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Premis al Voluntariat 
de Fundación Esplai 
El  28 de juny es va celebrar a Madrid l’acte de lliurament dels Premis 
Fundación Esplai al Voluntariat, que enguany han arribat a la tercera 
edició.  Els guardons, que volen donar visibilitat a la tasca de les per-
sones voluntàries, han premiat Esteve Clopés Fosch en la modalitat de 
trajectòria i David López Corbelle en la modalitat juvenil. Pàg. 6 i 7. 

Enguany, s’han rebut un 30%  més de demandes per a beques de colònies 
i casals d’estiu, a les quals la Fundació Catalana de l’Esplai hi ha pogut fer 
front amb més donacions. Precisament, la Marató per la Pobresa ha donat 
150.000 euros a la campanya “Un estiu per a tothom!” per becar infants 
sense recursos econòmics per tal que facin activitats d’estiu. Pàg. 3-4.

 
La Fundació dEstina EL 5% dEL cost dE LEs EstadEs a bEcar 

actiVitats dE LLEurE PEr a inFants sEnsE rEcursos

La crisi està afectant la capacitat dels pares i les mares de gaudir, a l’agost, d’uns dies de vacances, amb els fills, en plena natura. Per aquest mo-
tiu, la Fundació Catalana de l’Esplai ha ofert les seves cases de colònies, per a que, durant el mes d’agost, les famílies puguin fer estades d’una 
setmana a pensió completa a preus socials. Per exemple, una setmana per a dos adults i dos nens fins a 12 anys, a pensió completa, en les cases 
de colònies amb piscina i activitats de natura –com rutes en piragua– , té un cost de només 499 €, és a dir, menys de 125 € per persona. A més, 
la Fundació destina el 5% del que paguin les famílies per aquestes estades  a becar activitats de lleure d’infants en situació d’exclusió social.  
MonogràFiC  Pàg. 15-17.

“ser emprenedor 
és el futur”  
El jove empresari Pau garcia-
Milà va aconseguir l’èxit amb 
eyeOs,  un entorn d’escriptori 
web que segueix el concepte 
“d’emmagatzemar al núvol”.  
Com ell explica, “en moments 
difícils com ara hi ha moltes 
més possibilitats de les que 
sembla”.   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

compromesos 
amb el lleure a 
amèrica Llatina 
Cinc joves voluntaris d’esplais 
de la Fundació aniran el mes 
d’agost a dos centres infantils de 
Cochabamba (Bolívia) en unes 
estades solidàries on comparti-
ran experiències. Els joves han 
fet abans una formació d’edu-
cació per al desenvolupament a 
l’esplai.  Pàg. 14.  

Més beques per a les colònies 
i activitats d’estiu 

a l’agost, colònies en família, 
assequibles i solidàries!

tresca Jove, amb l’estiu 
comencen les pràctiques
pàg. 9

amb les vacances 
arriben els casals 
per a la petita infància  
pàg. 10 

el voluntariat sènior 
avalua projectes d’educació 
ambiental
pàg. 13  

adaptar la formació 
de monitors als nous 
Certificats professionals
pàg. 27 

la importància de la gestió de 
les assegurances a les onG
pàg. 29 
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reflexions

