneïtat 
de l’esplai per combatre la desigualtat. PAg. 4-5

jornada  “La miLLora dELS mEnjadorS ESCoLarS i EL tEmpS dEL migdia”

El 23 de març la Fundació Catalana de l’Esplai va celebrar la jornada “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia” en el transcurs de la 
qual es va exposar un informe que posa de relleu la gran importància educativa i social d’aquest espai, que suposa el 30% del temps que els alumnes 
passen a l’escola. Precisament, en coincidència amb aquesta jornada, la Fundació va presentar +ESCOLA, el projecte educatiu que ofereix la solució 
integral de qualitat a totes les necessitats de les escoles referents a l’espai del migdia, menjadors i activitats de lleure. MONOGRÀFIC PÀG. 15-18

“El futur es construeix
i es guanya” 
El professor que acaba de rebre 
el premi Ramon Fuster amb 
emoció i gratitud parla del seu 
compromís amb l’educació i 
amb l’educació en el lleure. 
Com a membre del Patronat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
viu, amb intensitat, els projectes 
dels esplais.  Pàg. 30-31

   www.esplai.org f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i

nou “pack anticrisi” 
de Suport associatiu
Suport Associatiu ofereix un 
conjunt de serveis d’assessora-
ment agrupats en un Pack Anti-
crisi que inclou serveis de gestió 
integral en els àmbits econòmic, 
fiscal, laboral, jurídic i informà-
tic. Es tracta de que la manca 
de recursos no sigui sinònim 
de pèrdua de qualitat per a les 
entitats no lucratives. Pàg. 29  

El Consell assessor debat sobre la 
rellevància de l’educació en el lleure

El menjador escolar:  
un espai educatiu i social

tresca Jove, una oportu-
nitat laboral a partir de la 
formació en el lleure
pàg. 6

l’alberg de centre esplai: 
5è. aniversari!
pàg. 8 i 9 

el ral·li Jove per la  
participació va descobrir  
el maresme
pag. 19 

nova qualificació 
professional pers als 
dinamitzadors d’espais tic 
pàg. 26

cursos que formen per  
ser ajudant de cuina i  
ensenyen la llengua
pàg. 27
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reflexions

fundació
catalana
de l’esplai

la cooperació i la crisi. primer els de casa?cinc anys al prat

Editorial

Ara fa cinc anys , vàrem posar en marxa CENTRE ESPLAI, l’equi-
pament que havia d’acollir la seu de la  Fundació i el grup d’enti-
tats que aixopluga. El projecte va incorporar, a més,  un alberg de 
joventut, una escola de natura vinculada al Delta del Llobregat, 
un centre de formació, trobades i congressos, una instal.lació 
d’elaboració de menjar i un equipament fisicoesportiu.

L’elecció del Prat de Llobregat responia a una doble motivació.  
Per una banda, era una fantástica opció quant a les comunicaci-
ons. La proximitat a l’aeroport, el ferrocarril, les autovies i  ron-
des  i l’arribada del metro, aportaven una ràpida connexió amb 
Barcelona i una bona comunicació amb la resta de Catalunya, 
Espanya i a nivell internacional. En segon lloc, la ubicació a Sant 
Cosme concretava la contribució de la Fundació a la millora d’un 
barri estigmatitzat. Una opció de coherencia i compromís social 
que volia donar centralitat a una realitat perifèrica i prestigiar i 
dignificar l’educació en el lleure i el Tercer Sector del nostre país. 
Es tractava d’una iniciativa  d’emprenedoria social amb vocació de 
generar un projecte d’interès públic  i econòmicament sostenible.

Cinc anys després, podem dir que l’elecció va ser encertada i que 
estem en la bona direcció. La  crisi, que va esclatar un any després 
de la inauguració, i el retard en l’arribada de la línea 9 del Metro 
han condicionat el ritme del projecte i ens ha obligat a  ajustar 
estructura, recursos i objectius. Tanmateix, desenes de milers 
de persones i centenars de col·lectius han passat per CENTRE 
ESPLAI, n’han fet ús i identifiquen aquest equipament com a part 
de la seva historia. A tots, els volem agrair la confiança dipositada 
i els animem a continuar contribuint  en fer de CENTRE ESPLAI 
una realitat d’un somni col·lectiu. Mentrestant, el barri camina 
en un procés de transformació irreversible.
 

Francesc 
Mateu i Hosta
director d’intermón oxfam 
a Catalunya i andorra
membre del Consell  
assessor de la Fundació 
Catalana de l’Esplai

Si fan una enquesta al carrer pre-
guntant si cal ajudar primer als de 
casa o als de fora, gairebé segur 
que la majoria dirà que primer als 
de casa. Per suposat!, però no sem-
pre ens adonem de la gran trampa 
que ens han parat, fent-nos aquesta 
pregunta.

Qui ens ho pregunta  i per què? 
Enfrontar pobreses properes i llu-
nyanes és una falòrnia per tal que 

no posem l’èmfasi en combatre la 
pobresa des de l’arrel, des de les 
seves causes. Posar per davant la 
distància a que està de casa nostra 
la pobresa, normalment busca que 
no ens preguntem sobre per què es 
vulneren els drets humans de les 
persones, què fa que no tots tin-
guem les mateixes oportunitats, o 
per què 1.000 milions de persones 
passen gana cada dia.

I com s’ha de combatre la pobresa 
avui en dia? Tan fàcil de dir, com 
difícil de fer a nivell personal i po-
lític. Combatent les desigualtats 
de qualsevol tipus. La desigualtat 
econòmica, la desigualtat de po-
der, la desigualtat d’oportunitats.

Perquè al món hi ha lloc per a tot-
hom, hi ha recursos per a tothom 
i hi ha oportunitats per a tothom. 
El que cal és que avancem, o re-
trocedim, tots plegats, cap el punt 
intermig on tothom puguem viure 
amb dignitat.

Avui som més conscients que la 
nostra responsabilitat no s’acaba 
a la nostra família, al nostre barri, 
o al nostre país. El nostre mòbil 
necessita coltan, un metall pel 
qual estan morint i patint milers 

de persones a la Rep. Democràtica 
del Congo. La roba que ens posem 
està feta a la Xina o al Marroc. El 
cafè o la xocolata venen d’àfrica 
o de l’Amèrica Central. El nostre 
món és global en els avantatges i en 
les responsabilitats. Tenim una part 
proporcional de la responsabilitat 
ètica i social del que passa al món.

La cooperació i les Organitzacions 
No governamentals de Desenvolu-
pament ens ajuden a fer-nos cons-
cients d’això i a buscar alternati-
ves. Avui continuem acompanyant 
la gent més empobrida, però també 
exigint al governs i a les empreses 
que canviïn, per garantir una mi-
llor distribució de la riquesa i de 
les oportunitats. 

Malauradament, per fer tot això, 
ara tenim menys recursos. Pot sem-
blar la crisi de la cooperació, però 
és la crisi de valors i visió de tota 
una societat encongida i espanta-
da, que no acaba d’assumir la seva 
condició de ciutadans i ciutadanes 
d’un món global, i que els proble-
mes i les solucions s’han d’atendre 
i entendre en clau global. ■

francesc mateu  @frmat

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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Montserrat Ginés
directora general  
Fundació Catalana de l’Esplai

La tina i la felicitat 
dels infants
Aquests dies estem col·laborant 
amb l’equip de TV3 que prepa-
ra la Marató per la pobresa. Tot 
buscant famílies que puguin 
donar el seu testimoni, ens 
hem retrobat amb la Tina. Ella 
és la mare de dues nenes i un 
nen. La Tina no té feina, però ha 
començat un curs de geriatria. El 
seu  marit també està a l’atur. 
Igual que milers de famílies al 
nostre país, fan mans i màni-
gues per arribar a final de mes, 
posar el plat a taula i pagar els 
rebuts. Però el que més amoï-
na la Tina són els seus fills. Per 
a ella el més important es que 
estiguin sans, que mengin cada 
dia, que vagin a l’escola i creixin 
feliços. I en això, la Tina confia 
en l’esplai del barri, el de Sant 
Cosme. Ella ja hi anava de pe-
tita i, ara, hi porta els seus fills 
i hi participa com a mare. Cada 
tarda comparteixen jocs i activi-
tats de reforç escolar amb altres 
nens i nenes. I somien en que 
arribi l’estiu, per anar de colòni-
es. Per als fills de la Tina i molts 
altres nenes i nens, les colònies 
són una de les poques ocasions 
en que poden sortir del barri. 
I és on poden aprendre –com 
explica la Tina- “que un ou no 
es fabrica, sinó que surt de la 
gallina”. 

La Tina és una de les centenars 
de mares i pares que l’any pas-
sat ens van sol·licitar una beca  
per a les colònies. Aquest és 
l’objectiu de la campanya “Un 
estiu per a tothom!” amb la 
qual, en els darrers tres anys, ja 
hem atorgat més de 3.000 be-
ques. I això només ho podem 
aconseguir, gràcies al suport 
d’empreses, administracions, 
entitats i particulars que, com 
la Tina, estan convençuts que 
el més important és la felicitat 
dels infants. 

I per a tu: què és el més impor-
tant?

opinió

Sota EL LEma “Un EStiU pEr a totHom!”, inCLoU 450  propoStES

La Fundació presenta la campanya 
d’estiu amb beques contra la crisi
L’any passat es va atorgar 1.029 beques per a colònies i casals

JOSEP M. VALLS

de cara a les properes va-
cances d’estiu, la funda-
ció catalana de l’esplai 

presenta la campanya “un estiu 
per a tothom!”. el lema respon a 
l’objectiu de garantir que tots els 
infants i joves puguin gaudir del 
dret a una educació en el lleure 
sota els criteris de qualitat, equitat 
i coresponsabilitat. “un estiu per a 
tothom!” inclou, d’una banda, una 
de les principals ofertes d’activitats 
d’estiu per a infants, joves i famí-
lies i, per l’altra, una campanya de 
beques dirigides a famílies afecta-
des per la crisi o en situació de risc 
social. des de fa anys, la fundació 
ofereix de manera conjunta els 
campaments, casals d’estiu, colò-
nies, camps de treball i rutes que 
organitza directament a través del 
seu programa “encerta l’estiu” o 
a través dels centres d’esplai que 
aplega la federació catalana de 
l’esplai, de serveis d’esplai o amb 
l’associació catalana cases de 
colònies.

Encerta l’Estiu
La campanya “Un estiu per a tot-
hom!” integra l’oferta d’activitats 
organitzades directament per la 
Fundació Catalana de l’Esplai. 
Es tracta del programa “Encerta 
l’Estiu” que inclou colònies, ca-
sals i camps de treball per a in-
fants i joves de 4 a 18 anys. Un 
dels avantatges d’aquesta iniciativa 
és que les famílies que no tenen 
cap esplai de la Fundació prop de 
casa seva poden inscriure els seus 
fills i filles de manera directa a les 
activitats d’estiu. 

“Encerta l’Estiu” inclou colònies 
i casals esportius, que compten 
amb la col·laboració de la Fun-
dació Futbol Club Barcelona i el 
seu programa “JUgA-LA!”, que 
combina la pràctica esportiva amb 
l’educació en valors. També ofe-
reix colònies de natura i noves tec-
nologies i idiomes. Per als joves, 

la campanya proposa set camps de 
treball amb iniciatives que van des 
de recuperar una antiga serradora 
medieval al Solsonès o fer tasques 
de millora de l’entorn i observació 
de fauna al Parc Natural del Cap 
de Creus.

En total es preveu que la Fundació 
Catalana de l’Esplai i les entitats 
que la composen organitzaran unes 
450 propostes per al proper estiu, 
que suposaran més de 150.000 es-
tades, esdevenint una de les cam-
panyes més importants de les que 
s’organitzen a Catalunya. 

Grup de l’esplai El Tricicle, de Sant Joan Despí,  marxant de colònies l’estiu passat

al parc nou del prat de Llobregat

El diumenge 6 de maig, se celebrarà al Parc Nou 
del Prat del Llobregat entre les 11 i les 18 hores la 
26a edició de Festa Esplai, la gran celebració anual 
de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Com cada any, Festa Esplai aplegarà milers d’in-
fants, joves i famílies que podran gaudir de més 
de 50 activitats lúdiques i educatives per a totes 
les edats, com ara els jocs de cooperació, el taller 
de consum responsable o el de drets de l’infant, la 
bici ruta, una gimcana per pares, un concurs gas-
tronòmic, etcètera. Igualment, hi haurà diferents 
activitats generals com espectacles d’animació in-
fantil als escenaris, taller de balls, una cercavila 
o la cloenda final. 

Com cada any, Festa Esplai també servirà per do-
nar el tret de sortida a la campanya d’activitats i 
beques “Un estiu per a tothom!”.

Campanya de beques per a 
famílies afectades per l’atur
Donada la persistència de la crisi 
econòmica, enguany la Fundació 
segueix amb la campanya de be-
ques per a les activitats d’estiu 
per beneficiar principalment les 
famílies afectades per la crisi 
econòmica o en situació de risc 
social.

L’estiu passat, en el marc d’aquesta 
campanya, la Fundació va atorgar 
1.029 beques per a casals d’estiu 
i colònies. Per tal de fer possibles 
aquests ajuts, la Fundació segueix 

les inscripcions 
a totes aquestes activitats 

es poden fer
a través del web
www.esplai.org

i del telèfon 902 10 40 30

per demanar una beca 
o per col·laborar 
econòmicament:

www.esplai.org/estiu

902 10 40 30
o podeu fer un ingrés al

cc 2100-3151-67-2200067683

La campanya 
compta amb la 
col·laboració de 
la Fundació del 

FCBarcelona

impulsant un pla de captació de 
fons per a que les administracions, 
empreses i ciutadans/es que vul-
guin col·laborar perquè cap infant 
es quedi sense colònies, pugui fer 
les seves aportacions. ■

A més, la Festa també serveix per culminar la 
proposta educativa “Àgora”, que han treballat 
els esplais durant el curs per fomentar la par-
ticipació.

En definitiva, Festa Esplai és la gran festa anual 
de l’educació en el lleure amb la qual la Funda-
ció Catalana de l’Esplai mostra a la societat la 
tasca d’educació en valors que realitza al llarg 
de l’any i per donar les gràcies a totes les per-
sones i entitats que en formen part, així com les 
empreses i administracions que col·laboren en 
els seus projectes.

El diumenge 6 de maig,  
veniu a Festa Esplai!
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MANOLITA SANz

la vinculació i el compromís 
amb la comunitat educativa 
i amb el món local, són dos 

eixos a  reforçar aquest any 2012. 
així ho assenyalava en la seva ben-
vinguda Josep Gassó, president de 
la fundació catalana de l’esplai, a 
l’inici del consell assessor, celebrat 
a centre esplai el 13 de març. 

part de la comunitat educativa 
En el seu parlament gassó va desta-
car la renovació del Patronat durant 
2011 i l’impuls que se li ha donat 
amb les noves comissions que tam-
bé potencien el Consell Assessor. 
Després, va destacar la imminent 
celebració de la jornada de men-
jadors escolars (vegeu pàg. 15 a 
18), vinculada al compromís amb 
la comunitat educativa i la propera 
jornada sobre Esplai i Municipi.  

per la inclusió
Montserrat ginés, directora general 
de la Fundació, va dir que l’objec-
tiu bàsic del treball de la Fundació 
passa per sostenir els projectes que 
es treballen amb les persones més 
vulnerables. En aquest sentit, va 
destacar la campanya de beques 
i el programa Tresca Jove que vol 
ajudar els joves a arribar al món 
laboral o bé a reincorporar-se als 
itineraris educatius.  

La potència del temps no lectiu
A continuació, Carles Barba, vi-
cepresident de la Fundació, va 
introduir el debat: “La rellevàn-
cia de l’educació en el lleure en 
el desenvolupament dels infants i 
adolescents”. Va constatar com en 
el context de crisi,  es  posa en pri-
mer pla la importància estratègica 
d’invertir  en l’educació. 

La realitat, però, d’un alt índex de 
fracàs escolar i d’abandonament 
dels estudis, ha situat el centre 
d’atenció en  l’àmbit de l’escola. 
Semblaria que les úniques políti-
ques eficaces per a la millora de 
l’educació són les que es desenvo-
lupen dins del marc lectiu de l’es-
cola i que allò que es fa fora de la 
classe pot ser accessori o prescin-
dible. D’aquí, la pertinència de que 
el Consell Assessor reflexioni sobre 
la rellevància de l’educació en el 
lleure i les estratègies a desenvolu-
par per tal de posar en valor la seva 
aportació en el desenvolupament 
educatiu dels infants i adolescents 
i també en els seus bon resultats 
acadèmics i en la seva futura inser-
ció laboral. Sense oblidar, que els 
esplais són eines d’integració social 
i de dinamització comunitària. ■

EL ConSELL aSSESSor dE La FUndaCió CataLana dE L’ESpLai dEbat SobrE La rELLEVànCia dEL LLEUrE 

Compromesos amb l’educació 
des de l’educació en el lleure
La recerca detecta una relació positiva entre l’educació en el lleure i l’èxit educatiu  

Hi ha correlació entre  
lleure i èxit educatiu
El primer ponent va tractar el tema dels estudis 
i recerques. Fa només uns 10 o 12 anys, va dir, 
que l’educació en el lleure s’estudia, sobretot, 
a l’àmbit internacional i amb estudiants de se-
cundària. En general, aquests estudis detecten 
una relació positiva entre participació en ex-
traescolars i resultats educatius.

Pel que fa a Catalunya, va mencionar un 
estudi pioner del 2004, del CIIMU, i es va 
centrar en  l’estudi Família i Educació a Ca-
talunya, impulsat i esponsoritzat per la Fun-
dació Jaume Bofill, realitzar amb un miler de 
nois i noies de primària i les seves famílies. 
A manera de resum, s’observa que hi ha una 
relació clara entre les activitats extraescolars 
i l’èxit educatiu. Una relació que és encara 
més beneficiosa per a les noies i per a les 
famílies d’estatus socioeconòmic baix. Com 
a conclusió general, Torrubia va assenyalar 
que calen estudis prospectius que analitzin 
de forma rigorosa l’efecte de les activitats 
de lleure en l’àmbit acadèmic. Perquè si es 
demostrés una relació de causalitat, haurien 
de tenir un major pes en les futures polítiques 
d’educació i salut i família. 

El lleure educa en 
competències i valors
Manzano va començar exposant els tres ele-
ments bàsics que expliquen com l’educació en 
el lleure intervé en l’educació d’infants i joves. 
En primer lloc, l’educació en el lleure parteix 
d’una idea d’infant i adolescent capaç i d’una 
formació per a una ciutadania compromesa, 
cosa que proporciona una confiança en les po-
tencialitats de l’infant i el jove. En segon lloc, 
l’educació en el lleure fa una educació molt 
competencial. En concret, aporta competèn-
cies personals, intrapersonals i interpersonals; 
competències socials, competències d’inte-
racció amb el medi i amb l’entorn.  En tercer 
lloc, l’educació en el  lleure realitza accions que 
incideixen directament en el territori, com ara 
les sortides que permeten una estima del medi 
i el compromís per la millora. 

Cal destacar, va dir,  que el temps de lleure 
és un valor que hem conquerit socialment i el 
podem emprar de moltes maneres, deixar-lo 
en mans del mercat, en mans de la societat de 
consum o podem portar-lo al camp de l’apre-
nentatge individual i col·lectiu en la millora 
personal i comunitària i en el camp cultural. 
Això darrer, és el que fa l’educació en el lleure. 

per la cohesió 
i la inclusió social
La darrera ponent va donar una visió del lleure 
des del la cohesió i la inclusió social. Ho va 
fer amb el llibre, publicat per la Fundació, Els 
centres d’esplai, ara i aquí, a través de les deu 
aportacions dels esplais a la societat.

Els esplais són escoles de ciutadania; estan 
compromesos en la vertebració del territori, 
com a motors de dinamització comunitària; 
treballen pel foment de la llengua i les tradi-
cions culturals; actuen com a prevenció de la 
marginació i l’exclusió social; ofereixen estils 
de vida saludables; integren les persones amb 
discapacitats; són escoles de lideratge i empre-
niment juvenil, en tant que els joves desenvo-
lupen el projecte; ajuden a la conciliació de la 
vida laboral, escolar i familiar i resulten un es-
pai associatiu amb les famílies; són una eina de 
prevenció del fracàs escolar, així, per exemple, 
els monitors els ajuden a fer els deures en un 
entorn que a casa potser no tenen.

Els esplais fan possible l’accés al dret al temps 
de lleure educatiu, una qüestió que, cal ga-
rantir, evitant que el lleure sigui un espai de 
desigualtat.

aportacions dels ponents per obrir el debat

Rafael Torrubia
professor dep. psiquiatria Uab

Raül Manzano
president de la Fmrp

Núria Valls
resp. àrea social i educativa FCE
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seguint amb el tema de la 
jornada, “la rellevància de 
l’educació en el lleure en el 

desenvolupament dels infants i 
adolescents”, diversos membres 
del consell assesor van fer apor-
tacions i propostes. 

pas enrere per al món local 
Va obrir el torn d’intervencions 
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
que va ser contundent al dir que 
“no està en risc l’educació en el 
lleure, està en risc l’educació pú-
blica”. Ho va  corroborar explicant 
com s’està fracturant allò que 
s’havia aconseguit en els darrers 
9 anys, a Catalunya, en millora i 
progrés en l’àmbit de l’educació  
pel que fa a la coresponsabilitat 
dels ajuntaments com a autoritat 
educativa. El món local, va dir,  
està atemorit, les famílies són 
víctimes d’un procés d’exclusió 
i dualització i el professorat està 
callat i cada vegada hi ha menys 
recursos. 

El deure d’educar 
Elisenda Malaret, catedràtica de 
Dret Administratiu de la UB, va 
dir que al segle XIX les constitu-
cions van recollir el deure d’edu-

D’esquerra dreta, Lluís Tejedor, 
alcalde del Prat; Elisenda 
Malaret catedràtica de Dret 
Administratiu de la UB; Xavier 
Masllorens, director general 
d’Educació sense Fronte-
res; Jordi Menéndez, cap de 
l’oficina del president Monti-
lla; Albert Batalla, degà de la 
Facultat de Formació del Pro-
fessorat de la UB; Enric Prats, 
professor de la Facultat de 
Pedagogia de la UB; Rosa Valls, 
professora de la Facultat de 
Pedagogia de la UB; Raimon 
Guilera, tècnic d’educació; Nú-
ria Gispert, experta en inclusió 
social, Ismael Peña, professor 
dels estudis de Dret i Cièn-
cia Política a la UOC; Carme 
Figueras, consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya; 
Carles Grau, director general 
a Catalunya de Microsoft, 
Carme San Miguel, regidora de 
l’ajuntament de Sitges   

car, que cal seguir  afirmant en un 
context que sembla posar en dubte 
el pacte social que va fundar les 
societats del benestar. L’esplai 
posa l’accent en valors que són 
bàsics per a la sociabilitat, l’em-
pleabilitat i la ciutadania. 

Sobretot, ens volem feliços 
Xavier Masllorens, director gene-
ral d’Educació sense Fronteres, 
parlant de la crisi de l’estat del 
benestar, va dir que cal posar l’èm-
fasi sobre la desigualtat, perquè si 
es posa sobre la pobresa s’acaba 
en l’assistencialisme. El lleure 
ensenya a decidir i a acceptar les 
conseqüències;  mostra el valor del 
que és col·lectiu i dóna eines per 
a la resolució de conflictes amb 
una metodologia determinada i de 
manera positiva. Com a corol·lari, 
va explicar que si cal triar entre 
saviesa i felicitat, encara que si-
gui preferible no triar, sobretot, va 
concloure, “ens volem feliços”.
 
Formació per a  
la competitivitat
Jordi Menéndez, cap de l’oficina 
del president Montilla, va reivin-
dicar   lligar educació en el lleure 
i competitivitat. Al cap i a la fi els 

valors que proporciona l’educació 
en el lleure, com ara, la capacitat 
d’emprendre, el lideratge, la inno-
vació, el compromís, la capacitat 
de visió crítica i de decisió, el 
treball en equip, tots són valors 
bàsics per a la competitivitat de 
les empreses modernes i de la so-
cietat del coneixement. 

Sinergies amb l’escola
Albert Batalla, degà de la Facultat 
de Formació del Professorat de la 
UB, va afirmar que des del lleure 
es pot educar, si entenem que edu-
car és formar ciutadans. Un bon 
catalitzador, al seu parer, és una 
correcta relació amb els centres 
educatius, perquè l’escola té un 
risc greu de desconnexió de la 
realitat social. En aquest sentit, 
buscar sinergies és positiu. 
 
Savis, feliços i llestos
Enric Prats, professor de la Fa-
cultat de Pedagogia de la UB, va 
dir que l’esplai  ha d’aportar un 
lleure creatiu i que no cal refe-
rir-s’hi només com a activitats ex-
traescolars o més enllà de l’horari 
lectiu: cal anar cap a altres models 
conceptuals. L’esplai té capacitat 
per treure estigmes als joves (ni-

nis, generació perduda), perquè 
demostra que hi ha altres models. 
Al seu parer, l’esplai ajuda a fer 
una fusió entre ser savis, feliços 
i llestos. 

treballar amb la comunitat
Rosa Valls, professora de la Fa-
cultat de Pedagogia a la Universi-
tat de Barcelona, va coincidir amb 
intervencions precedents en que el 
més important és la superació de 
les desigualtats socials i que esco-
la i esplai han de treballar conjun-
tament. Nens i nenes han de sa-
ber treballar horitzontalment cosa 
que sempre s’ha fet a l’esplai. En 
aquest sentit, es va referir a un 
dels temes bàsics que assenyala el 
projecte europeu Includ-ed quan 
diu que  l’escola no pot treballar 
sense la comunitat. 

El dinamisme de l’esplai
Raimon guilera, tècnic d’educació, 
va dir que la situació li recordava 
els anys 70, quan l’esplai va saber 
donar dinamisme a l’espai educa-
tiu, front a escoles anquilosades. 
L’aportació més important de l’es-
plai és el marc, proper a la realitat, 
amb participació de les famílies i 
que dóna protagonisme als infants. 

Voluntariat i futbol 
Núria gispert, experta en inclusió 
social i participació ciutadana, va 
explicar la seva experiència en una 
entitat on, amb l’acció de persones 
universitàries que fan voluntariat i 
amb l’esquer del futbol, es treba-
lla per la inclusió social d’infants 
immigrants amb èxit.  
 
Educació al llarg de la vida
Ismael Peña, professor de la UOC, 
va afirmar que l’educació formal 
està totalment superada per la crisi 
econòmica, la fi del monopoli de la 
informació i l’educació al llarg de 
la vida. La gent necessita seguir 
aprenent i fora d’unes constric-
cions de temps i espai. Per què, 
es va preguntar, no connectem 
els esplais amb les cooperatives o 
l’associacionisme de l’emprene-
doria social?. 

arrelats al barri 
Carme Figueras, membre del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, va recordar la vinculació de 
l’esplai al barri i al municipi. Una 
vinculació estreta, amb participa-
ció en festes populars, activitats al  
municipi, etc. que, en un context 
de crisi, encara és més important. ■ 

L’esplai, una eina per combatre la desigualtat
que dóna competències per a la vida

intErVEnCionS dE mEmbrES dEL ConSELL aSSESSor dE La FUndaCió CataLana dE L’ESpLai  
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menors d’edat, s’ha aconseguit la 
inserció en entitats d’un 25%. Tam-
bé destaca com a èxit  la represa 
dels estudis per part de joves de la 
primera edició. 

processos de formació
El procés formatiu s’ha iniciat amb 
els mòduls de motivació que han 
servit per cohesionar el grup i per 
fer aflorar les habilitats bàsiques 
de cada jove; la formació conti-
nua amb el cursos de monitors, 
als quals se sumen tres mòduls 
optatius d’especialització com a 
monitors de menjadors escolars, 
esportius i ambientals. La forma-
ció teòrica finalitzarà al maig i, a 
l’estiu, els i les joves faran les seves 
pràctiques en centres d’esplai, ca-
sals d’estiu, colònies, etc. El procés 
formatiu culminarà amb l’entrega 
de la Memòria de Pràctiques, i és 
un objectiu del Tresca Jove que el 
màxim de joves pugui entregar-la 
a la primera convocatòria.

El trànsit dels joves al llarg del pro-
jecte és d’aproximadament un any, 
des del moment en que s’estableix 
el primer contacte fins el moment 
en que se’ls considera preparats per 
a l’ampliació de la seva formació 
o per a la inserció laboral dins del 
món del lleure. 

Filó d’ocupació
El món del lleure sempre ha ofert 
una destacable oferta de formació  
ocupacional en esplais, cases de 
colònies, menjadors escolars, ac-
tivitats extraescolars, casals, etc. 
Així, en aquest moment, la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, té més de 
2.000 persones menors de 35 anys 
contractades en aquests espais.

D’altra banda, els centres d’esplai 
es construeixen com a espais de 
compensació de desigualtats, des 
d’una perspectiva transformadora, 
amb una clara voluntat de justícia 
social que impulsa la inclusió i co-
hesió en territoris concrets, evitant 
una funció assistencialista. Per tant, 
en l’educació en el lleure la partici-
pació i el protagonisme dels joves 
i les seves famílies és la clau, així 
com el treball en xarxa i amb la 
comunitat.

En resum, és dins d’aquest context 
que el projecte Tresca Jove es pre-
senta com a una oportunitat per als 
i les joves participants, en diversos 
aspectes que van des de la forma-
ció, al reforçament del sentiment 
de pertinença, des del desenvolu-
pament d’habilitats per a la vida 
fins a la inserció al món laboral. ■ 
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ELISA SEGUéS

el dissabte 18 de febrer van 
començar els cursos de mo-
nitors de lleure del projecte 

tresca Jove 2012. enguany hi ha 
hagut més d’un centenar de sol-
licituds per formar part del pro-
jecte, i finalment seran 75 els i les 
joves d’entre 18 i 25 anys que se’n 
beneficiaran. són joves procedents 
de dotze ciutats del Barcelonès, 
Baix llobregat, vallès occidental 
i maresme, vinculats a una vintena 
de centres d’esplai, casals de joves, 
entitats socials, etc. Joves de tretze 
nacionalitats diferents que, majori-
tàriament, han abandonat l’educa-
ció secundària i no aconsegueixen 
un lloc de treball, malgrat que molts 
segueixen formant-se en àmbits di-
versos. veuen en el món del lleure 
una oportunitat per accedir al món 
laboral i formar-se en un àmbit que 
els agrada i els interessa. són els i 
les participants de la segona edició 
de tresca Jove.

A Espanya, l’atur juvenil ha arri-
bat al 51% al 2011. Aquesta realitat 
aboca al col·lectiu de joves a una 
situació d’especial vulnerabilitat 
respecte al seu futur. 

repescar els i les joves
En aquest context, el projecte Tres-
ca Jove ofereix un treball preventiu 
de formació laboral, educació en 
valors i desenvolupament de les ha-
bilitats socials a joves d’entre 18 i 
25 anys que es troben en situació 
de risc: perquè han abandonat els 
estudis o estan a punt de fer-ho o 
tenen dificultats en la seva inserció 
laboral, o per altres circumstàncies. 

El Tresca Jove creu en el potencial 
dels i les joves per recuperar  els 
hàbits formatius i comprometre’s 
amb un projecte de futur; per això, 
es vol garantir l’acompanyament i 
assessorament personalitzat en tot 
el seu procés de formació.

El projecte es concreta en tres eixos 
que són: la formació, les tutories 
i el seguiment individualitzat de 
cada jove dins i fora del grup; i el 
pas per diferents serveis o recursos 
que els han de permetre continuar 
els seus estudis o facilitar-los la 
incorporació al món laboral.

A la primera edició del programa 
Tresca Jove, que es va fer al 2011, 
hi van participar 54 joves d’entre 
16 i 21 anys. Entre els participants 
majors d’edat s’ha aconseguit la 
inserció laboral del 32% i la vin-
culació a projectes formatius o 
de voluntariat del 40%. Entre els 

En La primEra EdiCió Un 40% dELS partiCipantS ES Van VinCULar a projECtES FormatiUS o dE VoLUntariat

tresca jove, una oportunitat laboral 
a partir de la formació en el lleure  
El projecte treballa per la inserció laboral dels i les  joves 
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Sara Cortés, amb  18 anys, està treballant de monitora a l’esplai Tricicle, després d’haver-se format al progra-
ma Tresca Jove. és una dels 54 joves que van aconseguir realitzar tota la formació en la primera promoció. 
Sara ha descobert que, a més d’agradar-li molt la seva tasca amb els petits, pot superar el repte d’anar de 
Gavà a Sant Joan Despí. “Ni se’m passava pel cap treballar tant lluny de casa meva. I després, no n’hi ha 
per tant!”. Sara ha participat des dels tres anys a l’esplai de Masia Espinós de Gavà.  

Foto de grup dels assistents a la presentació de la segona edició de Tresca Jove

de gavà a Sant joan despí 

Adrián Majada
21 anys
mataró 

Espero aprendre molt  
M’he assabentat del curs per l’esplai Tricicle. Espe-
ro aprendre molt i passar bons moments ensenyant 
als nens petits. Tinc l’ESO i he fet un curs de cicle 
mig de comerç i màrqueting i també vaig estudiar 
estètica. 

m’agrada el món del lleure
Estic vinculat a l’esplai Enlleura’t i sempre 
m’he volgut treure el curs de monitor de lleu-
re perquè m’agrada aquesta tasca. Durant dos 
anys he fet d’entrenador, vaig deixar els estudis 
a 3r d’ESO. 

Mari Carmen Lavado
22 anys 
Sant joan despí

buscant un futur millor 
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es faran de manera descentralitzada. 
Així es facilita la transversalitat i 
l’aflorament de coneixement de 
totes les àrees, entitats i col·lectius 
que conformen la Fundació. A més 
de la nova estructura, entre les no-
vetats del nou web en destaca l’ac-
cessibilitat, ja que  incorpora aplica-
tius per poder escoltar en àudio tots 
els continguts escrits i les imatges 
estan etiquetades.

Pel que fa al caràcter pràctic, el nou 
web incorpora la possibilitat de fer 
reserves i pagaments dels serveis 
que ofereix la Fundació i les enti-
tats que aplega, com ara estades en 
albergs i cases de colònies o cursos 
de formació.

Finalment, la bidireccionalitat de 
la comunicació queda garantida al 
mateix web, amb la inclusió de fi-
nestres en les  xarxes socials on la 
Fundació està present, en concret 
a Facebook (amb més de  1.800 se-
guidors), a Twitter, amb 500 segui-
dors, a Picassa i a YouTube (amb 
3.200 reproduccions). ■
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JOSEP M. VALLS

la fundació catalana de l’es-
plai ha donat un nou impuls 
per apropar-se a tots els 

col·lectius amb els que hi té re-
lació a través de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 
si des de fa uns mesos s’ha mul-
tiplicat la presència a les xarxes 
socials, ara s’ha engegat un nou 
portal de la fundació (www.es-
plai.org) i un altre, d’específic, de 
l’alberg de centre esplai (www.
albergueesplaibarcelona.com) 
(veure pàgina 9)

La Fundació Catalana de l’Esplai 
estrenarà, a mitjans d’abril un nou  
espai web, amb una nova imatge, 
continguts i, sobretot, estructura, 
doncs s’ha pensat per a que ca-
dascun dels col·lectius hi trobi la 
informació, els serveis i les utili-
tats d’una manera molt més ràpida, 
còmoda i intuïtiva. Així, les famí-
lies, els esplais, els infants i joves, 
les escoles, les entitats del Tercer 
Sector i les administracions i les 
empreses podran anar directament 
als seus espais i trobar el que ne-
cessiten.

El nou web s’ha elaborat de manera 
participativa i la introducció d’in-
formació i posteriors actualitzacions 

ES poSarà En marxa a partir  dE mitjanS d’abriL

nou espai web de la 
Fundació Catalana de l’Esplai
L’objectiu és apropar-se a més destinataris i recollir les seves aportacions

La cerca serà 
més ràpida, còmoda 

i intuïtiva 

REDACCIó

més de 200 persones 
van assistir a la jornada 
“identificant els temes 

clau per al pacte per a la infància” 
organitzada per la plataforma 
d’infància de catalunya (pincat) 
amb el suport del departament 
de Benestar social i família i amb 
la col·laboració d’unicef el 21 de 
març. la fundació catalana de 
l’esplai hi va participar amb una 
rellevant representació.

La jornada es va plantejar amb 
l’objectiu d’identificar les prioritats 
que s’han d’incloure al Pacte per 
a la Infància que el govern català 
presentarà el novembre vinent. 

Quatre eixos
Per reflexionar i debatre, la jornada 
es va organitzar a l’entorn de 4 tau-
les rodones, una per cada un dels 
eixos del Document de Bases del 
Pacte per a la Infància: mitjans de 

jornada de la pinCat per identificar 
les prioritats del pacte per a la infància

comunicació, participació social de 
la infància, atenció a la infància i 
inclusió social. 

Qualitat als mitjans
Pel que fa als mitjans de comuni-
cació, en primer lloc, cal més pro-
ducció de continguts de qualitat per 
als infants i on també ells mateixos 
hi puguin participar.

Referent a les TIC, cal potenciar 
la formació de les famílies i tutors 
en el seu ús responsable, a més 
d’ensenyar a ser crítics. Final-
ment, en relació a aquest àmbit, 
els mitjans de comunicació hauri-
en de tenir un codi de bones pràc-
tiques, de dimensió internacional, 
per abordar els temes que afecten 
la infància.

aprendre a participar 
Pel que fa a aconseguir la participa-
ció social de la infància, hi ha dos 
punts clau: un, canviar la visió pa-
ternalista sobre la infància: s’ha de 
promoure que els drets siguin exer-
cits pels mateixos infants. D’altra 
banda, cal incorporar la perspectiva 
de l’infant en els procés de parti-
cipació de l’elaboració del  Pacte, 
perquè només s’aprèn a participar 
quan es participa.

L’atenció a la infància demana que 
les polítiques de suport a la família 
no obviïn els infants en tant que  
ciutadans de ple dret a més de re-
pensar el model educatiu que no 
pot centrar-se, només, en el període 
escolar.

La infància, el futur 
de la societat
A la taula rodona sobre inclusió so-
cial es va ressaltar la importància 
de prioritzar la inversió en infància, 

ja que és rendible a llarg termini. 
Els infants són el futur de la so-
cietat.
 
Per això, cal garantir que no es 
donin processos d’exclusió en la 
infància perquè suposen una major 
situació de desigualtat i pobresa per 
a la mateixa societat. És necessari 
garantir uns ingressos mínims a 
les famílies perquè puguin donar 
resposta al  desenvolupament dels 
seus fills. Precisament, en la lluita 
contra la desigualtat, es va conside-
rar la necessitat de garantir l’accés 
a les activitats educatives no obli-
gatòries.

Ciutadans de ple dret
Per concloure, una qüestió que van 
remarcar les entitats de la PINCAT, 
com a organitzacions que treballen 
en l’àmbit de la infància, és l’apos-
ta perquè el futur Pacte garanteixi 
que  cada infant sigui un ciutadà 
de ple dret. ■

Consuelo Crespo, presidenta d’Unicef Espanya i Carles Barba, vice-
president de la Fundació Catalana de l’Esplai, membre de la PINCAT
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MANOLITA SANz 

el proper mes de maig farà 
cinc anys que la fundació 
catalana de l’esplai va 

inaugurar l’alberg de centre 
esplai. amb les seves 344 pla-
ces que el converteixen en un dels 
més grans de catalunya, ha acon-
seguit una bon nivell d’ocupació, 
sempre amb un creixement conti-
nuat. en aquests anys, l’alberg ha 
acollit molts grups de centres edu-
catius, entitats i empreses, però 
també usuaris puntuals. tots han 
vist en l’alberg un espai idoni per 
fer les seves trobades i una bona 
base per descobrir Barcelona.  

L’alberg de CENTRE ESPLAI 
forma part del paisatge urbà del 
Prat de Llobregat i, sobretot, del 
barri de Sant Cosme, on està ubi-
cat. Aquesta va ser una decisió de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
que es va sumar d’aquesta mane-
ra als esforços de les institucions 
públiques i les entitats locals, en 
l’estratègia de fer de Sant Cosme 
un barri cada dia millor. D’aquesta 
manera, la Fundació, a l’hora de 
triar el lloc per a la seva nova seu 
i l’alberg, ho va fer en coherència 
amb els principis d’inclusió social 
de la seva missió. 

bellesa i austeritat  
L’alberg de CENTRE ESPLAI va 
ser planificat com un edifici singu-
lar. Els arquitectes Carles Ferrater 
i Núria Ayala van unir els seus es-
forços amb l’estudi mediambiental 
de Ramon Folch per fer un edifici 
lluminós i acolorit, amb materials 
austers i sostenible des del punt de 
vista mediambiental. 

mediambientalment 
sostenible
En el disseny inicial de CENTRE 
ESPLAI es van tenir en compte 
criteris d’eficiència energètica, 
com ara l’aprofitament de la llum 
i la ventilació naturals, la climatit-
zació en unitats de bomba de calor 
partides, la instal·lació de panells 
solars tèrmics, o l’aplicació de ma-
terials industrialitzats, com taulers 
que provenen del reciclatge de ser-
radures de fusta.  

CENTRE ESPLAI 
aprofita la llum  
i la ventilació  

naturals 
i estalvia aigua

EL maig dE 2007 ES Va poSar En marxa aQUESt EQUipamEnt SoStEnibLE i aCCESSibLE 

CEntrE ESpLai presenta un bon 
balanç en el seu cinquè aniversari
L’alberg acull tant a entitats, empreses i centres educatius, com famílies, grups d’amics i viatgers

Facetes d’un equipament singular 

 Eloqüència sostenible 
és una edificació mediambientalment sostenible que disposa 
d’un sistema d’eloqüència que fa visibles als usuaris els estal-
vis energètics.   

 tothom hi pot passar la nit  
Tot l’alberg és totalment accessible per a tothom. Des de els la-
vabos i dutxes adaptats a tots els espais comuns. També, la senya-
lística està en Braille i disposa de maquetes tàctils. 

 ben comunicat 
L’alberg és l’establiment hoteler més proper a l’aeroport del Prat. 
També es troba al costat de la C-31 i la C-32 que connecten amb 
l’entramat de carreteres de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
  

 menjar mediterrani 
El restaurant de l’alberg incorpora fruita i verdura de cultiu ecològic, 
així com aliments elaborats per cooperatives socials. Es serveix me-
nús mediterranis a preus ajustats. Durant 2011 ha servit 70.770 àpats.

   

Anna Romeu
Vicepresidenta 
de la Fundació  
Catalana 
de l’Esplai

Sembla que va ser ahir. Però ja 
fa cinc anys! Acabàvem de cons-
truir CENTRE ESPLAI, aleshores 
l’alberg més gran de Catalunya, al 
barri de Sant Cosme i rebíem els 
primers hostes. 
Des de llavors no podem dir que el 
camí recorregut hagi estat fàcil. Els 
èxits aconseguits s’han vist ama-
nits –com passa amb els grans 
projectes- amb alguns fracassos. 
I la crisi que ens envolta ho fa tot 
més difícil.
Però, des de que vam obrir les por-
tes de l’alberg, ens ha passat una 
cosa meravellosa: hem fet milers 
de nous d’amics i amigues!  Edu-
cadors, monitors, infants i joves de 
centres educatius i esplais que han 
fet les seves colònies a CENTRE 
ESPLAI. També membres d’asso-

ciacions i treballadors d’empreses 
que hi han celebrat les seves es-
tades d’oci o de feina.  Grups de 
turistes que han vingut a conèixer 
Barcelona i viatgers de pas, que hi 
han fet una estada puntual.  Per-
sones de totes les edats i vingudes 
de Catalunya, d’Espanya i d’arreu 
del món.
A tots i a totes els estem molt 
agraïts. Primerament per ha-
ver-nos fet confiança. Però,  so-
bretot, pels comentaris i suggeri-
ments que ens han fet en acabar 
la seva estada.
Alguns ens han felicitat: pel dis-
seny de l’edifici, per l’accessibi-
litat, per l’aposta per la cohesió 
social del barri, pel caràcter sos-
tenible de l’edifici, per la profes-
sionalitat de l’equip... Han estat 

elogis que ens han permès cons-
tatar que la nostra aposta anava 
ben orientada. I també ens han 
ajudat les crítiques i els sugge-
riments, perquè ens han permès  
millorar i créixer, fins arribar a 
l’índex d’ocupació que havíem 
previst i a  nivells de  satisfacció 
molt elevats. 
Aquest és el camí que hem recor-
regut, i el que volem seguir fent: 
ser capaços d’acollir nous amics, 
que gaudeixin de la seva estada, 
que ens facin nous suggeriments, 
que ens ajudin a millorar. I tornem 
a començar...   Un cercle en cons-
tant moviment que, només avui, 
ens permetem aturar uns instants 
per celebrar el cinquè aniversari 
de CENTRE ESPLAI donant-vos 
les gràcies a tots i a totes!

des del maig de 2007

Cinc anys fent amics

(passa a la pàg. 9)
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Urbà i relacionat  
amb la natura 
CENTRE ESPLAI és un alberg 
urbà, proper a les grans infraes-
tructures de comunicació, útil 
per a les persones que volen 
allotjar-se en un equipament eco-
nòmic. L’alberg, però, ofereix un 
plus de natura insospitat per als 
qui vénen amb una mica de temps: 
es troba a 10 minuts de la platja 
del Prat i dels espais naturals del 
Delta del Llobregat i disposa d’un 
servei de lloguer de bicicletes per 
fer excursions.      

per a jornades,  
convencions i congressos 
L’alberg de CENTRE ESPLAI, 
més enllà de les habitacions còmo-
des i accessibles,  disposa d’uns 
serveis complementaris que el fan 
útil per fer jornades, convencions 
o congressos. Així, disposa d’un 
auditori amb capacitat per a 350 
places, 8 sales de treball, 1 sala 
informàtica, 3 aules ambientals, 2 
menjadors amb capacitat de 180 
places cada un i cuina pròpia. Es 
disposa d’una carta de serveis amb 
coffee breaks i menús de treball, 
a més de proporcionar càtering a 
empreses i particulars.  

accessible i a l’abast
L’alberg de CENTRE ESPLAI 
és un equipament dissenyat sense 
barreres i totalment accessible. A 
més, és a l’abast de tothom, amb 
uns preus molt assequibles i, per 
tant, concebut per acollir famíli-
es, grups d’amics o viatgers que 
volen gaudir de bones ofertes per 
al seu allotjament. N’hi ha a partir 
de 18 euros + IVA per habitació i 
esmorzar. ■  

(ve de la pàg. 8)
alguns dels grups que 
han estat a CEntrE ESpLai

Fabulós per conèixer barcelona
Trobo que ha estat com un regal compartir aquests 
dies amb els meus companys i companyes en un 
espai tan maco. Som 36 nois i noies de 18 anys, 
alumnes d’un institut del Tirol que hem fem una 
estada de quatre dies a CENTRE ESPLAI amb la 
finalitat de conèixer Barcelona.  M’agrada molt 
l’edifici perquè té un disseny molt maco; és molt 
modern i net, i les habitacions i els banys són am-
plis i lluminosos,  no com altres albergs on he estat. 
Puc dir que CENTRE  ESPLAI ha estat un fabulós 
punt de partida per conèixer Barcelona, una ciutat 
que ens ha encantat i que està plena d’atractius 
per a les persones que la visiten.

Estada amb 300 alumnes
Vam anar un grup de 300 infants i adolescents, 
tota l’escola. La nostra valoració és excel·lent en 
tot allò que es refereix a l’alberg, les habitacions,  
el bon menjar i l’organització, en general. D’altra 
banda, la pluja gairebé constant -només ens va 
donar respir una tarda- va dificultar la realització 
de les activitats previstes (conèixer els aiguamolls 
del Delta del Llobregat  i excursió amb bici). Tot 
plegat, no és fácil trobar activitat per fer a l’interior 
amb un grup tan gran  i això va comportar que la 
sortida no resultés tan òptima com esperàvem, per 
les condicions meteorològiques. En tot cas, vam 
estar molt ben acollits.    

Un tracte excel·lent
Des l’Obra Social “la Caixa” hem organitzat varies 
trobades formatives a l’alberg de CENTRE ESPLAI i 
l’opinió general dels participants ha estat bona. Des 
de la nostra institució valorem positivament l’atenció 
rebuda, les instal·lacions i els serveis per ser inno-
vadors i adequats a les nostres necessitats així com 
l’entorn. Les sales estan ben equipades i ofereixen 
treballar còmodament amb grups de diferents gran-
dàries. Pensem que és pràctic pels participants poder 
allotjar-se i menjar en el mateix recinte. I finalment 
volem destacar l’excel·lent tracte rebut per part del 
personal de l’alberg.