fundació
Catalana
de l’esplai

les llengües a l’esplaieurovegas, 
valors i coherència

Editorial

En les darrers setmanes, moltes i diverses veus han aportat argu-
ments contundents per expressar el rebuig al projecte d’ Eurove-
gas: l’agressió a un territori particularment fràgil i sensible des del 
punt de vista mediambiental, l’orientació d’un projecte basat en 
la lògica del totxo, l’especulació immobiliària  i un tipus de turis-
me de baixa qualitat,  l’eventual vulneració de la legalitat social, 
sanitària i mediambiental de la que ens hem dotat al nostre país... 
Volem aportar una nova perspectiva. La  crisi actual no és tan sols 
econòmica,  és sistèmica i, per tant, també de model i de valors. 
Hem analitzat críticament el nostre passat recent, l’especulació, 
el diner fàcil, la lògica hedonista, la manca de cultura del treball 
i d’esforç compartit, la poca valoració de la formació i l’educació 
dels nostres joves, la miopia de molts dirigents i la prevalença del 
curt termini en la presa de decisions de la política local.
Hem parlat i hem compartit, amb molts, que els valors que havien 
d’orientar la sortida de la crisi i una nova etapa històrica i gene-
racional s’havien de basar en paràmetres de qualitat, d’esforç, 
de treball, de respecte pel nostre entorn i el de les generacions 
futures, d’innovació i valor afegit.
Eurovegas, el negoci del joc, el plantejament urbanístic, energè-
tic i mediambiental, el tipus de turisme que genera, representa 
l’antítesi de tots aquest valors. 
Els valors no són quelcom per proclamar a l’escola o en els discur-
sos, són els referents que volem que orientin i sustentin les nos-
tres vides, les individuals però també les col·lectives. Un país es 
construeix també i, sobretot, per la prevalença d’uns determinats 
valors en la seva societat i en les decisions que ens afecten a tots. 
La resposta de la societat catalana i els seus representants ha de 
venir pel camí dels valors i la coherència.
 

Mercè Solé i Sanosa
tutora del Postgrau de  
Gestió del multilingüisme
uoc. Membre del consell  
assessor de la Fundació 
catalana de l’Esplai

Cada cop és més important el 
nombre de famílies de diferents 
procedències que han arribat al 
nostre país per viure-hi, i han 
triat l’esplai com un lloc per edu-
car els seus fills. En uns barris, hi 
trobem infants arabòfons o ama-
zics, segons de quina part del Mar-
roc siguin, en d’altres potser hi ha 
famílies del Perú o de l’Equador 
que parlen castellà o quítxua, en 
d’altres, del Pakistan que parlen 
panjabi, o de gàmbia que parlen 
wòlof... 

Les llengües de les famílies de 
l’esplai són avui diverses i nom-
broses i és en aquest marc que 
ens pot ser útil plantejar-nos com 
treballem les llengües a l’esplai.

En primer lloc, el català és i ha 
de ser la llengua d’ús preferent, la 
llengua del dia a dia de l’entitat. 
L’esplai més que mai ha de posar 
de manifest la seva vinculació a 
la llengua i cultura catalanes. És 
un dels llocs importants per a 
l’arrelament, per a la socialitza-
ció dels infants i joves i han de 
poder fer-ho amb normalitat en 
la llengua del país. Aquest model 
és una mostra més de la voluntat 
educadora i integradora de l’esplai 
i garanteix que totes les famílies 
puguin consolidar els seus vincles 
amb la societat que les acull sen-
se quedar-ne excloses. Ara bé, les 
llengües dels infants, que formen 
part de les seves vides, poden i han 
de tenir també el seu lloc a l’es-
plai. En primer lloc, cal conèixer 
de quines llengües parlem. Per 
exemple, que un infant sigui d’ori-
gen marroquí no vol dir necessà-
riament que a casa parlin l’àrab, 
el mateix pot passar amb famílies 
equatorianes que mantenen viu el 
quítxua, etc.

 Un cop sabem quines són les llen-
gües de les famílies podrem dis-
senyar com fer-les presents en la 
dinàmica del centre segons l’edat i 
el moment educatiu. Podem orga-
nitzar activitats del tipus: 
◗ aprendre paraules de salutació i 
comiat en diferents llengües,
◗ fer el cançoner amb cançons po-
pulars d’aquí, i incorporar-hi can-
çons en les llengües maternes de 
les famílies de l’esplai,
◗ “Conta contes d’arreu del món”, 
◗ aprendre jocs que arriben de lluny, 
◗ cuinar plats típics de cada país...