Exemple de descans sense barreres
CENTRE ESPLAI és el perfecte exemple a l’hora 
de parlar d’un espai totalment adaptat per a les 
persones amb problemes de mobilitat reduïda. Els 
nostres usuaris destaquen la gran comoditat que 
suposa poder desplaçar-se per qualsevol espai i no 
quedar exclòs per les barreres arquitectòniques.
Desde fa uns anys, suposa una clara i seriosa apos-
ta per crear confort per a tots independentment 
de les limitacions personals.
Des d’UPAPSA felicitem i animem a la Fundació 
Catalana de l’Esplai a seguir sent un referent en 
el model d’oci sense barreres. 

impressions de l’estada a  
l’alberg de CEntrE ESpLai tercer Sector

 ◗ Médicos sin fronteras
 ◗ Intermón Oxfam
 ◗ Green European  

   Foundation  ASBL
 ◗ Xarxa Observatori Deute 

   en la Globalització
 ◗ Fundació FC Barcelona
 ◗ Fundacio La Caixa
 ◗ Centre Unesco de Catalunya
 ◗ Ecologistas en Accion-Coda
 ◗ As. de Cultura 

   Gitana Jove Ternikalo XXI
 ◗ As. Catalana Transpersonal
 ◗ Asociación de Estudios  

   Geobiológicos Gea
 ◗ As . Cat. de Ciències Ambientals

Entitats de persones 
amb discapacitat

 ◗ Fundación lesionado medular
 ◗ UPAPSA-Union Prov.
 ◗ Fundacio Catalana 

   Paràlisi Cerebral
 ◗ As. Esclerosis  

   Múltiple de Bizkaia
 ◗ Ais ayuda infancia sin recursos
 ◗ Sailability Spain
 ◗ Cocemfe Madrid
 ◗ Aspace
 ◗ Asociación Sindrome  

   Down de Navarra
 ◗ Fundació Altem
 ◗ Federació Ecom

administracions públiques
 ◗ Agència Catalana de Residus
 ◗ Departament d’Educació
 ◗ Direcció General de Policia

Empreses
 ◗ Eurogames 2008 BCN, SL
 ◗ Technogym Trade, SA
 ◗ Financiera Pronovias, SA
 ◗ British Airways, PLC 
 ◗ British Summer, SL
 ◗ Gategourmet Spain, SL
 ◗ Caixa de Catalunya,  

   Tarragona i Manresa

partits polítics/Sindicats
 ◗ Partido de la Izquierda   

   Europea
 ◗ Partit del Socialistes 

   de Catalunya
 ◗ Joventut Nacionalista 

   de Catalunya
 ◗ Joves d’Esquerra Verda
 ◗ Fundació Socialisme 

   sense Fronteres
 ◗ Esquerra Republicana 

   de Catalunya
 ◗ CCOO
 ◗ USOC
 ◗ Fundació Nous Horitzons

Centres educatius
 ◗ IES Bisbe Sivilla
 ◗ IES  Carmen Conde
 ◗ The American School 

   of Barcelona
 ◗ IES  construcción Vitoria
 ◗ IES  La Merced
 ◗ Colegio el Planet
 ◗ Colegio español Ramon y Cajal

agrupacions esportives
 ◗ Club de Beisbol Irabia
 ◗ Club de Rugby Liceo  

   Francés de Madrid
 ◗ Club Deportivo El Llano
 ◗ Club Natación Babel Alicante
 ◗ Club de Beisbol  

   y Softbol Antorcha
 ◗ Cau Rugby València

amb una atractiva presen-
tació, l’alberg de centre 
esplai estrena un espai 

web específic que posa a l’abast d’un 
clic, totes les ofertes i  promocions 
que canvien a diari amb novetats di-
verses. tota la informació es troba 
disponible en català, castellà, fran-
cès, anglès i alemany.

El web facilita les necessitats bà-
siques dels possibles usuaris de 
l’equipament. En aquest sentit, es 
poden veure imatges de totes les 
instal·lacions; conèixer els preus i 
les ofertes, comprovar la disponibi-
litat i fer la reserva i pagament de 

Patrizia Mayer
de viatge 
per Catalunya amb 
un institut del tirol
àustria

Leonardo Torres
tècnic de Lleure 
UpapSa
València

Aleix Jorba 
director 
Escola 
Lanaspa-giralt
terrassa

Mireia Petitpierre
obra Social “la Caixa” 
a. integració Social
barcelona

Fer reserves a l’alberg 
de CEntrE ESpLai 

a Un CLiC i En CinC LLEngüES

Els preus són molt 
assequibles amb 
moltes ofertes

l’estada. Igualment, els destinataris 
podran conèixer  l’atractiu del res-
taurant Tasta’m, els serveis per a les 
estades de grups, les possibilitats 
per a les organitzacions que vulguin 
fer aquí congressos i jornades, etc. 
També, es pot descobrir els atractius 
urbans de la ciutat de Barcelona o els 
naturalistes del Delta del Llobregat 
que estan en el veïnatge de l’alberg.  

El nou web també ofereix als usuaris 
de l’alberg la possibilitat de compar-
tir les seves opinions i valoracions. ■

www.albergueesplaibarcelona.com
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◗  Habilitats emocionals: autoes-
tima, gestió positiva dels proble-
mes, de l’estrès, etc.

programes de llarg recorregut 
En el marc de l’escola i amb el su-
port del Departament de Salut de la 
generalitat de Catalunya i les ad-
ministracions locals fa tretze anys 

10    C a n a L  E S C o L a

Joan Colom i Farran
Subdirector general de 
drogodependències
departament de Salut.  
generalitat de Catalunya

Clara Naya 
dinamitzadora 
del programa órdago 
a l’Hospitalet   

Des de fa ja uns anys col·laborem amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai en el programa l’Aventura de la vida, engrescant els infants 
a reflexionar i a desenvolupar un posicionament crític envers les 
diferents cares que componen el dinàmic món dels consums de 
drogues.

En l’actual context de crisi, les famílies i els educadors hem d’apos-
tar més que mai per l’educació en els valors i els estils de vida que 
ens ajuden a tots, des dels més petits fins als més grans, a mantenir 
una bona salut: el nostre bé més preuat. 

El nois i noies de l’Hospitalet compten des de fa tres anys amb l’Or-
dago! com a recurs per reflexionar, repensar i compartir les seves 
inquietuds i actituds envers les pautes de consum i el compromís 
amb estils de vida saludable. Enguany , hi participen 13 centres amb 
1.377 alumnes. El tema de les drogues els resulta atractiu, i en parlen 
obertament i volen tenir tota la informació. La intervenció a l’aula 
permet captar el procés de com es trenquen mites i comparteixen 
experiències. També com la pressió de grup és més present a partir de 
tercer d’Eso. Cal afegir que, en general, la participació de l’alumnat es 
més ordenada, reflexiva i positiva del que es podria esperar.
 

apostar per  
l’educació en valors

La participació 
és reflexiva i positiva 

“L’aVEntUra dE La Vida”, “órdago!”, “EdUnatUra”, “¡aCtíVatE!”  

La Fundació desenvolupa programes 
per a la promoció de la salut 
Els educadors i educadores són agents de salut molt eficaços

ISABEL MATAS

al llarg dels anys la fundació 
catalana de l’espai ha de-
senvolupat estratègies ori-

entades a promoure la participació 
d’infants i joves en experiències de 
vida que facilitin el creixement 
personal, la vinculació en el grup 
i la responsabilitat social. salut i 
lleure són dos termes estretament 
vinculats que sota un referent de 
valors, permet el desenvolupa-
ment d’actituds i habilitats, que 
fomenten l’autonomia i la reflexió 
personal. entorn d’aquest binomi 
és fàcil crear el marc de creixement 
idoni per acompanyar infants i jo-
ves en l’adopció d’estils de vida 
saludable. l’aventura de la vida, 
órdago!, edunatura o ¡activate! 
són programes de la fundació.  

En l’àmbit del lleure, els movi-
ments i les entitats d’esplai exer-
ceixen una funció protectora da-
vant de les agressions a la salut. 
D’una banda, l’esplai promou la 
salut en tant que afavoreix la des-
coberta i l’aprofundiment en els 
valors humans; crea un escenari 
idoni per a l’estimulació de les 
amistats i l’afectivitat; potencia 
l’aprenentatge de l’autonomia; 
l’entrenament de les habilitats 
per a la vida, etc. D’altra banda, 
impulsa la vivència lúdica d’acti-
vitats saludables en sí mateixes, 
que han esdevingut inherents a 
l’educació en el lleure: colònies, 
excursions, campaments, esport, 
joc a l’aire lliure, festes populars, 
gimcanes, curses...

Tot plegat conforma una interven-
ció inespecífica, però molt potent, 
d’educació i promoció de la salut, 
impulsada pels monitors i moni-
tores, uns agents de salut força 
eficaços. Compromesos amb la 
salut dels més joves i facilitadors 
d’entorns d’entrenament d’habi-
litats per a la vida i descoberta 
d’estils de vida saludable.

L’educació per a la salut
L’educació per a la salut és un pro-
cés de formació i responsabilitza-
ció de la persona, que no es limita 
a l’adquisició d’hàbits saludables, 
sinó a enfortir la personalitat per 
tenir criteri i prendre les decisions 
més adients en cada moment de la 
vida. Un dels aspectes cabdals són 
les “habilitats per a la vida” que 
l’OMS defineix com “les capaci-
tats per adoptar un comportament 
positiu que permeti als individus 
abordar amb eficàcia les exigències 
i els reptes de la vida quotidiana. 
Es tracta d’habilitats personals, in-

terpersonals, cognitives i físiques 
que ajuden les persones a controlar 
i dirigir les seves vides, desenvo-
lupant la capacitat de viure amb el 
seu entorn i aconseguint que aquest 
canviï.”  

tres categories d’habilitats
En el marc de les habilitats per a la 
vida es classifiquen tres categories

◗ Habilitats socials: assertivitat, 
empatia, comunicació, resistència 
a les pressions, etc.

◗ Habilitats cognitives: resolució 
de problemes, presa de decisions, 
pensament crític, creatiu, etc.

que es desenvolupa el programa de 
l’Aventura de la Vida adreçat als 
infants de 8 a 11 anys de primària. 
Des de 1999 un total de 109.000 
infants diferents han participat al 
programa. En el curs 2011-2012 
participen un  total de 10.983 in-
fants de 133 escoles distribuïdes en 
56 municipis.

Així mateix, des del 2005 i amb el 
suport de les administracions lo-
cals, s’ha dut a la pràctica el pro-
grama Órdago!, adreçat a l’alum-
nat de la secundaria obligatòria. 
En el curs 2011-12 participen un 
total de 5.358 alumnes de 44 cen-
tres de secundaria distribuïts en 

10 municipis. Ambdós programes 
s’emmarquen en el que es defi-
neix com a prevenció universal. 
Aporten materials didàctics per a 
l’alumnat, el professorat i les famí-
lies. Són dos programes creats per 
la Fundación EDEX i conveniats 
amb la FCE per al seu desenvolu-
pament a Catalunya. 

20 propostes d’activitats 
En la mateix línia de prevenció 
universal la Fundación Esplai ha 
impulsat diverses iniciatives orien-
tades a la prevenció de conductes 
de risc entre els i les adolescents, 
ha editat el programa “!Activate!” i 
ha impulsat el blog “tu controlas”, 
una proposta de formació on-line 
per a joves de 15 a 18 anys. “!Ac-
tivate!” és una publicació editada 
per la Fundación Esplai que ofe-
reix als joves activitats alternatives 
per desenvolupar en el seu temps 
lliure. La publicació ha comptat 
amb el suport del Pla Nacional 
sobre Drogues, del Ministeri de 
Sanitat, Política Social I Igualtat. ■

Celebració a Tarragona dels 10 anys de l’Aventura de la Vida

opinió
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◗ Utilitzar correctament la cullera, 
la forquilla i el tovalló. 

◗ Seguir l’ordre dels plats.

àrea del coneixement 
i de capacitats intel·lectuals
◗ Reconèixer els noms dels dife-
rents aliments.

◗ Comprendre el concepte de me-
sura en el menjar.

◗ Entendre el perquè de la higiene 
abans, durant i desprès de dinar.

◗ Conèixer la importància que té 
per la salut menjar de tot i de ma-
nera equilibrada.

àrea afectiva, 
actituds i valors
◗ Acceptar bé tots els aliments.

◗ gaudir del menjar, acceptar bé 
tots els aliments i interessar-se per 
la diversitat de sabors, preparaci-
ons i orígens.

◗ Expressar afecte vers els com-
panys i companyes, els monitors/
es. 

◗ Iniciar actituds d’autocontrol.

Afavorir la relació entre els infants 
d’una manera afectiva.     

◗ Viure d’una manera positiva 
l’hora de dinar.

Amb aquesta intenció es va impul-
sar el programa EduNatura.

EduNatura és d’una eina multimè-
dia creada i pensada específica-
ment com a element interactiu per 
totes les parts implicades en el ser-
vei de menjador (escola, famílies, 
infants i equip de monitors/ores). 
Aquesta web està animada per 
l’Edu Natura i el Xef, dos perso-

educadors preocupa, sobretot, que 
tots aquests trastorns físics van su-
mats a trastorns psicològics pro-
vocats per la discriminació social 
i la dificultat de relacionar-se amb 
els altres. El treball preventiu que 
es fa,  en aquest sentit, als menja-
dors escolars és vital.

Posar molta cura en el treball 
d’hàbits saludables i la bona 
alimentació dels nens i nenes 
és primordial, però també el fet 
de tenir present les necessitats 
d’esbarjo i l’activitat física. El 
plantejament organitzat durant 
el curs d’una gran varietat d’ac-
tivitats  ajuda a treballar temes 
socials i de relació així com el 
treball físic i lúdic. ■

natges que ajuden a explicar als in-
fants els diferents tipus d’aliments, 
la seva composició i els avantatges 
d’una dieta equilibrada. Per assolir 
aquests objectius, els infants poden 
entrar a alguns dels cinc territoris 
de l’Illa dels Aliments, on troba-
ran les diferents explicacions dels 
personatges, així com alguns jocs 
senzills que ajudaran a la interio-
rització d’aquestes.

L’obesitat pot arribar a derivar en 
malalties cròniques, però com a 
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MERCè LLUVERAS

l ’obesitat infantil és el pro-
cés metabòlic en el qual es 
produeix una acumulació 

excessiva de greix en relació al 
promig normal que correspon a 
cada nen/a segons la seva edat, 
sexe i alçada. per entendre’ns: 
l’obesitat apareix perquè la in-
gesta d’aliments energètic supera 
la seva despesa i els excedents es 
van acumulant en l’organisme com 
a teixits greixosos.

Els canvis alimentaris i les noves 
formes de vida, amb més sedenta-
risme, són les causes principals de 
l’increment de l’obesitat infantil, 
tot i que no són les úniques. Els 
canvis demogràfics i culturals, 
l’augment de les famílies mono-
parentals, la reducció del nombre 
de germans... també són aspectes 
que predisposen a l’aparició de 
l’obesitat i els mals hàbits de salut.

Diversos informes confirmen que 
ja en els 2010 hi havia a l’Europa 
mediterrània el 35% d’infants i 
adolescents obesos, en comparació 
al 20% dels nens del nord d’Euro-
pa. Pel que fa als nens/es espanyols 
estem parlant d’uns 18%, i la xifra 
és una mica inferior a Catalunya.

Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, i amb el compromís en 
els menjadors escolars s’enfoca 
aquesta alarma social cap a la 
prevenció. El temps de migdia és 
un espai educatiu que engloba un 
temps de dinar i un temps d’esbar-
jo dins la pausa de les classes del 
matí i les de la tarda, això supo-
sa una combinació entre l’acció 
d’alimentar-se i un espai de lleure 
actiu promotor d’activitat física i 
saludable.  

En el plantejament educatiu de 
prevenció de l’obesitat, es treballa 
amb els següents objectius:

àrea psicomotora,  
d’hàbits i d’habilitats 

◗ Menjar de tot i amb un ritme 
correcte.

◗ Discriminar els sabors diferents.

◗ Rentar i eixugar-se bé les mans 
correctament, utilitzant aigua, sabó 
i paper d’assecar mans, abans i 
després de dinar i desprès de les 
activitats.

◗ Rentar-se les dents correctament.

◗ Controlar la postura correc-
ta a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena i mantenint-se 
asseguts.

Carles Ariza
Servei d’avaluació i mètodes 
d’intervenció
agència de Salut pública de barcelona

Un de cada tres nens o nenes entre 6 i 9 anys, en el nostre en-
torn, pateix sobrepès o obesitat, segons dades de l’estudi ENKID 
(2000). Davant d’aquesta realitat, l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona està realitzant un projecte de prevenció en la població 
infantil de Barcelona. Aquest projecte de Prevenció de l’Obesi-
tat Infantil a Barcelona (Projecte POIBA) inclou una intervenció 
multicomponent amb accions a l’aula, en els espais de l’activitat 
física, un taller per a les famílies i un control de les mesures de 
l’entorn relacionades amb l’alimentació i espais d’activitat física 
en els centres escolars implicats. 

En el context del programa de l’aula, “Creixem Sans”, s’incorporen 
vídeos, jocs didàctics i activitats per a les famílies d’“Edu Natura”, 
programa de la Fundació Catalana de l’Esplai, que també s’ava-
luaran amb el conjunt de la intervenció.

programa “Creixem Sans”

EduNatura i Xef són els personatges que ajuden a explicar els diferents tipus d’aliments als infants

“Edunatura”impulsa hàbits 
saludables als menjadors escolars

EduNatura implica 
infants, escola,  

monitors/es i família

La situació econòmica 
t’ha fet retallar les 
activitats extraescolars?

Eva Casaramona
37 anys
Una nena de 10 anys 
i un nen de 3 
Sant joan despí

només en fa una 
Malauradament, si. A casa 
sempre hem cregut que les 
activitats extraescolars son el 
complement perfecte per a 
l’educació. Per això, la meva 
filla des dels 3 anys sempre ha 
fet un munt d’activitats extra-
escolars. Avui dia, només en fa 
una, perquè s’han transformat 
en una despesa insostenible. 
Tinc fe que aquesta situació 
millorarà, i li podré oferir allò 
que en un passat va tenir i ara 
no li puc donar.

Txema Sánchez 
40 anys 
dos nens de 8 i 2 anys 
piera 

Comptem amb la iaia
Porto dos mesos a l’atur, i 
evidentment la situació fa re-
plantejar-se retallar en tot allò 
que no és imprescindible. No 
obstant, l’educació dels nos-
tres fills és una aposta per a 
nosaltres; en el cas del gran 
volem que continuï anant a 
l’escola de música, que és 
l’activitat extraescolar que 
realitza. Donat que no és una 
activitat gratuïta, rebem l’ajuda 
de la iaia que ens subvenciona 
aquest aprenentatge.

Maria del Mar 
Rastrojo
34 anys
Una nena de 6 anys
El prat de Llobregat

tinc una beca
Vaig demanar una beca perquè 
m’és imprescindible que la nena 
faci activitats extraescolars, ja 
que treballo. Ara, l’esplai, el 
Grup Infantil Sant Cosme, la 
recull cada tarda a l’escola i 
després fa activitats a la ludo-
teca, preparen disfresses, fan la 
castanyada... La nena està molt 
contenta i jo també.  

Els pares i les mares 
diuen la seva

opinió

El treball preventiu 
als menjadors  

escolars és vital
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amb EL SUport dE La dipUtaCió dE barCELona

Can mateu disposa d’un itinerari 
de natura accessible
és un recurs educatiu que completa l’escola de natura

ANDREU SAyó

l a fundació catalana de 
l’esplai treballa per tal que 
l’oci i el temps lleure esde-

vinguin accessibles a totes les ti-
pologies de grups; és per això que, 
des de fa uns anys, ha integrat les 
seves instal·lacions en un projecte 
d’eliminació de barreres amb el 
propòsit de contribuir a millorar 
la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat.

Des del curs 2011-2012 l’escola de 
natura de Sau i l’espai natural de 
les guilleries-Savassona compten 
amb un nou  equipament educatiu 
i d’ús públic. Es tracta d’un itine-
rari de descoberta naturalística que 
s’ha dissenyat seguint criteris d’ac-
cessibilitat per a tothom. Aprofitant 
la infraestructura de camins pree-
xistent a l’escola de natura de Sau 
i amb  el suport i finançament de la 
Diputació de Barcelona s’ha acon-
seguit fer realitat aquest projecte.

plafons interpretatius
L’itinerari de natura de Sau cons-
ta d’un recorregut practicable 
cimentat i senyalitzat amb fites 
que, des del punt d’inici situat a 
l’aparcament de l’escola de natura 
de Sau, recorre l’interior de la fin-
ca de Can Mateu.  Destaquen, en 
aquest recorregut, la instal·lació de 
plafons interpretatius i estructures 
accessòries annexes que acosten 
als usuaris de l’itinerari als valors 
patrimonials més interessants de 
les guilleries i la Vall de Sau. 

Conveni des de 2006
Aquesta iniciativa ha estat possi-
ble gràcies a l’acord de conveni al 
qual van arribar la Fundació Ca-
talana de l’Esplai i el consorci de 
l’Espai Natural l’any 2006 i que 
continua vigent. Aquest acord de 
col·laboració, entre altres, defineix 
l’escola de natura de Can Mateu 
com l’equipament d’educació am-
biental de referència dins aquest 
espai natural i estableix un marc 
de col·laboració en pro del desen-
volupament de programes d’edu-
cació ambiental i ús públic a les 
guilleries.

Servei de prèstec
L’itinerari és un recurs educatiu 
de gran valor per tots els usuaris 
de l’escola de natura de Sau sense 
discriminar els grups o els usuaris 
amb discapacitats físiques o mobi-
litat reduïda que visiten les instal-
lacions. Els usuaris amb discapa-
citats poden sol·licitar el préstec 
de terceres rodes adaptables a les 
cadires de rodes i de hand-bike’s 

per fer encara més accessible el 
recorregut per l’itinerari.

més activitats educatives 
L’àrea d’Educació Ambiental de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
està desenvolupant un programa 
d’activitats associades a l’itinera-
ri que s’afegirà a l’amplia oferta 
d’activitats educatives de l’escola 

de natura. Al mateix temps, i tam-
bé en col·laboració amb la Xarxa 

de Parcs de la Diputació, s’ha 
creat una col·lecció de materials 
adaptats per a usuaris invidents o 
amb visió reduïda que permeten 
fer accessibles els continguts dels 
plafons de l’itinerari als usuaris 
que pertanyen a aquests col·lectius.

itinerari sensorial al garraf
Amb aquest projecte completat 

i altres iniciatives similars ja en 
funcionament, com la de l’itinerari 
sensorial de l’escola de natura de 
Can grau, al garraf. queda palès 
el gran esforç que la Fundació Ca-
talana de l’Esplai està fent en tots 
els seus àmbits d’actuació per tal 
de fer cada cop més accessibles les 
seves activitats i els equipaments 
que gestiona. ■

Els plafons ens ajuden a descobrir l’entorn natural amb els cinc sentits

Com sorgeix l’interès de la xarxa de parcs per la promoció dels 
itineraris adaptats dins els seus espais naturals? 
Fa uns anys, tot i que la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona disposava d’una àmplia oferta d’itineraris, cap d’ells era 
adaptat. Amb aquest escenari i, per tal de garantir que usuaris amb 
mobilitat reduïda tinguessin l’oportunitat de conèixer el medi natural 
en primera persona, es va plantejar la creació d’un itinerari adaptat 
dins l’àmbit de cada Parc. 

Quina és la valoració de funcionament que han tingut altres 
itineraris similars instal·lats en altres parcs gestionats per la 
Diputació? 
La valoració és molt positiva ja que l’usuari de forma molt autònoma i 
directa pot gaudir de tota una sèrie d’estímuls i sensacions vinculades 
a l’entorn natural i això li resulta molt gratificant.

Es pot demanar  
terceres rodes 

adaptables a les 
cadires i hand-bike’s

Isabel Cabrera 
Espai natural  
de les guilleries-Savassona
xarxa de parcs  
naturals de la  
diputació de barcelona.

Què aporta a l’espai Natural de les Guilleries Savassona un 
equipament com l’itinerari adaptat? I a l’escola de natura de 
Sau en concret? 
A l’Espai Natural de les guilleries-Savassona l’itinerari adaptat de 
Can Mateu li aporta un valor afegit en la seva oferta d’equipaments 
ja que permet a un major perfil d’usuaris la interacció amb l’entorn 
de l’espai natural. D’altra banda, a l’escola de natura de Sau li 
proporciona un tret diferencial de gran interès respecte a d’altres 
equipaments similars que es complementa perfectament amb les 
instal·lacions existents a la finca, les quals, estan totalment adaptades 
a persones amb mobilitat reduïda.

L’itinerari adaptat de Can Mateu és una instal·lació promoguda 
per un organisme públic que s’ha ubicat dins una finca privada. 
Com valoreu una iniciativa d’aquest tipus? 
Es valora molt positivament aquesta fórmula de col·laboració i, des 
d’un primer moment, s’ha apostat per ella amb l’objectiu de sumar 
esforços de forma que es pugui donar un millor servei públic res-
pectant el caràcter privat de la finca. Aquest aspecte s’aconsegueix 
amb la definició de la regulació del seu règim d’ús. 

Quins motius li donaríeu als usuaris per animar-los a visitar les 
Guilleries i en concret la Vall de Sau?
Les cingleres i la làmina d’aigua de l’embassament de Sau singu-
laritzen aquest paisatge de gran diversitat i riquesa a nivell natural, 
cultural i patrimonial. L’Espai Natural de les guilleries-Savassona 
és tota una experiència pels sentits que cal no deixar perdre. 

“S’ha apostat per la col·laboració públic privat”
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Vii reunió de la xarxa 
de Custòdia del territori 
a l’Espai d’interès 
natural de gallecs
Els propers 8 i 9 de juny es ce-
lebrarà la VII Reunió de la Xarxa 
de Custòdia del Territori a l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs.
Tindrà com a eix de treball 
l’Economia de la Custòdia del 
Territori, i estarà organitzat per 
la Xarxa de custòdia del Territori 
i el Consorci de Gallecs. Es tre-
ballaran temes com l’Economia 
Verda, el finançament i el mece-
natge, el finançament alternatiu, 
i la comercialització de serveis i 
productes de custòdia.

més informació:
http://www.custodia 

delterritori.org/

Simposi de la  
xarxa d’Escoles 
per la Sostenibilitat 
de Catalunya
Properament, es confirmarà la 
data de realització del Simposi de 
la Xarxa d’Escoles per la Soste-
nibilitat de Catalunya, que se ce-
lebrarà en el tercer trimestre del 
curs. Té per objecte la realització 
de diferents taules rodones on 
participaran tant experts, com els 
mestres dinamitzadors del Pro-
grama Escoles Verdes i Agendes 
21 Escolars de Catalunya. Aquest 
esdeveniment bianual és un es-
pai formatiu i d’intercanvi per 
millorar les pràctiques educati-
ves orientades a la sostenibilitat 
i també la gestió ambiental dels 
centres escolars de Catalunya.

més informació: 
www.xesc.cat

per la biodiversitat
 “Jardins per a la biodiversitat” 
és una iniciativea de SEO-Bird-
life que busca formar i assesso-
rar la ciutadania perquè els seus 
jardins contribueixin a la conser-
vació de la flora i fauna silves-
tre en el marc del seu municipi. 
En aquesta línia, diverses ONG 
conservacionistes han posat en 
marxa projectes similars per tot 
el món. Cal caminar cap a la in-
tegració de la conservació de la 
biodiversitat en l’ordenació i ges-
tió de tot el territori, incloses les 
zones urbanes.

www.seo.org
www.audubon.org/bird/at_home/a

aL tErmE mUniCipaL dE pUig-rEig, aL bErgUEdà

de colònies a la  
Colònia de Cal pons
L’acte d’inauguració del nou Alberg es farà el 22 d’abril

ANDREU SAyó

l’alberg de cal pons  és, des 
finals de l’any 2011, un dels 
nous equipaments que ges-

tiona  la fundació catalana de l’es-
plai. situat al terme municipal de 
puig-reig (Baix Berguedà), forma 
part del conjunt arquitectònic de 
l’antiga colònia tèxtil de cal pons.

Que una antiga colònia industrial 
es transformi en una casa de co-
lònies no deixa de ser un retorn 
als orígens. Quan les classes be-
nestants de principis del segle XX  
enviaven els seus infants i joves 
“a colònies”, és a dir, a passar 
uns dies fora de la gran ciutat i, 
preferentment, cap a comarques 
properes als Pirineus on hi havia 
moltes “colònies” industrials, però 
on podien gaudir d’uns dies de 
convivències en un entorn natural 
i menys viciat que a la gran ciutat, 
no estaven fent res més que posar 
les primeres pedres  del que més 
endavant ha acabat estant un dels 
puntals de l’activitat d’estiu del 
moviment d’esplai a Catalunya.

Colònia industrial  
fins als vuitanta 
El nou equipament es troba situat 
en el marc d’una antiga colònia 
tèxtil com les moltes que es van 
construir al llarg del tram mig-alt 
del riu Llobregat  durant la sego-
na meitat del segle XIX. Després 
de més d’un segle i mig de vida 
les colònies industrials havien 
esdevingut els centres de la vida 
social i econòmica de la comarca i 
la crisis del  tèxtil que va assolar el 
sector als  anys vuitanta i noranta 
van suposar un cop molt dur per a 
aquest territori. 

Amb la iniciativa de l’ajuntament 
de Puig-reig i altres institucions, 

El gra de sorra

Sostenibles a casa nostra

La casa forma part del conjunt d’edificis de la Colònia de Cal Pons 

recursos

la nostra llar, tot i ser el nostre 
espai més personal, és una 
gran desconeguda pel que fa 

a la despesa de recursos i als ma-
terials que la formen.  rebem les 
factures de la llum, el gas, l’aigua, 
fem reformes... però sovint només 
ens fixem en l’import, i no en els 
m3, els kWh o els materials que 
consumim.

Les eco-auditories domèstiques 
consisteixen en que un expert 

diagnostiqui i recomani mesures 
per reduir l’impacte ambiental en 
diferents aspectes de la llar.

El programa “Llars Verdes” és un 
programa de participació ciutadana 
i d’aprenentatge col·lectiu, dirigit 
a persones sensibles per l’impacte 
ambiental i social de la seva llar. A 
través d’aquesta iniciativa s’acom-
panya els participants en un procés 
de canvi cap a una gestió més res-
ponsable dels recursos energètics i 

d’aigua, del consum de productes i 
de la neteja a les seves llars.

Barnamil va implantar el progra-
ma de Llars Verdes a Barcelona 
al 2008 i, a dia d’avui, ja s’ha 
treballat amb més de 30 grups, i 
s’ha ampliat el radi d’actuació a 
Sant Cugat, Mira-Sol, La Floresta, 
Caldes de Montbui, Viladecans, el 
Prat, Cornellà, Barberà del Vallès, i 
a col·lectius d’immigrants de Cata-
lunya. El 2009, Barnamil va rebre 

el premi d’Acció 21 de l’Ajun-
tament de Barcelona per aquesta 
iniciativa.

Podeu participar de forma indivi-
dual en els tallers que s’organitzen 
en diferents poblacions de l’àrea 
metropolitana. ■

trobareu més informació a: 
http://barnamil.net/ 

llars-verdes/

alguns dels edificis de l’antiga co-
lònia industrial s’estan reconvertint 
en equipaments públics per donar 
servei al habitants de la comarca o 
visitants i per reactivar l’activitat 
econòmica de la zona.
Precisament, aquest primer trimes-
tre de 2012, la Fundació Catalana 
de l’Esplai està executant la dar-
rera fase d’obres de remodelació 
i té previst posar en funcionament 
l’alberg de cara a la campanya de 
Setmana Santa. 

dins de la població
L’equipament  té capacitat per a 
62 usuaris. Els dormitoris oscil-
len entre les 4 i les 10 places, i es 
compta amb una cuina totalment 
nova, menjador i 3 sales d’activi-
tats. Serà un alberg accessible  i 

com que està situat dins del nucli 
urbà del municipi de Puig-reig, els 
usuaris tindran al seu abast serveis 
com la piscina municipal, els parcs 
i jardins propers  o el transport pú-
blic que comunica el poble amb la 
resta de la comarca. 

D’altra banda, la situació de l’al-
berg, molt proper al riu Llobregat, 
permetrà als usuaris un accés ràpid 
a l’entorn natural del parc fluvial 
del Riu Llobregat que ofereix un 
gran ventall d’activitats de des-
coberta naturalística, culturals o 
esportives. A cop de pedalada  o 
fent una passejada podem recórrer 
amunt i avall la ruta de les colònies 
tèxtils del Llobregat (senyalitzada 
com a  itinerari de Petit Recorre-
gut) i conèixer a fons com treballa-

ven i vivien els berguedans durant 
el segle passat.

La Colònia,  
centre d’interès
Actualment, l’àrea d’Educació 
Ambiental de la Fundació Catala-
na de l’Esplai està treballant en un 
projecte educatiu adequat a les ca-
racterístiques dels usuaris potenci-
als de l’alberg i basat en els centres 
d’interès de l’entorn on està situat 
l’equipament.

Amb aquest nou equipament, 
doncs, la Fundació Catalana de 
l’Esplai amplia encara més la seva 
oferta d’albergs i cases de colòni-
es i consolida la línia estratègica 
d’implantació arreu del territori 
català. ■
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Alejandra Solla 
presidenta de La Liga 
iberoamericana

apostar per  
iberoamèrica

A l’ocasió de la Junta Direc-
tiva de La Liga realitzada a  
Puebla (Mèxic), hi ha hagut 
la  possibilitat d’analitzar la 
situació actual en el context 
internacional. 

Una de les reflexions és que 
circulen algunes idees “sug-
gestives i tendencioses” que 
ens volen fer suposar que el 
terme Regió Iberoamerica-
na com a  tal està devaluat. 
Cosa que potser és una con-
seqüència de les tendències 
i la fisonomia resultants de 
les dos darreres Cumbres de 
Jefes de Estado y Gobierno 
de Iberoamerica (Mar del 
Plata, 2010; Asunción 2011). 
Encara que cal reconèixer 
que la regió como a tal, no 
presenta una configuració 
geopolítica definida, des de 
la tasca de La Liga, visualit-
zem que és possible i neces-
sari sostenir principis i valors 
que ens  “agermanen”, tant 
en la nostra història, cultura, 
funcionament de la societat, 
com pel que fa al llenguatge i 
la manera de ser.

és possible que allò que esti-
gui en joc tingui a veure amb 
el tipus de relació que histò-
ricament s’ha vingut donant, 
a través de la idea equivocada 
que Espanya aporta, i Llati-
noamèrica rep. Com a Liga 
hem apostat per un model 
d’intercanvi horitzontal i, avui 
per avui, ens sentim agerma-
nats per les circumstàncies 
econòmiques i socials per les 
quals passa Espanya i altres 
països d’Europa. Potser sigui 
el moment d’incidir en els ac-
tors polítics per repensar la 
regió en aquest sentit.

opinió

I. DEL POzO

el voluntariat que, durant el 
2011, l’educador de  l’es-
plai can serra de l’Hospita-

let de llobregat, thomas prola, va 
realitzar a la liga, ha tingut, entre 
d’altres,  el resultat dels  primers 
documents traduïts a l’espanyol 
per compartir a amèrica llatina: 
4 propostes educatives traduïdes 
i adaptades del català al castellà.

En concret s’ha traduït i adaptat 
les propostes educatives Barri-

Un projECtE EdUCatiU dES dE La pErSpECtiVa dELS drEtS dELS inFantS

“El Cuarto de Luz roja”,  
fotoperiodisme al servei de la infància
S’ha dut a terme amb infants de Cochabamba (Bolívia)

IVONNE DEL POzO 

el projecte educatiu de fo-
toperiodisme documental 
infantil, “el cuarto de la 

luz roja”, és una de les pro-
postes que s’ha desenvolupat al 
2011, de manera conjunta entre 
la fundació catalana de l’esplai 
i la fundación social uramanta, 
de cochabamba (Bolívia) amb el 
suport de la convocatòria de co-
operació al desenvolupament de 
l’ajuntament de l’Hospitalet de 
llobregat (Barcelona) del mateix 
any. 

Des de la perspectiva de treballar 
els Drets dels Infants, va sorgir la 
idea de treballar amb els infants del 
centres infantils Vicente Cañas y 
Monte Rancho a Cochabamba, en 
una activitat educativa que, d’una 
banda, donés eines concretes als 
infants i, de l’altra, els fes protago-
nistes del propi projecte educatiu 
i creatiu, ja que havien d’elaborar 
un portafoli individual fotogràfic, 
participant de totes les etapes del 
procés creatiu i tècnic.

amb infants de 8 a 13 anys
El concepte del fotoperiodisme 
crític és on els educadors/es i el 
coordinador educatiu d’Uraman-
ta, grover Quiroga, es van basar, 
comptant amb l’assessorament 
de Thomas Prola, que col·labora, 
des de la Liga amb l’Esplai Sense 
Fronteres. 

Es van fixar un seguit d’objectius 
com ara: abordar la fotografia com 

un art contemporani i fer valdre les 
seves potencialitats en l’àmbit del 
desenvolupament social comuni-
tari i com a eina de transformació 
social; potenciar l’expressió dels 
infants de 8 a 13 anys, amb el 
desenvolupament de la imagina-
ció, generant espais de pensament 
crític creatiu i abordar el tema cen-
tral dels drets de la infància, des 
de la mirada pròpia dels infants i 
de les seves famílies com a pro-
tagonistes.

reporters/es del seu entorn 
A les sessions del taller, es van 

treballar des d’aspectes tècnics re-
lacionats amb el món de la fotogra-
fia: la llum, les ombres, etc., fins a 
aspectes més creatius com ara què 
posar al peu de la foto, o elaborar 
un text curt que expliqui cada imat-
ge. També, van abordar i debatre 
els drets dels infants sobre la seva 

pròpia imatge. Els petits periodistes 
van fer de reporters de la realitat del 
seu barri i la seva família i varen 
descobrir el plaer de la narració, 
tant fotogràfica com escrita. 

Els infants van elaborar finalment 
el seu portafoli individual a partir 
de redescobrir amb uns altres ulls 
el seu entorn immediat, amb les se-
ves famílies i la seva comunitat de 
Valle Hermoso com a protagonista. 

Durant el 2012 es vol donar difusió 
al material fotogràfic i al projecte 
educatiu. ■

Els infants participants en el projecte i algunes de les fotos del seu barri i objectes que han fotografiat 

Els infants 
han fotografiat 
la seva família 
i el seu entorn

Es van treballar 
aspectes tècnics 

i creatius 

propostes educatives de la Fundació 
per compartir amb l’àmbit iberoamericà 

nem,  Mandala, Mirall i la Guia 
didàctica Dudi. Tot el conjunt 
conforma un important material de 
l’Esplai Sense Fronteres a disposi-
ció de totes les entitats de La Liga. 
És, sens dubte, un pas molt impor-
tant, en relació a les possibilitats 
de compartir materials educatius 
en una llengua comuna, cosa que 
dóna peu a compartir més i millor 
la forma de treballar en metodolo-
gia esplai. Ara, s’està en un procés 
de revisió i recerca de recursos per 
a la publicació dels textos.

pachamama, una proposta 
educativa a bolívia 
D’altra banda, fruit de tot aquest 
procés de treball compartit amb 
la Fundación Social Uramanta 
de Bolívia, s’ha elaborat una 
proposta educativa en la línia de 
la metodologia de les propos-
tes educatives esmentades, però 
amb una temàtica molt potent i 
interessant, la cosmovisió andina 
titulada “Pachamama: transfor-
mar la Sociedad, educando para 
un nuevo mundo”.■

fs
u
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La importància educativa 
i social del temps del migdia

EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

REDACCIó

el 23 de març la fundació 
catalana de l’esplai va 
organitzar una Jornada 

dedicada a l’anàlisi del temps del 
migdia i el menjador escolar. la 
Jornada va incloure la presenta-
ció de l’informe “la millora dels 
menjadors escolars i el temps del 
migdia als centres educatius” que 
ha elaborat la fundació, amb les 
aportacions de tota la comunitat 
educativa, que analitza els aspec-
tes clau i formula propostes de 
millora per aquest espai de gran 
importància social i educativa en 
la vida dels alumnes i les seves 
famílies.

Entre les classes del matí i les de la 
tarda, durant unes dues hores, a les 
escoles transcorre el que es coneix 
com a temps del migdia. Més enllà 
de garantir l’alimentació dels nois i 
noies, aquest espai s’ha configurat 
com una necessitat social de pri-
mer ordre per donar resposta a la 
conciliació entre la vida laboral i 
familiar dels pares i mares. En la 
majoria dels centres educatius de 
Catalunya es presta aquest servei. 
Tot i no fer activitat docent, el que 
passa en aquest espai de temps té 
una gran importància. 

Quatre funcions bàsiques 
En aquest espai central en la jorna-
da dels i les alumnes, es permet de-
senvolupar quatre grans funcions 
d’una gran importància:  la funció 
social de conciliació o atenció a 
situacions de necessitat especial; 
la funció alimentària i de salut; 
la funció reparadora, de descans i 
esbarjo, entre classes del matí i la 
tarda i la funció d’hàbits, actituds 
i valors. 

Es tracta, doncs, d’un espai edu-
catiu molt important en la vida del 
centre. Així ho ha entès la comu-
nitat educativa, i tant els equips 
docents, les administracions pú-
bliques, com les associacions de 
pares i mares i les entitats de lleu-
re dedicades a aquest espai, tre-
ballen des de fa anys en aquesta 
perspectiva.

Malgrat aquesta importància so-
cial i educativa, el fet que aquest 
espai no formi part del temps re-
glat, de l’obligació dels poders 
públics i de la competència de 
l’equip docent, ha fet que sovint 
sigui terra de ningú i alhora ho 
sigui de tothom. Això passa, es-
pecialment, als centres de titula-
ritat pública.

Cristina Rodríguez
gerent de 
programes Escolars 
de Serveis d’Esplai

propostes per millorar
El desembre de 2002, la FAPAC 
i la Fundació Catalana de l’Esplai 
vam presentar el llibre “Eduquem 
més enllà de l’horari lectiu”, que 
recollia una reflexió i un conjunt 
de propostes per tal d’avançar en 
la millora de la qualitat, l’equitat 
i la coresponsabilitat dels espais 
educatius que es desenvolupen 
en el marc escolar, però fora de 
l’horari lectiu.

Des de llavors ha plogut molt. 
S’ha avançat en alguns aspec-
tes. D’altres, per contra, encara 
estan pendents d’abordar. Una 
de les qüestions on encara hi ha 
molt camí a fer és el de l’espai 
del migdia i del menjador esco-
lar. Es tracta d’un espai d’una 
enorme importància educativa 
i social que ocupa un percentat-
ge molt gran del temps que els 
infants passen a l’escola.

Per aquest motiu, des de la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
hem elaborat l’informe “La mi-
llora dels menjadors escolars 
i el temps del migdia als cen-
tres educatius” que inclou una 
anàlisi i propostes de millora 
d’aquest espai.

Ho hem volgut fer des de la 
pròpia reflexió, però també des 
de la mirada diversa dels actors 
implicats: els pares i mares, les 
direccions dels centres, les en-
titats gestores de l’activitat i el 
servei, les diferents administra-
cions públiques, els treballadors, 
els sindicats, els moviments edu-
catius, les escoles públiques i les 
concertades... Entenem que els 
avenços en l’educació dels in-
fants i adolescents seran asso-
libles en la mesura que siguem 
capaços de generar grans con-
sensos i complicitats en tota la 
comunitat educativa.

Posem aquest treball al ser-
vei de la comunitat educativa 
amb la voluntat que esdevingui 
una eina útil per a la millora en 
l’educació dels infants i adoles-
cents del nostre país.

opinió

Aquest context ha generat res-
postes diverses, en funció de la 
iniciativa que han pres els diver-
sos actors en cada centre o ter-
ritori. En l’actualitat conviu un 
ampli ventall de models de gestió 
d’aquest temps i un resultat molt 
desigual sobre la garantia educa-
tiva d’aquest espai.

En tot cas, en els menjadors esco-
lars, es produeix una circumstància 
especial que el condiciona. És l’es-
pai de menjar, per tant, d’atendre 
una necessitat bàsica des del punt 
de vista de la salut dels infants i 
que, a més, va associada a un im-
portant volum econòmic, de l’or-
dre de 300-500 milions d’euros 
anuals. 

La regulació dels menjadors 
escolars a Catalunya
Amb data 14 de maig de 1996, el 
Departament d’Ensenyament de la 
generalitat va publicar el decret 
160/1996 pel qual es regulava per 
primera vegada el servei de menja-
dors escolars als centres. El decret 
establia uns paràmetres de caràc-
ter general del nou funcionament 
dels menjadors escolars i preveia la 
seva concreció i desenvolupament 
en alguns dels aspectes claus. 

gairebé quinze anys després i 
malgrat diversos intents, no s’ha 
produït cap desenvolupament del 
decret ni cap nova regulació espe-
cífica d’aquest espai. En tot cas, 
el marc legislatiu en matèria edu-
cativa a Catalunya s’ha modificat 
substancialment. Al juliol de 2009 
es va aprovar la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) i amb ella s’han 
començat a desplegar normatives 
que la desenvolupen. En particu-
lar, i als efectes del que ens ocupa, 
hem de destacar el Decret d’auto-
nomia de Centres i el de Direcció, 

aprovats a l’agost i al novembre de 
2010 respectivament.
Quinze anys de recorregut des 
d’aquell decret i sobretot, aquest 
nou context, justifiquen la neces-
sitat i l’oportunitat d’avançar, no 
només en la regulació sinó en la 
formulació de propostes de millora 
i garantia educativa del temps del 
migdia i els menjadors escolars a 
Catalunya.

En aquest sentit, la Fundació Ca-
talana de l’Esplai ha identificat 
els aspectes clau i els elements 
crítics i ha formulat propostes de 
millora. En les pàgines centrals 
d’aquest monogràfic resumim 
aquests aspectes, en la millora 
dels quals caldrà implicar, ne-
cessàriament, tota la comunitat 
educativa. ■

L’espai 
del migdia se 
situa en  terra 

de ningú, 
i de tothom

Cal avançar 
en la formulació 

de propostes 
de millora

L’espai del migdia ocupa una tercera part del temps que els alumnes passen a l’escola
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propostes de millora del temps del migdia i el menjador escolar
El 23 de març la Fundació Catalana de l’Esplai va presentar l’informe “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia als centres educatius”, en el que, entre d’altres,  

s’identifiquen els aspectes clau i els elements crítics d’aquest espai educatiu i es formulen propostes de millora en sis àmbits. Resumim aquí les principals propostes:

◗ el temps del migdia ha de formar part del 
projecte educatiu de centre i ha de tenir la 
consideració educativa.

◗ És important garantir l’assumpció del pro-
jecte per part de la direcció del centre. Ga-
rantir la coordinació. 

◗ cal cercar el caràcter educatiu en el menjar, 
en l’esbarjo, en els hàbits de vida quotidiana 
i convivència. definir els objectius i aspectes 
a avaluar en el temps del migdia.

◗ ràtios. establir uns mínims exigibles i uns 
màxims recomanables, d’acord amb les dife-
rents etapes:  infantil: 1/10-1/15 // primària: 
1/15-1/20 // eso: 1/20-1/25. dotació espe-
cífica per alumnat nee.

JOSEP M. VALLS
El 23 de març prop de 200 per-
sones –representants de tots els 
agents educatius- van aplegar-se a 
CENTRE ESPLAI per participar a la 
Jornada “La millora dels menjadors 
escolars i el temps del migdia”, or-
ganitzada per la Fundació Catalana 
de l’Esplai.

En la seva salutació inicial, el presi-
dent de la Fundació, Josep Gassó, 
va subratllar el compromís de l’en-
titat amb la resta de la comunitat 
educativa per aportar valor educatiu 

a l’espai del migdia i del menjador 
escolar. Gassó va qualificar aquest 
espai com “de gran importància en 
la vida dels infants i adolescents i 
també en la vida dels centres edu-
catius ja que representa un terç de 
la jornada escolar i perquè hi passen 
moltes coses: es menja, es juga, es 
descansa, es conviu”.

bones pràctiques 
en el temps del migdia
A continuació, Cristina Rodríguez, 
gerent de Programes Escolars de 
Serveis d’Esplai va donar pas a  

tres bones pràctiques de projec-
tes que lidera la Fundació Catalana 
de l’Esplai: “El menjador: 1 més a 
l’escola”, que van presentar Josep 
Garcia i Milagros Doblas, director 
i coordinadora del menjador de 
l’Escola Mare de Déu de Montser-
rat de Castellbisbal;  “Em faig gran 
per dins i per fora al menjador de 
l’escola”, que va presentar Maria 
Rodríguez, directora de l’Escola 
Bressol Municipal El Cabusset 
del Prat de Llobregat i, finalment, 
“Comença l’aventura amb l’Edu i 
el Xef al Bogatell”, que va presen-

La dimensió
educativa

◗ Garantir per a tots els infants i adoles-
cents uns paràmetres bàsics de seguretat, 
alimentaris, de salut i educatius, amb inde-
pendència de la titularitat del centre. 

◗ repensar la gratuïtat amb caràcter uni-
versal del servei dels menjadors per als des-
plaçats de municipi. almenys en allò que es 
refereix a la part del menjar.

◗ incrementar la dotació de beques d’acord 
amb les noves necessitats.

◗ crear una comissió específica per abordar 
tota la problemàtica derivada de la gestió de 
les beques dels menjadors escolars. 

L’equitat

Crònica de la jornada “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia” a CEntrE ESpLai

prop de 200 representants de tots els agents educatius 
aborden la millora del temps del migdia

D’esquerra a dreta: Enric Prats, Raül Manzano, Esther Fernàndez 
i Sergi Valentín.

◗ definir el nivell d’atenció a la di-
versitat.

◗ Garantir l’equipament necessari 
per a la cuina en fred.

◗ aclarir responsabilitats en la in-
versió de l’equipament i el seu man-
teniment.

◗ major coordinació entre els depar-
taments de salut i ensenyament.