Treballar la diversitat lingüística 
és una de les maneres d’ajudar els 
infants a enfortir la seva autoestima 
i a construir la seva identitat. Les 
llengües i cultures presents avui a 
l’esplai ens parlen d’altres realitats, 
d’altres maneres de veure i viure la 
vida, d’altres valors i estils de vida 
i l’esplai, els apropa, els connecta 
i els fa viure aquí. 

Les entitats de lleure han de saber 
aprofitar aquest potencial d’oportu-
nitats com a mostra de la vocació 
integradora i d’arrelament, del seu 
compromís social,  i també, és clar, 
per oferir un bon servei educatiu 
a totes les famílies i a la societat 
catalana.

I de l’anglès? En parlem un altre 
dia! ■

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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JoSEP M. VALLS

el passat 25 de juny va sortir el 
primer autocar cap a les co-
lònies d’estiu que organitza 

la fundació Catalana de l’esplai. 
era un grup de nens i nenes de 8 i 
9 anys, del Grup infantil i Juvenil 
Bellvitge, de l’Hospitalet de llo-
bregat, que va marxar uns dies de 
campament a vilanova de sau. era 
primera de les més de 500 tandes 
de colònies, campaments, casals, 
rutes i camps de treball que la fun-
dació ha programat per aquestes 
vacances, amb un total de més de 
150.000 estades.

Entre els infants d’aquest primer 
grup de l’esplai de Bellvitge, molts 
van poder participar al campament 
gràcies a les beques que atorga la 
Fundació Catalana de l’Esplai a les 
famílies afectades per la crisi eco-
nòmica, en el marc de la seva cam-
panya “Un estiu per a tothom!”.

Des de la seva creació l’any 1996, 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
ha atorgat beques per a que cap 
infant dels seus centres d’esplai 
deixi d’anar a les colònies per 
motius econòmics. Però a causa 
de la crisi, l’any 2009 la Fundació 
va obrir la convocatòria de beques 
a totes les famílies afectades per  
la crisi –vagin o no a un esplai de 
la Fundació-.  En aquests tres anys 
ja ha atorgat més de 3.000 beques.
 
atorgades més 
de 1.300 beques
Segons la Directora general de 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
Montserrat ginés, “enguany  ja 
s’han rebut 1.300 peticions, la 
qual cosa representa un augment 
del 30% respecte l’estiu anterior”. 
Segons ginés, la Fundació Cata-
lana de l’Esplai ha pogut atendre 
aquestes peticions “gràcies a l’aug-
ment de les donacions per part de 
les administracions públiques, em-
preses i particulars, així com al 5% 
de l’import que paguin les famílies 
participants a la campanya “Vacan-
ces a l’agost a les cases de colònies 
a preus socials i solidaris”. 

novetat: colònies per a famí-
lies al mes d’agost, a preus 
socials i solidaris
Aquesta és una innovadora inici-
ativa que la Fundació ha impulsat 
aquest estiu, consistent en oferir, 
per primer cop, les seves cases de 
colònies, albergs i terrenys d'acam-
pada per a què totes les famílies pu-
guin gaudir durant el mes d’agost 
d'estades de lleure i educació am-
biental de la màxima qualitat, a un 

nens i nenes del Club d’Esplai Bellvitge anant cap al terreny d’acampada de Les Feixes, a Vilanova de Sau,  el passat 25 de juny

preu social.  A més, el 5% del que 
paguin les famílies per aquestes 
estades, la Fundació Catalana de 
l’Esplai el destinarà a beques per 
a activitats de lleure per a infants 
sense recursos econòmics (vegeu 
Monogràfic a les pàgines 15-17).

Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai es fa una crida a tota la so-
cietat a seguir col·laborant, ja que, 
segons Montserrat ginés “el termi-
ni per sol·licitar beques finalitzarà 
quan acabin les activitats i es preveu 
que encara hi hagi moltes famílies 
que en demanin”. En aquest sentit, 
tant per demanar una beca com per 
fer una aportació econòmica, només 
cal adreçar-se a la Fundació Catala-
na de l’Esplai trucant al 902 10 40 
30 o visitant el web www.esplai.org. 
  
Davant l’inici de la campanya, 
Montserrat ginés, subratlla la 
importància socioeducativa de les 
activitats d’estiu, com ara les colò-
nies o els campaments, “especial-
ment en aquells infants i joves que 
tenen menys oportunitats, ja que 
possibiliten l’ocupació positiva i 
enriquidora del temps lliure. Igual-
ment potencia l’educació integral, 
l’estructuració i desenvolupament 
de la personalitat i afavoreix la in-
tegració i convivència”. ■
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Montse romero 
Mare de la naomi, 
de 9 anys

Porto la meva filla, Karin, a l’esplai de Can Serra 
des de que té 3 anys. Per a mi és molt important 
que quan arriba l’estiu pugui anar a les colònies i 
al casal, perquè així surt del barri, fa activitats de 
natura, amb altres nens i nenes de la seva edat. 
A més, em permet disposar de temps per buscar 
feina. Jo no treballo i si no fos per la beca de la 
Fundació no hi podria anar.

Vivim les dues soles i jo estic a l’atur i sense 
cap prestació. Si no fos per les beques de la 
Fundació la meva filla no hauria pogut anar a 
les colònies amb el Club de Bellvitge. Per a la 
naomi és molt important anar a les colònies, 
perquè hi aprèn moltes coses i perquè, segu-
rament, serà la única sortida que farà durant 
les vacances

Keimel Cuevas
Mare de la Karin,
de 4 anys

testimonis de mares que han demanat beca

◗ descansar i fer salut 
Tots necessitem descansar, fins i tot els infants que 
semblen incansables. El canvi d’escenari, de ritme i 
d’activitat és saludable per als nens i nenes i els per-
met descansar de l’entorn habitual on viuen el curs.  

◗ Lluny de la família 
Cal allunyar-se, de tant en tant, de la família, per 
aprendre a volar. 
A les activitats d’estiu, els infants s’espavilen perquè 
han de superar els petits problemes en un ambient 
diferent. i, sobretot, fan noves amistats. 

 ◗ aprendre a viure
ni l’escola ni la família donen l’abast per cobrir 
totes les necessitats educatives dels infants. Fent 

Les cinc raons de la Fundació catalana de l’Esplai 
per portar els fills i filles a les colònies

activitats d’estiu, poden conèixer animals i arbres, 
practicar esports diferents, i relacionar-se amb els 
infants del barri. 

◗ descans per a les mares i els pares
El juliol és un parèntesi entre el final de curs i l’inici 
de les vacances familiars. Pot ser un bon moment 
per a què les mares i els pares facin un descans o 
planifiquin una petita sortida. ¡

◗ Els monitors, gent de confiança
Monitors i monitores tenen l’experiència de treball de 
tot el curs als esplais i han preparat la campanya “Un 
estiu per a tothom!”. Són gent formada, majoritàri-
ament voluntària, que estima els nois i noies i saben 
combinar els jocs i activitats amb l’atenció constant.  

En Marxa La caMPanya “un Estiu PEr a totHoM!”, quE incLou Més dE 500 tandEs d’actiVitats PEr a inFants i joVEs 

La Fundació atorga un 30% més 
de beques per a colònies i casals
L’entitat fa una crida a la solidaritat, per tal de poder atendre les noves demandes 

Les activitats 
d’estiu potencien 
l’educació integral
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tEstiMonis dE Monitors i MonitorEs dE 
La caMPanya “un Estiu PEr a totHoM!”

Els responsables 
del millor estiu

JoSEP M. VALLS

les més de 500 tandes d’ac-
tivitats de la campanya “un 
estiu per a tothom!” aniran a 

càrrec dels més de 1.400 monitors i 
monitores de la fundació Catalana 
de l’esplai. 