Alimentació i 
infraestructures
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propostes de millora del temps del migdia i el menjador escolar
El 23 de març la Fundació Catalana de l’Esplai va presentar l’informe “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia als centres educatius”, en el que, entre d’altres,  

s’identifiquen els aspectes clau i els elements crítics d’aquest espai educatiu i es formulen propostes de millora en sis àmbits. Resumim aquí les principals propostes:

tar Xavier Redon, coordinador del 
menjador de l’Escola Bogatell de 
Barcelona.

taula rodona molt participada
En la segona part de la Jornada, 
el vicepresident de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, Carles Barba, 
va presentar l’informe: “La millora 
dels menjadors escolars i el temps 
del migdia als centres educatius” 
(vegeu les principals aportacions 
en aquesta pàgina).

A continuació es va celebrar una 
taula rodona en la que hi van parti-
cipar Raül Manzano, president de la 
Federació de Moviments de Renova-
ció Pedagògica; Esther Fernández, 

presidenta de la FAPAC-Tarragona; 
Sergi Valentín, Subdirector General 
Fundació Catalana de l’Esplai i En-
ric Prats, professor de Pedagogia a 
la Universitat de Barcelona.

Raül Manzano va destacar que “el 
temps del migdia és un espai edu-
catiu que ha de ser molt coherent 
amb la resta de temps de l’escola 
i dels temps educatius i vitals de 
l’alumnat i, en conseqüència, s’ha 
de construir molt compartidament 
per tots els agents de la comunitat, 
ha d’estar incardinat dins el projec-
te educatiu de centre”.

Des de la FAPAC, Ester Fernàn-
dez va destacar que “el tema de la 

◗ la direcció del centre ha d’assumir la res-
ponsabilitat del temps del migdia evitant 
delegar a l’ampa la gestió i la contractació.

◗ Gestió de qualitat per part d’entitats espe-
cialitzades  i acreditades.

◗ vetllar per la coordinació adequada del 
temps del migdia amb el projecte del cen-
tre, a través de mecanismes de coordinació i 
participació dels diversos actors. (direcció, 
ampa, entitat de lleure).

◗ reforçar les funcions de l’administració pel 
que fa a la regulació, el control/inspecció, i 
garantir l’equitat amb els ajuts públics.

◗ establir com a requisit bàsic, la titulació 
del diploma de monitor de lleure recone-
guda per la Generalitat, i de director, en 
el cas de la coordinació.

◗ establir la figura de la coordinació com a 
referent en la gestió del temps del migdia.

◗ Garantir la participació i el bon encaix de 
l’equip de monitors del temps del migdia 
en la dinàmica general del centre.

◗ cercar l’estabilitat del equips  compac-
tant l’encàrrec de serveis i activitats en 
una mateixa entitat.

◗ combinar en la composició de l’equip el 
doble perfil de joves estudiants amb el de 
dones de mitjana edat.

◗ aplicar el conveni laboral del sector del 
lleure educatiu i sociocultural, a l’activitat 
del temps del migdia.

◗ consensuar entre els agents implicats el 
cost del temps del migdia.

◗ adequar el preu màxim establert al cost 
real del menjador.

◗ Garantir la destinació exclusiva de les 
quotes dels menjadors al servei del temps 
del migdia.

◗ establir mecanismes de control interns i 
externs i de transparència en la gestió eco-
nòmica del menjadors.

Gestió dels 
menjadors

L’equip

L’economia

gestió dels menjadors escolars no 
pot estar en mans de les Ampa i 
de persones voluntàries. Els pares 
i les mares hem de ser actors, hem 
de participar, però el menjador ha 
de ser part de l’horari educatiu i 
s’ha d’incloure dins del projecte 
educatiu de centre i, per tant, 
l’administració l’ha de liderar per 
garantir la qualitat i l’equitat del 
servei a tots els centres”.

Sergi Valentín va subratllar la ne-
cessitat de que “tots els agents 
educatius implicats entorn a l’es-
cola treballem plegats per defen-
sar que el temps del migdia és un 
temps educatiu, i en tant que això, 
ha de ser un espai de qualitat i ha 

de ser un projecte integrat”. Per  a 
Valentín, “avui per avui hi ha prou 
fronts oberts – com ara l’IVA, la 
classificació empresarial o el preu 
màxim congelat–  que posen en 
risc un model de qualitat en el 
temps del migdia.” En aquest sentit 
va destacar que “és vital i impres-
cindible que l’administració tracti 
el temps del migdia com un temps 
educatiu, quan el licita, concerta o 
contracta”.

Cal tractar aquest temps  
com un espai educatiu
Enric Prats, de l’ICE de la Uni-
versitat de Barcelona, va subrat-
llar la importància que el temps 

del migdia s’abordi des d’una 
òptica àmplia i global “que 
contempli el temps del men-
jador com un temps educatiu 
i alhora ha de ser un espai 
que admeti una certa con-
junció d’interessos de tots 
els implicats: els infants, els 
educadors, el professorat, les 
famílies, la direcció... per tant 
és un espai que requereix de 
molta complicitat”.

La jornada va acabar amb la 
intervenció de Montserrat Gi-
nés, Directora General de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
que va agrair la participació de 
tothom.
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EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

REDACCIó

la fundació catalana de l’es-
plai acaba de presentar un 
nou projecte educatiu diri-

git als centres d’infantil, primària 
i secundària que té per objectiu 
donar valor afegit des d’una res-
posta integral a totes les neces-
sitats dels espais d’educació més 
enllà de l’horari lectiu. aquesta 
nova campanya es fonamenta en 
la llarga experiència de treball 
en el món escolar de la funda-
ció, que en el darrer curs ha estat 
present en més de 1.000 centres, 
atenent més de 45.500 alumnes. 
la campanya+escola  dóna un 
valor afegit a l’escola pels següents 
motius:

◗Es segueix el projecte  
educatiu de l’escola,  
donant-li continuïtat  
fora de l’horari lectiu
La Fundació treballa per vincular 
el projecte de lleure amb el projec-
te educatiu del centre, per tenir en 
compte les peculiaritats i necessi-
tats de cada centre.

◗aporta més qualitat 
en els serveis a les famílies
La família és l’agent principal en 
l’educació del nen/a, per això la 
proposta de la  Fundació vetlla per 
la participació de les famílies fent 
xerrades, cursos, portes obertes a 
les activitats,...
 
◗La doten de més  
continguts educatius
Es treballa per donar integritat i 
implementar aprenentatges dins 
de totes les nostres propostes.

◗Es basant en la equitat, 
la qualitat i la participació
Es promouen serveis d’acord 
amb les necessitats específiques 
dels destinataris fomentant la no 
exclusió com a valor fonamental.

◗Es fa un treball en valors 
que reforça el que ja es fa a 
les escoles
Contribuint a l’educació integral 
dels infants i dels joves s’utilitzen 
tots els recursos que ofereixen les 
activitats pròpies del temps d’es-

noVa propoSta dE La FUndaCió CataLana dE L’ESpLai pEr aL tEmpS dEL migdia i dE LLEUrE

+ESCoLa, solució integral a les 
necessitats dels centres educatius
El programa cobreix amb propostes de qualitat, totes les necessitats educatives

barjo sempre tenint en compte la 
seva  funció educativa  i de trans-
missió de valors.

◗S’acompanya als infants  
en noves experiències  
i descobriments 
Les propostes de la Fundació sem-
pre tenen en compte els interessos 
dels infants i joves, dotant de re-
cursos el seu camí d’aprenentat-
ges, basant-lo en el descobriment 
i l’experimentació.

◗Es fa un treball de nutrició  
i hàbits de vida saludable 
amb els nens i nenes que 
reforça el que es realitza 
durant les hores lectives
El procés d’aprenentatge d’hàbits 
alimentaris és especialment impor-
tant en els primers anys de vida, a 
més de facilitar un bon estat nutri-
cional i un creixement òptim. 

El temps del migdia a les escoles, 
més enllà de garantir l’alimentació 

dels nois i noies, s’ha configurat 
com una necessitat social de pri-
mer ordre per donar resposta a la 
conciliació entre la vida laboral i 
familiar dels pares i mares. 

Des de el temps del migdia treba-
llem per ajudar a consolidar l’ad-
quisició d’hàbits de vida saludable 
per a l’edat adulta.

◗Es tenen presents els  
diferents agents educatius i 

s’integra les diferents 
propostes del treball en equip
Per aconseguir un bon aprenen-
tatge cal involucrar tots els agents 
educatius que intervenen. Des de 
la Fundació es fomenta el treball 
en equip vetllant per la continuïtat 
i solidesa dels equips d’educadors 
i establint relacions i cercant ob-
jectius en relació als altres agents 
educatius que incideixen de ma-
nera important en l’educació dels 
infants i joves.

◗Es treballa en xarxa amb les 
entitats del tercer Sector local
S’impulsa l’obertura als projectes 
territorials, sempre que sigui pos-
sible, buscant la manera d’arribar 
a acords entre les escoles i les enti-
tats del barri o població. D’aquesta 
manera, s’ajuda a consolidar l’as-
sociacionisme aprofitant la xarxa 
existent.

La Fundació Catalana de l’Esplai 
està present des de fa 15 anys als 
centres educatius, realitzant múl-
tiples activitats que recolzen la 
tasca que realitza l’escola, donant 
continuïtat als continguts, tant en 
horari lectiu com de lleure.

Durant l’horari lectiu, els progra-
mes de promoció de la salut i pre-
venció de les drogodependències 
col·laboren amb les escoles en el 
seu objectiu de formar persones 
de forma integral, tot respectant 
la seva salut i la dels altres i fo-
mentant espais de participació en-
tre els propis infants i les famílies  
basant-se en l’entrenament de les 
Habilitats per a la Vida.

En el temps de lleure, la presen-
cia dels monitors i monitores de la 
Fundació garanteixen els objectius 
educatius,  vetllant al migdia per a 
què els infants puguin desconnec-
tar i trencar el ritme de les classes 
a l’hora que adquireixen uns hàbits 
nutricionals saludables. Durant la 
tarda un gran ventall d’activitats 
lúdiques i esportives acaben de 
completar el dia que els infants 
passen a l’escola fomentant les 
relacions socials i aprenent a con-
viure amb els seus companys. ■

La Fundació està 
present a les  

escoles des de fa 
més de 15 anys

més informació sobre 
el programa +escola

fundació catalana de l’esplai
93 474 74 65

esplaiescola@esplai.org
www.esplai.org
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El 17 de març va tenir lloc l’activitat col-
lectiva de la secció de Mitjans dels esplais 
de la Federació, que enguany es va con-
cretar en una marxa excursionista al Parc 
Natural de Collserola. A les entitats es va 
fer una feina prèvia de preparació per a la 
10a. Marxa de Mitjans, amb el lema “Cer-
cant l’horitzó!”, per tal de tenir assolides 
les normes bàsiques de l’excursionisme i la 
descoberta de la natura, així com l’aprenen-
tatge de l’ús de mapes, interpretació d’in-
dicacions de gR o precaucions a l’hora de 
creuar o fer trams de carretera.

Els grups podien triar entre dues rutes, 
una que anava, des de l’ermita de La Salut 
de Sant Feliu de Llobregat fins a Santa 
Creu d’Olorda, i una altra més llarga però 
amb menys desnivell, que portava des del 
baixador de Vallvidrera, a Barcelona, tam-
bé fins a Santa Creu d’Olorda. En aquell 
punt, els 200 infants, de 8 a 12 anys, i els 
seus monitors/es es van trobar per fer un 
dinar. Tots plegats van fer camí cap a les 
runes de Castellciuró, on es va fer una 
divertida cloenda, a càrrec de l’Irriparra, 
la mascota de Mitjans. ■

El 24 de març es va celebrar al Parc de la 
Muntanyeta de Sant Boi la gran gimcana de 
petits “El misteri del volcà”, organitzada pel 
grup de treball format a partir de la comis-
sió pedagògica de petits de la Federació Ca-
talana de l’Esplai. En arribar al parc, els 250 
participants, entre infants i educadors/es, es 
van trobar l’Osvald, personatge principal 
del centre d’interès de petits d’enguany, 
que els va explicar el funcionament de les 
gimcanes i de la jornada en general. Dies 
abans, a cada esplai s’havia rebut una nota 
de part de l’Osvald, on demanava l’ajuda 

dels infants per fer que el volcà Avipera de 
Terrastranya tornés a funcionar.

Els grups d’esplai van realitzar dues gim-
canes en funció de l’edat dels infants, di-
vidida en dues franges: de 3 a 5 anys i de 
6 a 8 anys. En finalitzar-les, cada grup va 
trobar una peça d’un trencaclosques ge-
gant que van fer entre totes i tots, trobant 
d’aquesta manera la solució per a que el 
volcà tornés a funcionar: una barreja entre 
fang de Terrastranya i pedres màgiques de 
les faldes del volcà. ■

CRISTINA OLIVA

el ral·li Jove es va fer du-
rant el cap de setmana del 
10 i 11 de març a la comarca 

del maresme, prenent com a base 
mataró. l’activitat, dirigida a ado-
lescents de 12 a 17 anys, tenia per 
objectiu fer una reflexió col·lectiva 
i individual a través de l’autonomia 
i l’autogestió dels grups de joves. 
tot això, dins del marc de la pro-
posta educativa Àgora, elaborada 
per la fundació catalana de l’es-
plai, que treballa a fons el concepte 
de participació.
 
Dividits en equips reduïts i hetero-
genis, els nois i noies van realitzar 
durant el dissabte un ventall de ru-
tes simultànies a diverses poblaci-
ons del Maresme, resolent proves 
d’una gran gimcana i guiats per 
un llibre de ruta, que també els 
facilitava eines per descobrir l’en-
torn, recursos i espais de valoració 
i reflexió. Es va potenciar molt l’ús 
complementari d’eines 2.0. Els 
grups es van comunicar a través 
de la missatgeria Whatsapp, envi-
ant-se fotos de diferents fites, i van 
rebre per SMS actualitzacions de 
les puntuacions de tots els equips.

Cursa de quàdrigues
Els equips van fer nit a llocs acor-
dats prèviament: locals d’esplais, 
caus, sales d’equipaments munici-
pals... fomentant l’intercanvi amb 
els agents locals i experimentant 
el que és crear xarxa ciutadana. 
Diumenge tots els grups es van 
retrobar per realitzar una altra ac-
tivitat emblemàtica de Movijove: la 
cursa de quàdrigues. Per finalitzar, 
l’alcalde de Mataró, Joan Mora, va 
fer entrega dels premis i diplomes. 
Recuperar aquesta enriquidora ac-
tivitat ha estat tot un encert segons 
les valoracions dels 200 joves de 
13 esplais que hi van participar, 
així com dels seus monitors i mo-
nitores. ■ 
 

joVES dE LES EntitatS dE La FEdEraCió CataLana dE L’ESpLai ViUEn Una intEnSa aCtiVitat dE doS diES

El ral·li jove per la participació 
va descobrir el maresme
Es recupera, amb molt bona valoració global, una activitat històrica del Movijove

Què és per a tu participar?

marxa de mitjans per Collserola gimcana amb els grups de petits

Eduard Álvarez 
14 anys 
Esplai giravolt 
masquefa 

Conèixer gent
Participar et permet 
fer activitats amb al-
tres i, junts, ajudar a 
millorar l’entorn,  al-
hora que t’ho passes 
bé i coneixes més 
gent.

Natàlia López
14 anys
Esplai Fontsanta 
Fatjó

ajudar-nos tots
Per a mi la partici-
pació és fer coses en 
grup. Per exemple, 
quan fem excursions, 
activitats... També 
ajudar-nos els uns 
als altres.

Mireia Tomàs 
15 anys 
Esplai Voltrera 
abrera

nous amics 
Participar és estar en 
grup i fer activitats 
de diferents tipus per 
tal de passar-ho bé i 
fer coses de forma 
didàctica i fer nous 
amics.

Ariadna Lazcano 
14 anys 
Esplai xino xano 
barcelona

Sortir de casa 
Conèixer gent nova per 
fer amics i fer coses 
diferents abans que 
estar tancada a casa 
davant l’ordinador. 
Participar em permet 
conèixer coses noves.

Marta Ignacio 
17 anys 
Esplai xerinola 
St Carles ràpita

millorar l’entorn 
La participació és 
una manera d’ajudar 
a millorar el nostre 
entorn, mentre que 
coneixes gent molt 
diversa i et socialit-
zes. 

Sergi Farreres 
18 anys 
Enlleura’t 
mataró

Fora la monotonia!
La Participació és una 
manera de conèixer 
gent nova, i no estar 
sempre tancat. 
Et permet tenir ini-
ciatives, no ser mo-
nòton. 

Abans de començar els joves van escenificar la “Xarxa per la participació” 
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JOSEP MARIA VALLS

uns 200 monitors i moni-
tores i responsables de 
centres d’esplai van par-

ticipar el cap de setmana del 21 i 
22 de gener a la 15es. Jornades de 
la federació catalana de l’esplai, 
que es van celebrar a la casa de co-
lònies de can mateu (vilanova de 
sau) i que va incloure l’assemblea 
anual i una diada de tècniques, així 
com diferents espais d’intercanvi 
d’experiències entre les entitats.

intercanvi d’experiències 
i mostra d’entitats 
Les 15es. Jornades de la Federa-
ció van començar el dissabte per 
la tarda, amb un espai d’intercanvi 
d’experiències entre les entitats, on 

ES Van CELEbrar EL Cap dE SEtmana dEL 21 i 22 dE gEnEr, a ViLanoVa dE SaU

més de 200 monitors participen a 
les 15es. jornades de la Federació
Va incloure una mostra d’entitats, espais lúdics, una diada de tècniques i l’Assemblea anual

cada esplai va presentar una bona 
pràctica, projecte o activitat que du 
terme, a la resta d’assistents. 

Posteriorment, es va organitzar 
una dinàmica amb el títol “Mostra 
d’entitats” que tenia per objectiu 
que monitors/es es coneguessin 
una mica millor entre ells. Així, 
cada esplai havia de portar un ele-
ment que identifiqués la seva en-
titat i durant la dinàmica havia de 
crear una petita exposició sobre qui 
són, quines activitats fan, amb uns 
materials que els oferia l’organit-
zació i uns altres que havia d’acon-
seguir de la resta de participants.

En acabar la dinàmica, totes les 
creacions van quedar exposades 

perquè tots els i les participants 
les poguessin veure.

El dissabte va acabar amb un espai 
lúdic de música i jocs.

assemblea i  
diada de tècniques 
Diumenge pel matí, es van celebrar 
de manera simultània l’assemblea 
i la diada de tècniques. A l’assem-
blea, es van presentar les noves 
entitats que s’han incorporat a la 
Federació Catalana de l’Esplai, 
l’informe de gestió, que inclou la 
Memòria 2011 i el Pla d’Actuació 
de 2012, i es va treballar per grups 
sobre els nous reptes dels centres 
d’esplai de cap de setmana: com 
millorar la participació dels infants 

i joves, quines són les noves neces-
sitats de les famílies, el voluntariat 
o la renovació generacional dels 
monitors/es.

A la diada de tècniques, els mo-
nitors/es van tenir l’oportunitat 
d’adquirir diferents recursos 
pedagògics que els serviran per 
aplicar posteriorment amb els 
infants i els joves als centres 
d’esplai.

Vuit tallers
Es van organitzar 8 tallers dife-
rents: Risoteràpia; Cançons i ani-
macions; Jocs gegants per als més 
petits; L’ús del gPS per a gimcanes 
i excursions; Jocs de rol per a mit-
jans i joves; Construcció d’instru-
ments de música amb material reci-
clat; Cuina per als més petits; Jocs i 
activitats d’educació ambiental als 
parcs urbans.

bona participació
Totes aquestes activitats formati-
ves van comptar amb una alta par-
ticipació d’educadors/es, que s’ho 
van passar d’allò més bé mentre 
aprenien una tècnica que de ben 
segur els serà d’utilitat en el dia a 
dia del seu esplai. ■

A les 15es Jornades de la Federació hi van participar 200 monitors i monitores dels esplais de l’entitat, 
que van passar el cap de setmana del 21 i 22 de gener a la casa de colònies de Can Mateu, a Vilanova de 
Sau, a la comarca d’Osona L’explicació de les bones pràctiques es va fer en petits 

grups i amb uns plafons, que van quedar exposats

Els monitors i monitores van compartir bones expe-
riències dutes a terme als seus esplais

L’equip del Club Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, van fer una maqueta de l’edifici de l’esplai

Els monitors i monitores del CE El Tricicle, de Sant Joan 
Despí, van preparar un mural i el ninot de l’entitat

Dissabte a la tarda els equips van preparar murals i ma-
quetes per presentar el seu esplai a la resta d’assistents

Les tècniques 
són útils per al 

dia a dia 
dels esplais
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Carles Barba
president de 
la Federació Catalana 
de l’Esplai

Com educadors sabem que no hi 
ha res millor que una bona vivència 
per assumir valors, actituds i assolir  
bons resultats tant col·lectivament 
com en l’àmbit personal. Això és el 
que hem experimentat en les acti-
vitats col·lectives que les pàgines 
d’aquest Diari recullen amb text i 
imatge: la 15ena jornada de la Fede-
ració a Sau del mes de gener, el Ral·
li Jove pel Maresme i les activitats 
de petits i mitjans del mes de març.

A  Sau, ens vàrem reunir 200 mo-
nitors i monitores. Recuperant el 
format d’anys enrere de cap de 
setmana en casa de colònies,  và-

rem viure una experiència de parti-
cipació col·lectiva de primer nivell. 
Vàrem intercanviar experiències, 
mostrar les identitats de cada es-
plai i, ja al vespre, després de so-
par, vàrem jugar i ballar junts sota 
la lluna de Sau.  L’endemà, després 
de donar la benvinguda als nous 
membres de la Federació i felici-
tar als que celebren anys rodons, 
vàrem combinar la formació en no-
ves tècniques i l’assemblea en que 
vàrem deliberar i decidir. 

L’11 de març vaig ser a Mataró a la 
cloenda del Ral·li Jove. Organitzats 
en dotze rutes, grups d’adolescents 

També hi va haver espai per a la gresca i la diversió. Dis-
sabte a la nit es va celebrar una festa amb musica i ball

El secretariat va presidir l’Assemblea. Víctor Garcia va fer 
de moderador

La finca de Can Mateu, a Vilanova de Sau, va ser l’escenari 
d’un taller per aprendre l’ús de geolocalitzadors

La responsable de l’Area Educativa i Social de la Fundació, 
Núria Valls, en el transcurs de l’Assemblea de la Federació

L’equip tècnic i el vicepresident de la Federació, Marc 
Alcaraz, van lliurar els premis de la Mostra d’Entitats

El responsable de l’Àrea Esplais de la Fundació, Carles 
Xifra, va presentar la memòria del 2011

En l’Assemblea anual de la Federació, el  vicepresident de 
l’entitat, Dani Celma, va presentar les propostes per al 2012

Un cop presentats i debatuts, es van votar el Pla 
d’actuació i el pressupost del 2012 i les diferents esmenes 

Un dels grups va participar en un taller de construcció 
d’instruments amb materials reciclats

Diumenge pel matí, abans de l’assemblea anual, es 
van organitzar diferents grups de treball

El nivell de participació de l’Assemblea anual de la 
Federació va ser molt elevat

Paral·lelament a l’Assemblea, es va celebrar una Diada de 
Tècniques, amb diferents tallers pràctics, com el de cuina

d’una quinzena d’ esplais de la Fe-
deració arribaven a Mataró des-
prés d’haver estat junts el cap de 
setmana en diverses poblacions 
del Maresme. Els joves estaven 
cansats, de dormir poc, però molt 
contents. Provinents d’esplais, 
i pobles i ciutats diferents, en 
poques hores s’havien conegut i 
s’havien demostrat també que 
junts, amb les capacitats de tots i 
totes, i col·laborant, havien pogut 
resoldre els problemes, les proves 
i els reptes que s’havien plantejat. 
Vaig demanar a un representant 
del grup guanyador  quina havia 
estat la clau de l’èxit i ens va dir a 

tots els presents, “la cohesió del 
grup”. Aquell jove  ens va donar 
una autèntica lliçó.

En moments de crisi i de canvi 
com els que vivim ara mateix, 
hi ha dues actituds possibles: 
actuar individualment i buscar 
la pròpia afirmació o la sortida 
particular o bé estar units i tre-
ballar junts per a un millor resul-
tat col·lectiu i per ajudar als qui 
més ho necessiten. Aquesta és 
l’opció que hem escollit a la Fe-
deració , la que volem educar als 
nostres joves i la que sens dubte 
ens donarà els millors resultats.

La força d’estar  units en temps de canvi
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CRISTINA OLIVA 

entre els recursos que la fe-
deració catalana de l’esplai 
ha ofert aquest any a les 

seves entitats es troba el projecte 
rubik, pensat per potenciar el co-
neixement de la cultura tradicional 
catalana des de la pròpia vivència 
i donar una diversitat d’oportuni-
tats educatives als infants i joves 
en els seus municipis.

Com tots els projectes i recursos 
que la Federació posa a l’abast 
dels esplais, l’objectiu principal 
és facilitar la millora de la tasca 
educativa que s’hi fa, mitjançant 
nous aprenentatges a nivell tècnic i 
metodològic. El Rubik està pensat 
com a formació per als educadors i 
educadores dels esplais i com a ac-
tivitat-taller per als infants i joves. 
Quatre talleristes especialitzats en 
diverses disciplines s’encarreguen 
de guiar el procés d’aprenentatge 
del grup i dels seus monitors i mo-
nitores, i aquests últims vetllaran 
per la continuïtat del grup format. 

percussió, cercavila  
i teatre social 
El projecte, que s’ha dut a terme 
amb la col·laboració de la Funda-
ció “la Caixa”, es va engegar al 

11 EntitatS d’ESpLai gaUdEixEn dE taLLErS QUE CombinEn FormaCió i intErVEnCió

rubik, un projecte socioeducatiu 
per aprofundir en la cultura catalana 
Es treballa amb la percussió, cercaviles o teatre social

iniciatives Socioculturals-Centre d’Esplai guadalhorce Ecoesplai de natura Sant genís dels agudellsassociació Coordinadora de persones amb discapacitat 

Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai

nre. de monitors/es: 8. nre. infants i joves: 70. any de 
fundació: 1984. activitats: Esplai diari, Serveis escoles, 
Punt Xarxa. Contacte: C. Guadalhorce, 2. 08223 Terrassa. 
Tel. 937857002.  esplai.g@terra.es.  

27 anys treballant per l’educació en el lleure
INSOC-CEG, va nàixer gràcies a la iniciativa de un grup de 
joves del barri. és una entitat sense afany de lucre, laica 
i progressista, que té com a finalitat principal l’educació i 
formació dels infants, joves i persones adultes  en el àmbit 
del lleure. Des de el seu  inici l’organització ha treballat per 
innovar en les propostes educatives, inclusives, formatives 
i d’oci alternatiu. Han estat uns dels pioners a Terrassa en 
utilitzar l’esport com a eina socioeducativa. Actualment, tre-
ballen conjuntament amb diferents escoles i instituts del 
barri, donant reforç  escolar.  Aposten per el treball en xarxa 
amb diferents agents: les famílies, AV del barri, departament 
de Serveis Socials, Lleure i Joventut de l’administració, i amb 
altres agents socials del territori.

nre. de monitors: 2. nre. d’infants i joves: 20. any de 
fundació: 2011. activitats:  Esplai de dissabtes, caminades, 
xerrades... Contacte: Masia Can Soler. Ctra. Sant Cugat, 
114-132. 08035 Barcelona.  ecoesplai@esplai.org

recuperant la relació amb la natura
Sant Genís dels Agudells és un barri barcelonès molt 
especial per la seva ubicació tocant el Parc Natural de 
Collserola. L’ecoesplai de natura Sant Genís hi ha nascut 
amb la voluntat d’afermar el sentiment de pertinença al 
barri recuperant la seva relació amb la muntanya i redes-
cobrint-hi dreceres i llegendes del passat. El seu projecte, 
basat en l’educació ambiental i en valors, és l’únic dirigit 
a infants i adolescents que hi ha en el veïnat. El seu local, 
la Masia de Can Soler, és un espai recuperat i amb molta 
solera. Fan caminades per Collserola el primer dissabte 
de cada mes i trobades mensuals de socis amb xerrades 
sobre medi ambient.

tencial inclusiu i són llenguatges 
versàtils que connecten amb tota 
la població. Resulten atractives 
per als infants i per a les famílies i 
són un mitjà potent de construcció 
conjunta i participació ciutadana. 

dues actuacions
Així, infants i joves dels esplais 
Masia Espinós (gavà), Can Serra 
(L’Hospitalet) , El Tricicle (Sant 
Joan Despí), La Platgeta de la Ma-
rina (Barcelona), Casal Xerinola 
(Mataró), Xino Xano (Barcelona), 
APADIR (Ripollet), Mowgli (Cor-
nellà), Club Bellvitge (L’Hospita-
let), Fontsanta-Fatjó (Cornellà) i 
Endinsa’t (Vilanova del Camí) es-
tan aprenent com tocar els tabals i 
altres instruments, com fer capgros-
sos i com posar en escena històries i 
llegendes que venen de molt lluny.
Els tallers es porten a terme du-
rant un màxim de deu sessions 
per entitat i l’esplai es compromet 
a engrescar al grup a realitzar un 
mínim de dues actuacions: una en 
alguna festa local del seu municipi, 
per fer ciutat i seguir tenint visibili-
tat en el territori, i una altra a Fes-
ta Esplai. A més, es realitzarà un 
vídeo per recollir les experiències 
generades durant el projecte i com-
partir-les amb la resta d’entitats. ■

El grup del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli amb la tallerista de Teatre Social, Alba Rubio, 
després d’una de les sessions del projecte Rubik.

quers... per poder participar en la 
cercavila local o crear-ne una de 
pròpia i tenir material que iden-
tifiqui l’entitat) i el teatre social 
(l’espectacle a preparar en base a 
les nostres històries tradicionals 
ens servirà també per reflexionar 
sobre la nostra cultura). S’han 
triat aquestes expressions cultu-
rals perquè posseeixen un gran po-

nre. de monitors: 20. nre. d’infants i joves: 80. any de fun-
dació: 1988. activitats:  Teatre, Noves Tecnologies, Logopeda, 
Formació Bàsica, Colònies, etc. Contacte: C, Ronda de la Vía, 
77. L’Hospitalet de Llobregat. Tel: 93 296 98 08. info@acordis.

lleure per a les persones amb discapacitat
L’Associació Coordinadora de Persones amb Discapacitat va 
ser fundada l’any 1988 per un grup de pares i mares amb fills/
es amb discapacitat, amb la finalitat de reivindicar la creació de 
serveis específics, necessaris i de qualitat per a totes les per-
sones amb discapacitat. Es una associació sense ànim de lucre 
amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal mitjançant 
una proposta de lleure. La proposta consisteix en orientar el 
servei de lleure en funció de la necessitat, interessos i deman-
des de les persones amb discapacitat intel·lectual: estimular la 
seva autonomia a través de l’autogestió, afavorir les relacions 
interpersonals i d’amistat, comptant amb les persones de su-
port adequades en nombre i formació segons les necessitats 
de la persona amb discapacitat intel·lectual.

e.
 m

o
W

G
li

gener i durarà fins al mes de juny. 
El nom no és casual: com en el cub 
Rubik o cub màgic, tots formem 
part d’un mateix espai i podem en-
caixar a la perfecció, mantenint la 
diversitat.

En aquest sentit, el projecte està 
pensat en clau d’interculturalitat 
per treballar la cultura de la qual 

formem part en l’actualitat, inde-
pendentment de la procedència.
Les disciplines triades són la per-
cussió (treballar la música catala-
na, especialment els tabals, amb la 
idea de poder crear a partir d’aquí 
un grup de tabalers), el cercavila 
(a través d’un taller de manualitats 
es crearan capgrossos, disfresses, 
animals o éssers mitològics, xan-
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gEnt d’ESpLai

Com es fa el relleu generacional 
al vostre esplai?

Ells i nosaltres  toni batLLori 

Suggeriments

CINE
Civilitzats que no ho són
Un dios salvaje. dir: roman 
polanski. guió: roman polanski 
i Yasmina reza. amb jodie  
Foster, Kate Winslet,  
Christopher Waltz i john C. 
reilly.  durada: 79 min.  
Consulteu cartellera.   
Adaptació de l’obra teatral homònima 
de l’autora francesa yasmina Reza. Es va 
rodar a Europa, per causa dels proble-
mes legals del director, encara que la història es desenvolupa a 
Nova york. Els protagonistes són dos matrimonis que es reuneixen 
a la casa d’un d’ells, per parlar d’una baralla que acaben de prota-
gonitzar els seus fills en un parc pròxim, amb la intenció de trobar 
una solució al problema. Una trobada civilitzada que es complica-
rà fins a límits insospitats, en el més pur estil d’una comèdia negra. 
L’estrena mundial es va fer al 68è festival de Venècia, l’any passat. 

EXPOSICIONS 
tàpies, a casa seva
Fundació antoni tàpies. aragó, 255. barcelona. 
tel. 934 870 315. de dimarts a diumenge de 10 a 
19 hores. Consultar preus d’entrada. 
La mort recent d’Antoni Tàpies ens pro-
porciona l’excusa per visitar la seva funda-
ció. Fins al 22 d’abril es pot veure una selecció 
d’obres pertanyents al fons de la col·lecció. 
L’itinerari es completa amb la projecció dels 
documentals Tàpies (1990) de Gregory Rood, 
produït per la BBC i TVE Catalunya, i Antoni 
Tàpies (1982), d’André S. Labarthe, produït 
per Ina (Antenne 2). Després, fins al 10 de 
juny hi haurà una altra selecció d’obres. En 
tot cas, és també l’ocasió per conèixer la seu de la Fundació, obra 
de Lluís Domènech i Muntaner, que va ser seu de l’editorial Montaner 
i Simón, época en la qual hi van treballar dos il·lustres escriptors 
catalans, Pere Calders i Jesús Moncada. Imprescindible fixar-se en 
Núvol i cadira, escultura que corona la Fundació, i anar a la terrassa, 
on està instal·lada la controvertida escultura, Mitjó.  

LLIBRES
amb la interculturalitat a l’adn
arrels nòmades. pius alibek. 
barcelona, 2010. Edicions la 
Campana. 345 pàg. 20€. 
Almenys tres són els principals atractius del 
libre. D’una banda, Arrels nòmades és el relat 
d’una vida a l’Iraq, abans que fos destruït pel 
partit únic de Sadam Hussein i per la invasió 
occidental. Ens resulta estrany als lectors que 
ens hem acostumat a la guerra de l’iraq, com-
provar la “normalitat” amb la qual s’hi vivia i 
com hi arribaven els signes de la modernitat.   
D’altra banda, el fet que el protagonista pertany a una minoria de llengua 
i de religió li afegeix  un punt d’interès per conèixer i saber d’aquesta 
cultura i com s’inseria en la societat iraquiana, musulmana en la seva 
majoria.  Com a tercer atractiu poderós, hi tenim el protagonista i autor 
del llibre. Un emprenedor en el llenguatge d’ara, capaç de sobreviure i 
sortir endavant en qualsevol circumstància.  

maria joSé LópEz (22)
Esplai Voltrera d’abrera
abrera

Fa 36 anys que 
ens en sortim
Intentem motivar i fer activitats 
amb el grup de joves perquè s’ani-
min i vinguin a provar amb els nens. 
D’aquesta manera els joves es van 
afegint al grup de premonitors i 
després són monitors.   De fet, el 
nostre esplai existeix des de fa 36 
anys i sempre han estat els joves 
els qui l’han pujat i, a més, també 
acostumen a portar amics. 

EStEFania FUnEz (22)
El grup de polinyà
polinyà

Vam fer un  
gran salt a l’esplai
Per descomptat que passar per to-
tes les etapes en un esplai, sempre 
ajuda després per tenir més recur-
sos a l’hora de fer activitats amb els 
nens. En el nostre cas aquesta tra-
jectòria ens va ajudar molt a l’hora 
de fer un gran salt a l’esplai, com 
va ser entomar una renovació total 
quan vaig començar de premonito-
ra, fa sis anys. Aleshores, ho vam 
fer tan bé com sabíem i podíem i 
ens em vam sortir.  

xaViEr dUart (23)
Centre d’Esplai El mamut 
d’ausiàs march  
Gavà

Hem fet un  
projecte de relleu
Nosaltres vam començar l’any 
passat, amb un projecte que es 
va anomenar relleu, per oferir 
als joves de l’entitat, eines i re-
cursos, per tal que comencessin 
un aprenentatge de què és ser 
monitor de l’esplai i així garantir 
el futur. La veritat és que ha anat 
molt bé perquè tots els que van 
començar el projecte ja són aju-
dants de monitor.  Jo mateix sóc 
un exemple de continuïtat: vaig 
començar a l’esplai amb 3 anys; 
als 15 era ajudant i fins ara que 
sóc el director de l’entitat.

nErEa aLbaCEtE (22) 
Esplai picaparets
alcanar 

Els monitors nous ens 
han donat alegria!
Aquest és el segon any que sóc 
monitora a l’esplai que també té 
2 anys. Jo tenia experiència, per-
què des dels 3 anys que vaig ser al 
Grup de Polinyà. Quan vaig anar 
a viure a Alcanar, on no hi havia 
cap associació de lleure, vaig 
reunir uns monitors i vam fer el 
projecte. Ara tenim 2 o 3 moni-
tors nous, que han donat molta 
alegria a l’esplai i molta força per 
continuar. 

SErgio LaHoz (24) 
Centre d’Esplai druida 
Barcelona 

tenim molta xarxa  
al barri
No ho vivim com un problema 
això de la renovació generacional 
perquè tenim una xarxa al barri. 
Des que l’esplai es va inaugurar, 
fa uns 23 anys, els monitors que 
van crear tot això, van comen-
çar amb nens, que van pujar de 
petits a mitjans i joves i aquests 
ja es van interessar per fer de 
premonitors.  
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Els esplais en directe
aquesta secció vol obrir una finestra a la participació de tots els esplais 
per a que ens mostrin i ens expliquin els actes que organitzen, les sortides, 
les celebracions... i tot el que creguin interessant. 

així que ja ho sabeu: si voleu explicar-nos què feu a la vostra entitat, 
envieu-nos una fotografia i un text breu a diari@esplai.org.
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mataró

sant andreu de la Barca

sant feliu de llobregat

esplugues de llobregat

vilanova del camí 

el prat de llobregat 

l’Hospitalet 

ripollet esplugues de llobregat-l’Hospitalet 

Barcelona

sant Joan despí

el prat de llobregat

15 anys de tasca educativa
L’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t va cele-
brar al gener el seu 15è aniversari amb una festa al parc 
central del barri de la Llàntia, amb espectacles de circ, 
demostracions de grafiti, activitats o tallers per als més 
petits, actuacions de ball flamenc i hip hop i una gran 
xocolatada per acompanyar la música.

tots junts fent la disfressa
El 18 de febrer, tots els membres del Club d’Esplai 
Diversitat Lúdica es van disfressar de Tribu Mapuche 
amb la finalitat de treballar els mites que envolten l’ésser 
humà i el repertori màgic que embolcalla la figura de les 
aus en les diferents cultures aborígens.  Fer la disfressa 
va ser un gran exemple de treball comunitari i en equip. 

un miler d’espurnetes
El 19 de febrer el nens/es, monitors/es i famílies de 
l’esplai Espurnes van celebrar el Carnestoltes. En els 
últims temps, amb la col·laboració de l’ajuntament, s’ha 
convertit en la festa infantil de tota la ciutat i és per això 
que aplega un miler de persones, any rere any. Tothom 
anava disfressat d’Espurneta, uns dels símbols de l’esplai. 

teatre per als menuts
A finals de gener, l’Esplai Endinsa’t va organitzar la 
primera sessió de Teatre Social, una proposta oferta 
per la Federació Catalana de l’Esplai i que l’entitat ha 
gestionat amb la col·laboració de l’ajuntament per als 
infants de 3 a 12 anys. Es tracta d’apropar el món del 
teatre, tot treballant les costums i la cultura catalana. 

inici d’esplai de dissabte d’apadir
El 3 de març va començar l’esplai APADIR per a nens 
amb discapacitat de Ripollet. L’horari és tots els dissabtes 
de 10 a 13 hores. Aquest primer dia va ser tot un èxit,  ho 
van passar genial treballant amb plastilina, pintant i rea-
litzant les primeres passes dels futurs capgrossos gràcies 
a Naiara, la tallerista del projecte Rubik, i als voluntaris. 

a què juguem? 
El 7 de febrer es va fer l’activitat “A què Juguem?”, al 
Grup Infantil Sant Cosme. És una iniciativa que per-
tany al programa l’Esplai Sense Fronteres de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, que busca sensibilitzar als infants a 
través dels jocs populars de diferents països iberoameri-
cans i amb una proposta didàctica adient. 

disfressats de l’ocell picot
El 18 de febrer, l’Esplai Pingüí i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca van organitzar, com cada any, la gran 
festa de Carnaval, amb una rua pels carrers del poble i 
un ball d’animació.  Unes 3.000 persones hi van parti-
cipar.  Els infants, famílies i monitors/es de l’esplai es 
van disfressar de Picot, un ocell que viu a Terrastranya.

dracs pota blava  
Molta gresca, molta xerinola i moltes disfresses… La 
carrossa d’El Globus d’enguany va ser “Dracs pota bla-
va”, amb 35 nens i nenes i 15 adults.  La carrossa era 
impactant i tota la gent quedava impressionada amb el 
súper drac Pota blava!!! No podia ser d’altra manera 
desfilant amb aquest símbol del Prat.

al palau amb la “Grada jove”
Després de l’entrenament d’hoquei, els nens de l’esco-
la d’hoquei de Comkedem van participar al projecte 
“grada jove” de l’Institut Barcelona Esports. Van dinar 
a les instal.lacions del Camp Nou i van visitar al Museu 
i la botiga, per finalment assistir al partit d’hoquei sobre 
patins que va enfrontar el Barça amb el Vilanova. 

sardinada popular 
L’esplai El Tricicle va organitzar una sardinada popular 
per commemorar la fi del regnat d’en Carnestoltes, el 22 
de febrer. L’esplai es va afegir a tot un seguit d’activitats 
programades a la Plaça del Mercat del Barri de Les Pla-
nes, amb grup d’animació. Va ser una tarda molt especial 
i ja estant esperant l’edició de l’any vinent!

estrenem sala i activitats de natura!! 
Al gener el Club Infantil Juvenil Bellvitge  va inaugurar 
la nova sala de natura. Són 70 m2 perquè els infants i joves 
puguin  prendre contacte directe amb elements de medi 
natural que no tenen tan a prop en la seva vida quotidiana, 
així com conèixer i desenvolupar una mentalitat científica 
i crítica vers el món de la ciència i la investigació. 

un carnaval de conte
El 18 de febrer, l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
amb més de 150 infants, joves, monitors i famílies va 
sortir pels carrers dels barri amb el lema “Amb l’educació 
no s’hi juga”. Tothom ha treballat per fer les disfresses 
amb molta cura per lluir-les, en una comparsa plena de 
màgia i fantasia, que ha  ballat i cantat sense parar.
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Aquesta excussió pertany al llibre:
Explorar Catalunya 2

60 excursions per a nois i noies de 8 a 12 anys 

l’itinerari convida a fer una 
passejada pel poble actual 
d’ullastret, que és d’origen 

medieval  i a més endinsar-se en 
un dels poblats ibèrics més ben 
conservats de catalunya, distant 
tan sols 1 km del poble. l’interior 
del poblat i el museu mostra com 
vivien els antics pobladors del puig 
de sant andreu.

Ullastret és un poble d’origen me-
dieval, al mig del Baix Empordà, 
una zona coneguda com Emporda-
net, que acull un dels conjunts més 
excel·lents d’arquitectura medieval: 
Peratallada, Monells, Cruïlles, Pals 
o Palau-sator. 

poble emmurallat
El poblat del Puig de Sant Andreu 
(Ullastret) es descobrí als anys 30 
del segle XX. Es tracta d’un op-
pidum, poblat emmurallat, que va 
viure entre finals del segle VII i 
inicis del II aC, en el territori de 
la tribu ibera dels indigets. A uns 
500 m hi ha un altre poblat, el de 
l’illa d’en Reixach, amb el qual va-
ren constituir una sola comunitat i a 
1 km, la necròpoli del Puig de Serra.

Societat estructurada
La societat estava ben estructura-
da, amb classes socials i divisió 
del treball, fet que facilitava les 
obres comunitàries. A Ullastret 
s’han trobat grans cases, de famí-
lies aristocràtiques, els membres de 
les quals exercirien el control de 
l’economia i de la defensa de la co-
munitat. La troballa de tres temples 
mostra l’existència d’una important 

classe sacerdotal. L’artesania, pica-
pedrers, metal·lurgistes, terrissers, 
productors de teixits, etc... reque-
ria també una classe artesanal. La 
resta de la població es dedicava a 
la pagesia i a la pastura. La caça 
i la pesca eren altres activitats.  ■

rECorrEgUt 

  ULLaStrEt 
Aquesta població és d’origen 
medieval. és interessant la mu-
ralla medieval dels segles XIV-
XV, l’església romànica de Sant 
Pere, dels segles XI-XII. Fora de 
la muralla, la llotja i diverses 
cases d’estil gòtic tardà.

 pUig dE Sant andrEU 
A 1 km del poble, en el punt 
més alt de la contrada, trobem 
el jaciment iber. 

 mUraLLa i torrE 
La muralla és la fortificació ibè-
rica més gran i ben conservada 
de Catalunya. Són visitables les 
parts oest, i sud.  La part oest, 
la més vulnerable, estava refor-

itinerari: La veu de les pedres
Què fan els arqueòlegs? 
Estudien els jaciments arqueolò-
gics per refer la història de cada 
un dels períodes històrics. Això es 
fa mitjançant l’excavació arqueo-
lògica, en la qual hi participen, a 
més dels arqueòlegs, altres espe-
cialistes. Els resultats d’aquests 
treballs permeten explicar la 
vida dels nostres avantpassats. 
Al museu d’Ullastret s’exposen 
els resultats de les excavacions 
fetes en aquests jaciments.

transport 
◗Vehicle privat. Prenem la car-
retera C-66, passem la Bisbal 
d’Empordà i prenem la GIV-44 
al trencant de Vulpellac i avan-
cem en direcció a Ullastret. 
◗Transport públic. Anar a Gi-
rona amb Renfe. De Girona a 
Vulpellac amb autocars Sarfa. 
Ullastret es troba a 5 km de 
Vulpellac. 

telèfons i webs
◗Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya – Ullastret. Puig de Sant 
Andreu 972 17 90 58. www.
mac.es/ull   www.mnat.es/ibers  
www.empordanet.com   

çada per set torres, i n’hi ha una al-
tra a l’extrem nord del poblat i una 
més davant del museu. La part sud 
presenta el mur més estret ja que 
es trobava sobre un fort pendent. 
La porta 1 està ben conservada i es 
descobrí tapiada. 

 pLaça pÚbLiCa i tEmpLE
A l’interior, passegem pel carrer 
que portava a l’acròpoli. A la dre-
ta trobem un carrer que dóna a un 
gran edifici amb pati central. Paral·
lel a aquest hi ha les restes d’un 
altre carrer, parcialment empedrat. 
Avançant pel carrer principal arri-
bem al cim del turó on s’observen 
les restes de dos temples. 

 mUraLLa mEdiEVaL 
A la part alta del Puig de Sant 

Andreu es construí un castell 
medieval als segles IX i X. és un 
bon moment per observar tot el 
poblat. 

 CiStErnES i SitgES
A Ullastret s’han trobat tres grans 
cisternes que recollien l’aigua de 
pluja, de les quals dues són visi-
bles. Es tallaven a la roca natural 
i es revestien amb carreus i amb 
enlluït de morter, es tapaven amb 
grans lloses i l’aigua s’extreia per 
un forat. Les nombroses sitges 
s’utilitzaven com a dipòsits per 
guardar cereals, es revestien amb 
palla i es tapaven amb fang. 

➐ mUraLLa ViSta dES dE 
L’intErior dEL pobLat
Veiem clarament la superpo-
sició de parets construïdes en 
èpoques diverses, des del segle 
VI a finals del III aC. Els acces-
sos a les torres troncocòniques, 
que primer eren interiors, es van 
substituir per escales adossades 
en un moment posterior.

➑ mUSEU d’ULLaStrEt 
El museu explica la cultura ibera 
de la zona nord-est de Catalunya. 
L’exposició consta de dues parts, 
diferenciades pel color de fons 
dels plafons: informació general, 
cronologia, característiques de 
la cultura ibera i la seva evolució; 
la vida dels ibers, comerç, rituals 
funeraris, urbanisme, escriptura...  

  

Vista aèria del jaciment del Puig de Sant Andreu d’Ullastret
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aL bELL mig dE L’EmpordanEt

Seguir les petjades dels ibers 
al poblat ibèric d’Ullastret 
El jaciment pertany al Museu d’Arqueologia de Catalunya
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amb EL SUport dE La FUndaCión VodaFonE

joves voluntaris formen adults 
en seguretat a internet
Els tallers són part del projecte “Conecta Joven”

Jove, dinamitzador i usuària a la Fundació Jovesolides, a Paterna (València)

ELVIRA ALIAGA

durant els mesos de febrer 
i març, noranta persones 
adultes han participat als  

cursos sobre tecnologies de la in-
formació i la comunicació impartits 
per joves  entre 15 i 19 anys que 
formen part del projecte “conecta 
Joven”. cal destacar la incorpora-
ció d’una unitat específica sobre 
seguretat a internet i la continuï-
tat del mòdul sobre l’ús de telèfons 
mòbils, que tant d’èxit va tenir en 
les formacions de l’any passat. 

L’ús generalitzat d’Internet, les 
aplicacions de la web 2.0 i els 
telèfons mòbils d’última gene-
ració ha afavorit l’aparició d’al-
guns riscs associats a les múlti-
ples interaccions que possibiliten 
aquests formes de comunicar, 
així com a la quantitat de dades 
i informacions personals que hi 
circulen. És per això que, en el 
marc del Conecta Joven, s’ha vist 
la necessitat d’incorporar forma-
ció sobre l’ús segur i responsable 
de les TIC, amb la finalitat d’am-
pliar les competències tecnològi-
ques de les persones adultes que 
participen als tallers.

Els cursos tenen una duració de 
trenta-vuit hores lectives en les 
quals s’imparteixen  continguts 

bàsics per a l’alfabetització di-
gital, mitjançant tallers pràctics 
dissenyats específicament pels 
formadors/es de “Conecta Joven”. 

Aquestes formacions posen espe-
cial atenció a la metodologia uti-
litzada i es van actualitzant a cada 
edició, adaptant-se a les noves ne-
cessitats dels col·lectius als quals 
es dirigeixen. 

Es vol ampliar les 
competències  

tecnològiques de 
persones adultes

Hi participen  
sis entitats 

d’Astúries, Galícia, 
València, Toledo  

i Madrid 

En aquesta primera tanda de ta-
llers de l’any 2012, noranta per-
sones adultes han participat en les 
formacions impartides per vint-i-
quatre joves voluntaris y volun-
tàries de sis organitzacions que 
formen part del “Conecta Joven”. 
En aquest projecte d’aprenentatge 
i servei, els i les joves reben a la 
vegada formació per poder im-
partir aquest tipus de tallers i són 

acreditacions de  
microsoft office  
Specialist a  
CEntrE ESpLai 

ISABEL SANTERO  

des del mes de març  totes  aquelles 
persones que ho vulguin, poden 
venir a centre esplai  a fer 

l’examen per  obtenir el certificat acredi-
tatiu de la competència digital (actic).

La sigla ACTIC correspon a la denomina-
ció “acreditació de competències en tecno-
logies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la 
competència digital.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de 
més de 16 anys demostrar les seves com-
petències TIC mitjançant una prova per or-
dinador. Tant la prova com l’obtenció del 
certificat son telemàtics i s’han de realitzar 
en un Centre col·laborador. Les persones 
que superin satisfactòriament la prova tin-
dran un certificat acreditatiu que emetrà la 
generalitat, i que els possibilitarà acredi-
tar un determinat nivell de competències 
(bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de 
qualsevol empresa o administració. ■

cal demanar cita prèvia a:  
http://www20.gencat.cat/ 

portal/site/actic

La Fundació 
Catalana de l’Esplai, 
centre col·laborador per 
a l’acreditació aCtiC

QdtiC: la nova qualificació 
professional per als 
dinamitzadors d’espais tiC

ISIDRE BERMúDEz

una de les tasques més significa-
tives del programa vocational 
educational training for e-inclu-

sion (vet4ei) que la fundació esplai en 
consorci amb 8 organitzacions de 7 països 
europeus ha vingut desenvolupant el darrer 
any, ha estat l’impuls d’una nova qualifica-
ció professional per als professionals de la 
dinamització de telecentres i espais tic.

Aquesta iniciativa, absolutament nova en 
el sector, tant a Espanya com a Europa, 
s’ha desenvolupat en estret treball amb 
l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals (ICQP), organisme de la 
generalitat de Catalunya regulador de les 
competències professionals.

Durant quasi bé un any, un equip d’ex-
perts format per membres del ICQP i de 
la Fundación Esplai, ha estat treballant 
intensament per tal de definir tots els as-
pectes i competències derivats de l’exercici 
professional de la dinamització d’espais 
TIC, descrivint exhaustivament el lloc de 
treball i el context competencial i formatiu 
en el qual es desenvolupa aquesta activitat.

L’establiment d’aquesta qualificació 
professional es una antiga aspiració del 
sector, ja que permetrà assolir un major 
reconeixement social i una clarificació de 
les competències i formació atribuïbles als 
professionals de les TIC, dotant-los d’un 
Certificat de Professionalitat oficial. En 
aquest moment, el grup d’experts ja ha 
finalitzat la tasca de redacció del dossier 
de descripció de les competències profes-
sionals i el document segueix els proce-
diments administratius que tenen com a 
fites importants la publicació al DOgC, 
previsiblement a l’estiu i la incorporació 
de la nova qualificació al Catàleg estatal 
la primera part del proper any. ■

podeu veure els documents,  
en català: http://goo.gl/uxdgc / en 

castellà: http://goo.gl/uiKws 

FRANCESC GASULLA 

un nou marc de relació neix en-
tre la fundación esplai i micro-
soft  amb la posada en funci-

onament de la it academy a centre 
esplai amb l’objectiu d’ampliar el catà-
leg de serveis formatius i de certificacions 
oficials. des d’ara s’ofereix la possibilitat 
que qualsevol persona més gran de 16 
anys es pugui acreditar com a microsoft 
office specialist (mos) a les instal·
lacions de fundación esplai. l’ acredi-
tació oficial dels creadors de Windows 
té validesa internacional i permet, fins i 
tot, convalidar crèdits de lliure elecció a 
algunes universitats.

Aquestes acreditacions estan lligades a 
la realització de proves en línia de dife-
rents nivells sobre els coneixements que 
la persona usuària té dels programes que 
formen part de l’Office: Word, Excel, Ac-
cess, Powerpoint i Outlook.

D’aquesta forma s’amplien les propostes 
formatives relacionades amb les  millo-
res competencials de la ciutadania en 
coneixements digitals i la seva emple-
abilitat. ■

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

DINAMITZACIÓ 
DE L’ESPAI TIC 

CODI SC_1-980_3 

FAMÍLIA PROFESSIONAL 
SERVEIS SOCIOCULTURALS 

I A LA COMUNITAT 

acompanyats en tot el procés per 
persones dinamitzadores adultes. 

Les entitats participants han estat: 
Abierto Asturias, d’Avilés; Jo-
vesolides, de Paterna (Valencia); 
FEMURO, de Verín (galicia); 
YMCA, de Toledo; i Asociación 
la Rueca y Fundación Tomillo, de 
Madrid.

En aquesta ocasió, i per segona ve-
gada consecutiva, Fundación Vo-
dafone ha donat suport al projecte 
com a part de la seva estratègia 
per contribuir a l’ús social de les 
tecnologies. ■

més informació:  

http://www.netvibes.com 
/conectajoven
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La mEtodoLogia aConSEgUEix SUpErar LES diFErènCiES EntrE ELS partiCipantS

Cursos que formen per ser ajudant 
de cuina i ensenyen la llengua    
Tothom té les pràctiques assegurades 

TRINIDAD GóMEz / MANOLITA SANz     

exercir d’ajudant de cuiner o 
fins i tot de cuiner. aquesta 
és la finalitat última de la 

formació que imparteix el centre 
d’estudis de l’esplai amb els dos 
cursos d’operacions Bàsiques de 
cuina, subvencionats pel soc. 
estem parlant, per tant, de formar 
els alumnes en els continguts bà-
sics perquè puguin desenvolupar 
les tasques de cuina i perquè as-
soleixin la inserció laboral.

Per dur a terme la tasca formativa 
s’ha desenvolupat una metodologia 
que es basa en les dues grans qües-
tions que plantegen tant els contin-
guts del curs com els  grups: la pri-
mera dificultat era la comprensió, 
tant per motius d’idioma com per 
diferents nivells acadèmics, i la se-
gona, com fer que d’una formació 
eminentment teòrica s’adquireixen 
les correctes formes d’aplicació 
pràctica i hi hagi possibilitats de 
contractació.

Homogeneïtzar els grups
El gran repte ha estat homoge-
neïtzar dos grups de 18 persones, 
on els  protagonistes eren homes i 
dones dels 18 als 58 anys, d’ori-
gen divers: catalans, paquistanesos, 
marroquins, guineans, argentins i 
peruans. També, amb una escala de 
formació d’universitaris a persones 
sense cap estudi. Aquests darrers, 
gràcies a la motivació que els ha 
generat el curs de cuina, han co-
mençat l’escola d’adults per a la 
seva alfabetització. 

parelles lingüístiques
No era possible avançar sense te-
nir en compte que la meitat dels 
alumnes no comprenien l’idioma 
i, en poc temps, podien quedar 
despenjats. Per això, s’ha  desen-
volupat un programa de parelles 
lingüístiques, agrupant els alumnes 
per les seves dificultats lingüísti-
ques i de comprensió teòrica. En 
aquestes parelles, la persona que 
té més facilitat es compromet a fer 
que el seu company entengui i se 
senti integrat en la activitat. Segons 
Trinidad gómez, coordinadora dels 
cursos: “Això ha servit molt per als 
alumnes amb més dificultats, però 
també ha estat un gran estímul per 
als alumnes més avantatjats, per-
què han esdevingut part activa de 
la formació i veuen més clarament 
que estan adquirint noves habilitats 

i capacitats i que, a més,  servei-
xen per recolzar i afavorir els seus 
companys”. Tot plegat, ha afavorit 
molt la integració i una bona con-
vivència intercultural, aconseguint 
un bon esperit d’equip.
 
resoldre situacions d’estrès
Un cop aconseguit un nivell més 
homogeni de comprensió, s’ha op-
tat per una metodologia que apropi 
les classes a la realitat, creant “role 
plays” consensuats, on els alum-
nes han de resoldre les diferents 
situacions de cuina, amb correcció 
tècnica i superant moments crítics, 
cosa que fa aflorar les mancances 
quant a actituds i control d’estrès, 
i permet treballar-ho a classe o en 
tutories individuals, perquè arribin 
a les pràctiques formats de manera 
global: tècnicament i personalment.  

Interessats trucar al 

93 551 15 33 o 

cee@esplai.org

Al curs s’aprèn a tant a cuinar com a presentar els aliments o emmagatzemar-los 
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Mirta 
Viviani  
59 anys

Abdul 
Ripon 
18 anys

Sebastian 
Scarso 
40 anys

més del que esperava
Aquest curs ha superat les me-
ves expectatives, perquè m’ima-
ginava només com a ajudant de 
cuina. No sé si trobaré feina, 
però tinc projectes per donar 
utilitat a tot el que he aprés. 
Vaig saber del curs per una 
amiga que ho havia vist al diari. 

Vinc del Casal d’infants
Sóc de Bangladesh i no havia 
estudiat fins que vaig comen-
çar al Casal d’Infants del Raval.  
Vinc per aprendre alguna cosa 
per després buscar feina. Aquí 
he descobert la mantega i algu-
nes salses força diferents de les 
del meu país. 

La metodologia és molt bona
Sóc fotoperiodista i d’origen ar-
gentí. El curset el veig com una 
alternativa; en principi. ens obre 
una porta professional i crec que 
la metodologia és molt bona. 
Me’n vaig assabentar pel SOC.  

Com ho veuen des de 
la taula de cuina

professionals qualificats
La gran diferència d’aquests cursos 
amb els que fins ara s’impartien en 
aquesta modalitat, és la amplitud 
i profunditat dels continguts, molt 
propers a un grau mig de cuina. 
Així, els alumnes que compleixin 
amb tots els requisits d’assistèn-
cia, assoliment de continguts te-
òrics, correcte desenvolupament 
de manipulació i elaboracions en 
cuina, obtindran el Certificat de 
professionalitat.  Això és un pas  
endavant cap a unes qualificacions 
de qualitat i uns futurs professio-
nals amb coneixements ferms que 
els aportaran seguretat i confiança 
a l’hora d’enfrontar-se a un nou 
treball. Perquè, no ho oblidem, 
aquests cursos estan dirigits a per-
sones aturades i la finalitat és que 
puguin trobar feina. ■

monitors/es d’activitats de lleure
infantil i juvenil 

del 25 de juny al 12 de juliol
el prat i Barcelona

intensiu 

EStiU

intensiu 

jULioL

intensiu 

EStiU

intensiu EStiU

del 2 al 31 de juliol
vallirana

del 23 d’agost al 8 de setembre
Barcelona

directors/es d’activitats 
de lleure infantil i juvenil

del 23 d’agost al 8 de setembre
Barcelona

preu: 

195€

preu: 

195€
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REDACCIó

l taula del tercer sector con-
sidera que és urgent que, 
en compliment de la recent 

sentència del tribunal suprem 
que obliga l’estat a transferir a la 
Generalitat els recursos del 0,7% 
de l’irpf per a finalitats socials, 
el Govern espanyol, el Govern de 
catalunya i les organitzacions del 
tercer sector s’asseguin a parlar 
per pactar un nou model de gestió 
d’aquests fons.

Malgrat la setència, el 21 de febrer, 
el Congrés dels Diputats va rebut-
jar, amb els vots en contra de PP, 
PSOE i UpyD, una moció presen-
tada per ERC en la qual s’instava 
el govern espanyol a acatar aquesta 
sentència del Tribunal Suprem, que 
s’havia fet pública a finals de gener.

La Taula del Tercer Sector, que 
considera incomprensible que el 
Congrés hagi debatut i votat el 
compliment d’una sentència ju-
dicial i que, a més, alguns partits 
hi hagin votat en contra, planteja 
que el nou model que ara corres-
pon pactar ha de garantir l’estric-
te compliment del que estableix 

EL tribUnaL SUprEm Ha diCtat SEntènCia donant La raó a La gEnEraLitat 

La taula i la generalitat reclamen els 
recursos i la gestió del 0,7% de l’irpF
Catalunya aporta 52 milions d’euros, i només en tornen la meitat

la sentència del Suprem, i alhora, 
permetre la viabilitat futura de les 
organitzacions estatals del Tercer 
Sector que fins avui s’han vingut 
beneficiant d’aquests recursos.
La Taula del Tercer Sector vol ser 
partícip de la construcció d’aquest 
nou model, i per això s’ha adreçat 
tant a la Ministra Ana Mato, com 
al conseller Josep Lluís Cleries, i 

a les principals organitzacions es-
tatals del Tercer Sector, amb l’ob-
jectiu d’obrir espais de diàleg que 
permetin pactar entre tots aquest 
nou model a la vista de la recent i 
inequívoca sentència del Suprem.

acte reivindicatiu
En la mateixa línia, el  17 de febrer, 
la Taula del Tercer Sector va orga-

nitzar un acte on hi van participar 
els representants de les entitats que 
conformen la Taula i que també va 
comptar amb el recolzament de re-
presentants  de tots els partits polítics 
catalans amb representació al Con-
grés dels Diputats: Carles Campuza-
no (CIU), Esperança Esteve (PSC), 
glòria Martín (PPC), Joan Tardà 
(ERC) i Laia Ortiz (ICV-EUiA).

Acte del 17 de febrer, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector

En el transcurs d’aquest acte, la 
presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, àngels guiteras, va des-
tacar que “per al conjunt de les 
4.000 entitats socials que agrupem 
la Taula del Tercer Sector, el fet de 
gestionar el 0,7% de l’IRPF des de 
Catalunya és molt important, entre 
d’altres raons, perquè podria per-
metre superar un greuge històric 
que ve patint Catalunya en la dis-
tribució d’aquests recursos”. 

Catalunya ha vingut recaptant 
un 28% del total d’Espanya de 
la casella del 0,7% de l’IRPF, i 
únicament n’ha rebut un 14% 
aproximadament, any rere any. 
Això vol dir, amb xifres de 2011, 
que mentre  Catalunya va aportar 
uns 52 milions d’euros destinats a 
programes socials, el govern cen-
tral en el moment de la distribució 
només va destinar 29 milions als 
programes socials duts a terme a 
Catalunya. O sigui, pràcticament 
la meitat. És a dir, 23 milions 
d’euros menys dels que els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya 
havien aportat en la seva decla-
ració de la Renda amb aquesta 
finalitat. ■

Lluitar contra l’exclusió a Etiòpia 
La Fundació IPI-COOPERACIó (Iniciativa Pro Infància) 
és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2000 
amb seu a Barcelona. L’objectiu social és la protecció de la 
infància i el desenvolupament de projectes de cooperació 
a l’Àfrica. Escola, educació, formació i sanitat han estat els 
eixos vertebradors de la seva activitat, principalment a Eti-
òpia. Aquests elements són pilars fonamentals en els quals 
se sustenta el futur d’un individu, d’una comunitat i d’un 
país. Per això IPI-COOPERACIó ha adreçat la seva tasca a 
dotar de recursos i infraestructures les escoles públiques, 
millorant instal·lacions, creant-ne de noves i lluitant contra 
l’abandonament escolar prematur, amb l’objectiu que els 
infants puguin millorar les seves expectatives i les de la 
seva comunitat, donant-los les eines per poder combatre la 
pobresa, la manca de serveis sanitaris, la discriminació de la 
dona i altres estigmes encara presents a la societat africana.

gran Vía 646, 1r 2a 08007 barcelona. 
tel. 93 412 01 02
www.ipi-cooperacio.org  info@ipi-cooperacio.org

L’acció d’IPI Cooperació s’adreça a la infància sobretot

Una entitat que funciona amb voluntariat 
ADAMA  va néixer l’any 2008 fruit de la sensibilitat per ajudar 
a persones sense recursos i en situació d’exclusió social, mit-
jançant les teràpies alternatives i naturals. Col·lectius com per-
sones sense sostre, malalts de VIH, dones víctimes de violència 
de gènere, tercera edat o infància sense recursos econòmics 
en són els beneficiaris. A ADAMA hi ha una visió holística 
de la persona, com a valor central i eix fonamental de l’acció 
social. ADAMA és una entitat de voluntariat. A dia d’avui 200 
voluntaris, 80 a l’àrea de gestió i 120 a l’àrea de teràpies, duen a 
terme programes i projectes basats amb teràpies com Massat-
ges, Risoteràpia, Reflexologia, Reiki, Musicoteràpia, Ioga, etc. 
L’acció d’ADAMA ha vist reduïda les dependències dels ajuts 
socials, a través de la facilitació de la reinserció social, com 
queda demostrat amb les accions realitzades a l’ Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials, l’ Associació Ciutadana 
Anti-Sida de Catalunya, Fundació FIAS o Caritas Diocesanas.

C. atlàntida, 21, 2-1. 08930 Sant adrià de besòs. barcelona
tel. 93 462 73 95
www.adama.org.es

La persona és l’eix fonamental de l’acció de l’entitat

Si l’educació és divertida, mai s’oblida!
BIOSFERA és una associació que s’origina amb l’esforç 
d’un equip multidisciplinari format per biòlegs, ambien-
tòlegs i pedagogs. El seu objectiu és fomentar el conei-
xement del medi natural com a eina essencial en la lluita 
contra la regressió i la desaparició dels ecosistemes na-
turals. Actualment, la via d’actuació principal de l’entitat 
és l’educació ambiental adreçada als centres escolars i 
col·lectius diversos com ara cases d’oficis, centres de for-
mació, casals i esplais de Catalunya. BIOSFERA disposa 
d’un programa educatiu basat en activitats pràctiques 
(tallers a l’aula, activitats d’un dia, colònies i crèdits de 
síntesis) relacionades amb el coneixement i el respecte 
per la natura. 
Paral·lelament, BIOSFERA promou mesures actives per 
a la sostenibilitat del nostre patrimoni natural davant els 
impactes que comporta el desenvolupament de la societat.

L’Hospitalet de Llobregat
tel. 93 518 21 00   
www.biosferaeduca.com  biosferaeduca@gmail.com

Es fa educació ambiental per a col·lectius diversos

iniciativa pro infància-cooperació adama Biosfera, associació d’educació ambiental
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Suport forma entitats  
a torre jussana 
Un dels serveis que ofereix Suport 
Associatiu a les entitats del Tercer 
Sector és el de la formació, sobre-
tot en termes legals i econòmics. 
Durant els mesos de febrer i març, 
i en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, Suport Asso-
ciatiu ha organitzat unes xerrades 
a la seu de Torre Jussana, amb 
gran èxit de participació. 

D’una banda, es van impartir dues 
sessions formatives per a què les 
entitats no lucratives coneguessin 
els principals impostos als quals 
estan subjectes, i les obligacions 
fiscals que cal tenir en compte 
per gestionar de forma eficaç 
l’entitat. Les sessions van estar 
protagonitzades pels dubtes que 
genera a totes les entitats la ges-
tió de l’IVA. 

D’altra banda, es van impartir dues 
xerrades més sobre la necessitat 
d’adaptar els estatuts de les enti-
tats a la nova legislació. En aquest 
cas es van explicar les principals 
novetats d’aquesta regulació (Llei 
4/2008, del Llibre Tercer del Codi 
Civil) i les seves repercussions im-
mediates per a les entitats. Una 
part de la sessió va ser en forma 
de taller, en què les entitats, que 
venien molt ben preparades, van 
començar l’adaptació dels seus 
estatuts, amb l’assessorament de 
la formadora. 

En tots els casos hi ha hagut una 
molt bona valoració tant per part 
de les entitats, com de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de les forma-
dores de Suport Associatiu.

Tant és així que l’Ajuntament  
de Barcelona ha decidit repetir 
aquestes quatre jornades durant 
els mesos d’abril i maig  perquè 
més  associacions interessades 
hi puguin assistir i rebre aquesta 
formació. 

www.bcn.cat/tjussana    
 

breu

ALBA HOLGADO  

suport associatiu ofereix 
un conjunt de serveis d’as-
sessorament agrupats dins 

l’anomenat pack anticrisi, que in-
clou serveis de gestió integral en 
els àmbits econòmic, fiscal, laboral, 
jurídic i informàtic.

Amb el lema “Junts millorem la 
gestió de les associacions i les 
fundacions”, el mes d’octubre 
passat es va celebrar a Barcelona 
la primera trobada anual d’Entitats 
del Club de Suport de Suport As-
sociatiu.  

A la jornada, es va parlar de com la 
crisi obliga les entitats a ser el més 
eficients possibles, donat que creix 
la demanda d’atendre necessitats 
socials tot i que disminueixen els 
recursos per fer-hi front.  

Després de la trobada i de la re-
flexió i participació conjunta amb 
totes les entitats del club, va sorgir 
la idea clau de que per tal de te-
nir un bon impacte les entitats no 
lucratives s’han de gestionar bé. 
Suport Associatiu va detectar que 
calia dissenyar una nova fórmula 
de gestió integral que permetés a les 
entitats optimitzar els seus recursos 
i estalviar-se uns diners. 

Finalment ha arribat la solució de 
Suport Associatiu, el nou “Pack 
Anticrisi”,  especialment destinat 
a les associacions i fundacions ca-
talanes de volum mitjà. 

El Pack Anticrisi té dues versions. 
Es pot optar pel Servei de Suport 
Informàtic, o pel servei de la Con-
fecció de la Comptabilitat.

El nou pack està adreçat a les en-
titats que els cal software adequat 
a les seves necessitats (gestió de 

SoLUCionS daVant La CriSi pEr a LES EntitatS dEL tErCEr SECtor

nou “pack anticrisi”  
de Suport associatiu 
L’externalització de serveis, una eina per a la millora de les entitats

Tenir pocs recursos no ha de ser sinònim de pèrdua de qualitat 

Sessió de formació amb  
entitats a Torre Jussana

participa! t’esperem, la teva opinió és important.ELVIRA ALIAGA

fundación esplai ha obert un 
debat sobre el paper que han 
de jugar les organitzacions 

del tercer sector en el context ac-
tual de crisi profunda i canvi d’èpo-
ca. És una iniciativa del consell as-
sessor que ha engegat un procés de 
construcció col·lectiva que es recull 
en una web i es publicaran en el 
marc de la col·lecció “documents 
per al debat”.

El principal objectiu de “Ciuta-
dania i ONg” és promoure un 

participació per fer el llibre “Ciutadania i ong”
debat per orientar nous camins en 
el quefer de les organitzacions del 
Tercer Sector, des de tres focus: 
les relacions intergeneracionals, 
la participació transformadora i la 
civilització digital.

La reflexió parteix d’uns articles 
elaborats per tres experts que plan-
tegen unes premisses inicials per 
començar el debat, i una sèrie de 
preguntes. Carlos giménez, profes-
sor de la Universitat Autònoma de 
Madrid, presenta el tema de les re-
lacions intergeneracionals; Imanol 

Zubero, professor de la Universitat 
del País Basc, escriu sobre la par-
ticipació transformadora; i Ismael 
Peña-López, professor de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, s’en-
carrega del tema relacionat amb la 
civilització digital. 

La principal novetat del procés  
consisteix en la metodologia uti-
litzada: Mitjançant un espai obert 
en internet el debat s’obre a la 
participació de responsables, pro-
fessionals, voluntaris i voluntàries 
d’organitzacions del Tercer Sector 

i també de persones expertes o re-
lacionades amb el treball en l’àm-
bit social. Totes les aportacions 
seran recollides i publicades en el 
número 5 de la col·lecció “Docu-
ments per al debat”, reconeixent 
l’autoria de cada participant.■

◗ Entra a www.ciudadaniayong.org , registra’t i segueix els passos que s’indiquen

Llegeix 
els articles

respon al
qüestionari

participa al  
fòrum de debat

participa en la 
construcció del 
document final

Ets co-autor/a
del llibre
“Ciutadania i ong”

paCK antiCriSi

què inclou?
preu: 

165€/mes

Ser soci del Club de Suport

Software de gestió 
programa de comptabilitat; 
gestió de socis i donants; 
facturació... 

test de diagnosi inicial 

Suport jurídic 
tràmits registrals, 
modificació d’estatuts 

Suport Laboral 
(fins a tres treballadors)

gestió assegurances
inclou auditoria gratuïta de 
les assegurances de l’entitat

Suport fiscal 
(excepte l’impost de  
societats i comptes anuals)

Suport econòmic 
revisió comptabilitat, 
tancament comptable

               Suport informàtic            o                 Confecció de la comptabilitat

socis, comptabilitat, etc.), que han 
de fer nòmines, tràmits jurídics de 
diversos tipus, que han de gestio-
nar el pagament d’impostos, que 
volen revisar  les seves assegu-
rances, que no tenen comptable, 
o que disposen d’ordinadors sense 
suport tècnic... Les associacions 

i fundacions que es troben en 
aquesta situació poden ara, amb 
el “Pack Anticrisi” gaudir de 
la tranquil·litat de tenir un grup 
d’experts al costat que vetllen 
pel bon funcionament de la seva 
entitat. A partir d’ara, tenir pocs 
recursos econòmics ja no ha de ser 

sinònim de pèrdua de la qualitat 
en la gestió. ■

si voleu ampliar la informació 
visiteu el web www.suport.org  
o truqueu a suport associatiu  

al 93 474 74 50
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em va permetre entrar-hi més a 
fons. Vàrem escriure dos llibres i 
he publicat bastants articles sobre 
el tema. Procuro sempre combinar 
la reflexió i la recerca amb la pràc-
tica de la solidaritat. 

Has estat en diferents organitza-
cions de voluntariat...
He estat secretari de la Fundació 
FIAS, durant una dècada, i he col-
laborat  uns anys, com a voluntari, 
amb Federació Catalana de Volun-
tariat Social. Participava en l’edi-
ció de la revista VOL, on vàrem 
publicar alguns monogràfics molt 
interessants sobre el voluntariat i 
col·lectius desafavorits. Ja ho sa-
bem: el sistema social és excloent: 
en temps de crisi, llança als marges 
tot allò que no interessa... sempre 
acaben rebent els mateixos!

Cap on ha d’evolucionar el vo-
luntariat? 
Hi ha molta gent amb ganes de col-
laborar, de fer la seva aportació. 
Hi ha projectes molt engrescadors 
i a mida. El que cal es que les 

cions com les d’abans: a proble-
mes nous, noves respostes; a nous 
reptes, noves alternatives.

La teva experiència com a docent 
va començar als instituts Boscà 
i Maragall...
Sí, però l’experiència que realment 
em va marcar com a professional 
va ser la de l’Escola Sadako, en 
els primers 1970. Allí, em vaig 
trobar amb un grup de mestres 
i d’alumnes amb els quals vaig 
aprendre l’ofici. Tot i que portava 
tres o quatre anys fent classe, em 
considerava un “novell”. En aques-
ta escola vaig aprendre a treballar 
en equip, a ser tutor, a dinamitzar 
equips docents a l’escola.

Després vas entrar a l’ICESB, a 
la universitat, i a partir d’aquí 
podríem dir que en matèria 
d’ensenyament has tocat totes 
les tecles...
Excepte en la Formació Professio-
nal, he estat en tots els nivells del 
sistema educatiu... Si, he conjugat 
el verb ensenyar  per activa, per 
passiva i per perifràstica... L’ex-
periència de l’ICESB fou molt 
important en la meva vida. No va 
acabar bé, però va valer la pena. 
En la Universitat he exercit, amb 
il·lusió i ganes, les funcions prò-
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JOSEP M. VALLS
Com va començar el teu compro-
mís amb l’educació?
Vaig néixer al si d’una família 
treballadora, a la València de la 
postguerra. Vaig haver d’ ajudar 
a casa per guanyar-nos el pa de 
cada dia. Tot i que no m’agradava 
massa, vaig estudiar batxillerat. De 
molt jove, vaig conèixer una apre-
nent de la Joventut Obrera Catòlica 
(JOC) que em va introduir als ide-
als d’aquell moviment. Molts anys 
més tard vaig treballar intensament 
en un moviment d’universitaris i 
estudiants cristians (MUEC).

Com et va influir la teva parti-
cipació en aquests moviments?
Vaig estar en les primeres assem-
blees constituents, a principis dels 
70. Va ser una etapa de la que em 
sento orgullós: érem part d’un 
moviment d’estudiants compro-
mès amb la democràcia, amb la 
societat, amb la universitat, amb 
la cultura, amb la fe. No fèiem po-
lítica de partit, però si formàvem 
militants des del pluralisme, l’au-
tonomia personal, la solidaritat i 
la comunió. 

Una escola de lideratge juvenil...
Allà es van formar no pocs líders 
polítics i socials actuals. Quadres 

tocant de peus a terra
salvador Carrasco és patró fundador de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, membre de la Comissió 
de Bon Govern i president de la seva Comissió de 
Polítiques. Nascut l’any 1942 a València, Carrasco 
és professor emèrit del Departament de Sociolo-
gia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat 
de Barcelona i responsable de l’àmbit de Coope-
ració Interuniversitària, CIDUI i Publicacions, dins 
la secció d’Universitat de l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE, UB). A més, va ser degà del Col·
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i en Ciències de Catalunya de 1988 a 1993. 
Durant deu anys va ser membre del Consell Escolar 
de Catalunya, i també va ser Subdirector General 
de Formació Permanent del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, de 1993 
a 1996. 
Compromès amb causes socials, Salvador Carrasco 
sempre ha volgut tocar de peus a terra. Per això, 
a més d’exercir activament com a patró de la Fun-
dació també forma part del Club d’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet, d’Esplugues-L’Hospitalet de 
Llobregat, amb la idea d’exercir de pont entre el 
Patronat i el dia a dia de les entitats de base.
Per la seva trajectòria exemplar en el camp de l’edu-
cació i pel seu compromís amb la cultura i la societat 
catalana, el passat  26 de gener va rebre el Premi 
Ramon Fuster que atorga el Col·legi Oficial de Doc-
tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya. Un reconeixement ben merescut! 

salvador Carrasco, professor i patró fundador de la Fundació Catalana de l’esplai

“no podem abdicar del 
nostre treball d’educadors”

al servei de la comunitat, sempre 
cercant l’ equilibri entre l’afir-
mació i la visió de país i la cons-
trucció d’una societat més justa, 
centrada en el desenvolupament 
d’allò que és comú i la promoció 
dels drets socials i personals. Van 
ser anys de molta activitat...

Aquests moviments han trobat 
relleu en l’actualitat?
Segueixen havent-hi moviments, 
però avui les coses són diferents i 
la seva la incidència molt distinta. 
No m’agradaria ser injust. El pe-
rill és mirar enrere i pensar que els 
temps passats van ser millors. Avui 
el compromís s’expressa i viu en 
formes molt diferents.

I el moviment 15 M?
És que l’afany de justícia i de lli-
bertat que han respirat els movi-
ments de joves no ha desaparegut. 
Però ara tot és diferent. Avui no 
tindrien sentit unes organitza-

pies del professor: la docència, la 
recerca, la gestió acadèmica i la 
transferència del coneixement a la 
societat.

I des d’aquesta perspectiva, com 
veus la situació actual del món de 
l’ensenyament?.
He seguit des de fa anys l’evolu-
ció de les estructures i del sistema 
educatiu. Arribes a la conclusió 
de que les lleis només creen les 
condicions de possibilitat per fer 
les coses. Però, el que realment im-
porta són els professors i la seva 
capacitat de treballar bé amb els 
seus alumnes; la capacitat d’inno-
vació, de creativitat, d’obrir ho-
ritzons... No dic que no s’hagi de 
protestar. Però, no podem perdre 
de vista que el repte està en el dia 
a dia a l’ aula, en la construcció de 
nous coneixements i en la realitza-
ció d’aprenentatges significatius. 
Això és irrenunciable. És el que 
més hauria de preocupar.

La teva implicació social t’ha 
portat a implicar-te a fons amb 
algunes causes.
Sí. Per exemple, vaig tenir l’opor-
tunitat de fer recerca sobre la 
realitat dels gitanos de Barcelona 
i Badalona. Ja els coneixia. Tinc 
bons amics entre ells. La recerca 

He conjugat  
el verb ensenyar  

per activa,  
per passiva i per 

perifràstica

El perfil
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m’ha aportat  

sentit de la realitat
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organitzacions tinguin plans de 
voluntariat i formin els seus vo-
luntaris. En general, a Catalunya 
el voluntariat està ben viu i amb 
una articulació acceptable.

Tu ets patró fundador de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, però 
també estàs directament vinculat 
a una entitat de base, l’esplai Pu-
billa Cases Can Vidalet. Desta-
ca’m una cosa que hagis aportat 
i una que hagis rebut d’aquesta 
vinculació directa a un esplai.
He aportat la meva experiència 
en el món de l’educació i en els 
moviments juvenils. Ho he fet en 
la mesura que les necessitats del 
barri o de l’esplai ho requerien. 
D’altra banda l’esplai ha ajudat a 
que el meu treball en el Patronat 
de la Fundació tingui té cara i ulls. 

Qüestionari Proust

Quan a les reunions es parla de 
temes que afecten als esplais, hi 
sé posar cares i noms, tinc vivèn-
cies de referència. L’esplai m’ha 
aportat sentit de la realitat.

En general, quin és el punt fort i 
quina la principal debilitat dels 
centres d’esplais?
El punt fort, l’arrelament al barri, 
la cohesió dels equips i la força que 
ens dóna anar junts i compartir un 
mateix projecte. El punt feble, diria 
que algunes mancances en la for-
mació dels dirigents i els responsa-
bles. Per això, ara estem dinamit-
zant un Seminari amb responsables 
dels esplais de la Federació i la 
Fundació, que conclourà amb el 
disseny d’un nou pla de formació.

El passat 26 de gener vas rebre 
el premi Ramon Fuster. Com vas 
viure aquest moment ?
El que vaig sentir es resumeix en 
dues paraules: emoció i gratitud. 
Emoció perquè no m’ho esperava 

i –no me n’amago- em va agradar 
molt! A l’acte hi havia persones que 
feia molts anys que no veia. I grati-
tud, perquè tot ho he fet sempre en 
equip. Aquest premi me l’han donat 
a mi, sí. Però és quelcom a com-
partir amb molts col·legues, com-
panys i companyes, amb els que he 
fet camí. Hi ha una foto de l’acte on 
surto aixecant el diploma del premi, 
ensenyant-lo a tothom. L’estava ofe-
rint a la gent que va venir a l’acte, 
perquè el premi no era només per a 
mi: era per a moltes persones.

Entenc que per a tu, “fer pinya” 
és essencial...
Un dia  el director de l’Institut 

Boscà, Joaquín Saura, em va de-
dicar un llibre seu amb el desig 
següent: “que la vida et doni bons 
col·laboradors”. En la meva vida 
professional, les circumstàncies 
m’han fet estar al capdavant de 
molts equips. Sempre he estat 
envoltat de gent forta, molts de 
més madurs i preparats que jo. 
Sovint en les organitzacions la 
gent es treu del mig les persones 

si no fossis professor, 
series... 
Tornaria a ser professor,  
però fent-ho millor!

Persones que admires 
en la vida real?
El meu avi: “pal de paller”,  
home recte, intel·ligent 
i autodidacta.

el teu heroi de ficció?
En Gulliver, de Jonathan Swift: 
ironia i crítica social i política. 

Què és la felicitat 
per a tu?
Gaudir, dia a dia, en allò que faig.

Quina és la teva flor 
preferida?
La rosa.

Un llibre?
Tirant lo Blanc: cercant la 
misericòrdia i la pau en 
un món violent.

Una música?
La Passió segons 
Sant Mateu, de Bach.

Una pel·lícula?
Bienvenido Mr. Marshall. 
De nou la ironia i la crítica 
social y política.

el teu menjar 
preferit?
Una bona paella.

el teu somni?
Veure millorar la situació 
social de les persones més 
desfavorides.
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Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs 
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més enda-
vant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció. 
I els videojocs?
És el regal principal que demanen els nens a partir dels vuit o
nou anys.
Un consell...
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
el que volen i millor de preu!

MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas

93 474 74 74
www.suport.org

SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Nous avantatges del
Club d'Usuaris
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat! 

La teva oficina al dia! 
Programes de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.

Adapta els estatuts de la teva entitat!
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.

Formació gratuïta!
Formació bonificable per als treballadors de l'entitat.

Assegura els teus voluntaris!
Assegurances de lleure, responsabilitat civil i voluntaris.

Envia’ns un email a info@suport.org

G a u d e i x  d ' a q u e st s  i  a l t r e s  ava n t a t g e s  d i s s e nya t s  e xc l u s i va m e n t  p e r  a
l e s  e n t i t a t s  d e l  Te r c e r  S e c t o r.  V i s i t a ' n s  a  w w w. s u p o r t . o r g

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Com es viu el Nadal als esplais?
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica
menys consumista. És un bon moment per recuperar activi-
tats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any:
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Per exemple?
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació
de regals, organitzant un “caga tió” solidari...
Treballant els valors?
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
l’austeritat, el treball en grup, la igualtat... 

I amb les famílies?
En molts esplais les famílies participen de les activitats que
he descrit abans i també s’organitzen tallers formatius per
treballar aspectes com la importància del joc i les joguines i el
consum responsable.
I quina és la principal conclusió d’aquestes sessions?
Que el millor regal no és el més car. Que està en les nostres
mans fer obsequis molt especials. I que, per damunt de tot, el
millor que podem regalar als infants és el nostre temps i dedi-
cació. 

SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”

Tot comença amb la carta als reis...
I tant! En acabar-se les vacances d’estiu els nens i nenes han
d’anar apuntant en una llibreta totes les coses que els farien
il·lusió, que necessiten o que troben a faltar. I un dia, al de-
sembre, ens posem a fer la carta. Cal posar-los per ordre i que
els infants expliquin perquè se’ls mereixen. Quan han d’expli-
car als reis perquè mereixen quatre joguines, a la cinquena ja
no tenen arguments! 
Bona estratègia!
Tot això ajuda a que coneguem més els nostres fills, sapiguem
què els interessa, més enllà de la influència de la televisió i la
publicitat. Mentre fem la carta, també és molt important en-

dreçar la casa, rentar les nines, netejar les joguines, que es
noti que es dóna importància als regals que s’han rebut els
anys anteriors!, i amb tot això tens entreteniment per totes
les vacances de Nadal.
Com s’ha d’organitzar el moment d’obrir els regals?
Aquest moment és molt important, i l’hem de pensar bé. És
fonamental que cada regal es descobreixi amb l’atenció que
es mereix...  
Què n’opina que el dia 7 de gener no sigui festiu?
Em sembla fatal! És una jornada fonamental per a que fills i
filles (i pare si mares!) puguin pair  tot el que ha passat el dia
abans!

INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva

“La carta als reis s’ha de començar a fer el setembre”
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servei de gestió laboral  
per a entitats no lucratives

sUPort a la Gestió de les Persones

    Els nostres experts facilitaran tot l’assessorament i suport que la       
     teva entitat pugui necessitar en les següents àrees.

 ◗ Gestió de treballadors .Altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.Confecció de nòmines i butlletins de cotització.IRPF trimestral i anual.tramitació It, certificats, quitances,...

 ◗ Gestió del Voluntariat

 ◗ Prevenció de Riscos Laborals

 ◗ Aplicació de la LISMI

 ◗ Elaboració de Plans d’Igualtat

 ◗ Bonificacions

 ◗ Plans d’Ocupació

que els poden fer ombra. I això és 
un greu error!.

Vas acabar la teva intervenció 
dient que “encara hem de lluitar 
molt per una educació de ma-
jor qualitat, una societat més 
justa i un  país lliure”. L’actual 
context no crida precisament a 
l’optimisme...
Per això ho vaig dir. Crec que 
no podem abdicar. Tenim eines 
a les mans: el nostre atreviment, 
la nostra lucidesa, la creativitat i 
la capacitat de sumar. I això... no 
s’improvisa. El futur es guanya i 
es construeix. Com sempre, ningú, 
mai, ens regalarà res. ■

Hi ha projectes 
de voluntariat 

molt engrescadors 
i a mida

truca’ns i te n’informarem

salvador Carrasco, va rebre el 
26 de gener el Premi ramon fus-
ter que atorga el Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en fi-
losofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya. 
Junt amb Salvador Carrasco tam-
bé va rebre el premi la química 
Mercè Izquierdo. El lliurament del 
guardó va estar presidit per fran-
cesc Homs, secretari general de la 
Presidència i portaveu del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, i 

el va obrir Josefina Cambra, de-
gana del Col·legi. francesc Danés, 
vicedegà del Col·legi va glossar la 
carrera de Salvador Carrasco que, 
en la seva intervenció, va reivin-
dicar una educació de qualitat i 
una societat i un país més lliures 
i més justos.
El Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en filosofia i Lletres 
i en Ciències de Catalunya con-
cedeix el Premi ramon fuster 
en memòria de qui fou degà del 

Col·legi i contribuí decisivament 
a fer de l’entitat un organisme 
al servei dels ensenyants i de la 
cultura catalana. El premi reco-
neix la trajectòria professional 
exemplar en el camp de la reno-
vació pedagògica i en la lluita per 
la millora de l’escola catalana, la 
capacitat de diàleg i de mediació 
en el món educatiu català i una 
obra duradora i concreta a favor 
de la societat catalana en el camp 
de la cultura.

Premi a una trajectòria professional exemplar

El repte està en el 
dia a dia a l’ aula
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Enric Prats 
professor de la  
facultat de pedagogia
universitat de Barcelona

el color de la pinya apunt pedagògica peu de carrer  manoLita Sanz

una generació perduda 
(en la immensa mar blava)
Comença a ser massa habitual sentir expressions que 
fan referència a la gent jove d’avui com una generació 
perduda. Segurament, la crisi actual és de les més pro-
fundes que hem experimentat en les darreres dècades. 
Si més no, la situació econòmica i social és comparable 
amb la viscuda durant la transició democràtica, amb 
dades d’atur i de poder adquisitiu semblants, i amb 
unes expectatives socials i polítiques que penjaven de 
pocs fils. Tot plegat, però, amb una diferència notable: 
el nivell de formació global del jovent actual és molt 
més elevat, en quantitat i en qualitat, que la corres-
ponent cohort d’edat d’aquell moment.

S’acostuma a explicar que la generació que va néi-
xer i créixer en plena democràcia, que ha viscut en 
una situació de creixement econòmic sostingut (però 
insostenible) i que ha gaudit de quotes de benestar 
desconegudes a casa nostra, pagarà els plats trencats 
d’una gestió que només podem qualificar de cínica, 
per no qualificar-la de clarament enganyosa.  

Un model econòmic basat en l’especulació i l’acumu-
lació, que juga amb cicles d’expansió i de recessió, i 
que fomenta la immediatesa i la manca de consciència 
sobre el futur, aboca a la passivitat, l’apatia, l’immobi-
lisme i el conformisme. Els símptomes es manifesten 
quan el virus ja està instal·lat al cos: por a l’esdeveni-
dor; cansament d’esperar allò que no acaba d’arribar; 
pèrdua d’autoestima; desafecció social i política.  La 
conseqüència pot ser un individualisme que apareix 
com el darrer argument per garantir la supervivència, 
per suposat la del més fort. Els joves d’avui, i potser 
de tots els temps, són el reflex d’una generació adulta 
que no ha sabut materialitzar els seus somnis. Han fet 
el que se’ls ha demanat i s’han format com mai cap 
altra generació ho havia fet abans; han mantingut una 
actitud potser excessivament tolerant amb la situació 
ben bé fins que la situació s’ha extremat molt, i han 
respost tímidament a les urnes i al carrer. El tsunami 
conservador que està envaint les mentalitats de les 
gents europees, aquesta immensa mar blava que ha 
guanyat eleccions però també esperits, vol fer front 
al futur sense joves, que marxen i es busquen la vida 
com poden. I, com sabem, no hi ha futur sense joves. 
Per algun lloc hem de començar a canviar les coses.www.cmsc.cat

A Roser Capdevila i Valls, 
creadora de Les Tres Bes-
sones,  homenatjada per 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als premis 8 de març- Maria 
Aurèlia Capmany d’enguany, 
per “la contribució del seu 
treball  a la promoció de 
la coeducació entre els in-
fants i de la coresponsabi-
litat entre dones i homes”.

A les Mestres Àvies Recupe-
radores de Contes, un grup 
de mestres jubilades que re-
corren les escoles explicant 
contes. Proporcionen una 
bona base de transmissió 
oral als infants i formen part 
de les gairebé 250.000 per-
sones dedicades al volunta-
riat social a Catalunya. 

A Eurovegas perquè supo-
sa  una agressió territorial 
al Delta del Llobregat, per-
què pretén imposar una llei 
pròpia a Catalunya i perquè 
proposa un tipus d’oci in-
compatible amb els valors 
de l’esplai.
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Casals
Camps 

 de treball

activitats d’estiu de la fundació 
catalana de l’esplai

per a infants i joves 
dels 3 als 18 anys

Colònies

www.esplai.org/encerta
902 10 40 30

marc dinarès, 
gerent del club muntanyenc  sant  cugat

“treballem per una 
societat amb valors”

va deixar la feina de consultor fi-
nancer en una multinacional per 
aportar els seus coneixements al 

club on és soci des que va néixer, perquè 
li agrada treballar al tercer sector per una 
causa altruista . llicenciat en ade i  tècnic 
d’esports de muntanya, va fer un canvi de 
plantejament de vida i està feliç entre al-
tres coses “perquè puc destinar temps al 
més important per a mi, la família ”. 

Com arriba una associació a ser un re-
ferent de ciutat? 
El club Muntanyenc va néixer al  1944.   
Va créixer i es va diversificar. Fruit de tot 
aquest creixement, d’aquesta incorporació 
de noves disciplines i d’obrir també el ven-
tall d’activitats a infants i s’ha convertit en 
un referent a Sant Cugat. 

Des de quina edat es poden fer activitats? 
Ara estem començant a oferir-ne a partir 
dels tres anys i per dalt no hi ha marge 
d’edat; tothom que vulgui fer una activitat 
amb nosaltres pot fer-ho, sempre que les 
cames li aguantin. 

Compartiu objectius entre les seccions? 
Nosaltres tenim un objectiu comú que és 
el treball per fer una societat amb valors. 
Parlem de valors com ara la solidaritat, 
l’altruisme, el companyerisme, l’amistat, 
la cooperació... tot això ho vertebrem des 
de les activitats de les seccions. 

A quanta gent arribeu? 
Ara som prop de 2.350 socis. Si suméssim 
totes les persones que fan activitats tin-
dríem unes 15.000/any. Organitzem molts 
esdeveniments que són de ciutat, com la 
marxa infantil amb 3.000 infants o la mitja 
marató, conjuntament amb el Club Tennis 
Natació Sant Cugat. 

Teniu molts voluntaris? 
Actualment, estem parlant d’unes 300 
persones. El més important, però, és que 
l’entitat és possible gràcies als voluntaris, 
perquè dinamitzen l’activitat. Els volun-
taris bàsicament són els dirigents de les 
seccions i els col·laboradors.  

Quina importància té a una bona gestió? 
És bàsica en tots els àmbits, també en el 
de les entitats sense ànim de lucre.  Con-
siderem molt important portar bé tots els 
requeriments fiscals, legals o laborals.  Per 
això, arriba un moment que s’ha d’optar 
per tenir personal remunerat. És l’opció 
que ha pres el CMSC, amb un gerent i un 
nucli d’estructura que dóna suport a les 
activitats des dels àmbits purament admi-
nistratius i gestiona tot el que genera l’ac-
tivitat, sense entrar en la seva programació. 

També teniu serveis que contracteu? 
Tenim contractats els serveis de Suport 
Associatiu, que ens fa un assessorament 
fiscal, laboral, comptable... El que més 
valoro és la garantia que genera, el fet de 
ser una entitat com la teva i que  et tracta 
amb l’empatia que et tracta una associació 
que treballa amb uns objectius similars. 

Com a futur, cap a on voleu anar? 
El futur vindrà pel creixement de l’acti-
vitat i per fer-la ben feta i d’una manera 
sostenible, sempre continuant difonent els 
nostres valors que són la nostra raó de ser . 