Per a Victor Hugo Martínez, 
responsable de Planificació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai i 
coordinador de la campanya “Un 
estiu per a tothom!”, el paper dels 
educadors és bàsic. “Els monitors 
sempre estan al costat dels infants, 
joves i famílies, acompanyant-los 
i ajudant-los. Són joves amb un 
alt nivell de formació i compro-
mís que vetllen per les  necessitats 
educatives dels nois i les noies, 
afavorint el seu desenvolupament 
i autonomia”.

Un dels monitors és rubén ar-
guijo que té 23 anys i és voluntari 
de l’esplai El Castanyot, de Sant 

Maria Pagès,
de colònies i casal amb l’esplai pubilla 
Cases-Can vidalet, de l’Hospitalet i 
esplugues de llobregat

Laura Sabaté, 
casal d’estiu al barri de 
sant roc, a Badalona

Joan Despí. “Aquest any torno a 
marxar de colònies amb la meva 
entitat, per sisè any consecutiu. 
És la culminació de tota la feina 
feta durant el curs. Marxem, tota la 
colla, des dels 3 fins els 17 anys, a 
una casa de girona. Més d’una set-
mana d’aïllament, i de convivència 
amb la nostra “segona família”. 
Dies i nits de jocs, gimcanes, esca-
pades nocturnes, serveis de neteja, 
i hores i hores de convivència amb 
tot tipus de gent diferent. Són, per 
tant, les vacances perfectes.”

rafael González de Lucas té 36 
anys i és educador ambiental de la 
Fundació i viu a Begues. “Aquest 

estiu estic en  el Camp de Treball  de 
Can grau (Parc Natural del garraf), 
on realitzem tasques de millora de 
l’entorn, com ara la reconstrucció 
d’elements patrimonials, la neteja 
dels forns de calç de la Ruta d’Oli-
vella o el manteniment de la vinya 
de Can grau.  L’objectiu és que els 
joves s’ho passin bé, se sentin útils 
amb les seves actuacions i puguin 
generar un vincle afectiu tant entre 
ells com amb el medi natural.”

ho necessiten em motiva especi-
alment. Poder dibuixar somriu-
res a través d’activitats, tallers, 
excursions, etc...que transmeten 
valors, hàbits i normes socials, 
ens fa créixer.”

La Maria Pagès, té 23 anys i és 
monitora de  l’Esplai Pubilla Ca-
ses- Can Vidalet, de L’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat. “Amb el 
grup d’Alnitac, que aplega infants 
de 7 i 8 anys, anem de colònies 
aquest estiu. Durant les colònies 
els infants s’apropen més als mo-
nitors, et donen la seva estima, et 
somriuen, et busquen perquè els 
consolis quan troben a faltar als 
pares o simplement perquè neces-
siten una abraçada, i són aquests 
moments els que et fan créixer 
com a persona, com a monitora 
i com educadora, però sobretot 
són els moments que fan créixer 
l’estima entre tots els membres 
del grup.” ■

Victor  
Martínez,

responsable de 
la campanya 

“un estiu per a 
tothom!” 

rafael 
gonzález
educador 
ambiental en 
el Camp de  
treball  de Can Grau  
(Garraf)

rubén  
Arguijo,

colònies 
amb l’esplai 

el  Castanyot,  
de sant 

Joan despí

rEDACCió 

el 5 de juliol la fundació 
de la marató de tv3 va 
fer públics els projectes 

socials seleccionats que rebran 
els fons recaptats durant la 
marató per la pobresa, que es 
va emetre per tv3 i Catalunya 
ràdio el passat 27 de maig. la 
campanya de beques "un estiu 
per a tothom!" que impulsa la 
fundació Catalana de l'esplai ha 

La Marató per la Pobresa dóna suport a “un estiu per a tothom!”
estat un dels programes seleccio-
nats i rebrà un ajut de 150.000 
euros.

En total, La Marató per la pobre-
sa va recaptar 4,5 milions d'euros, 
que es repartiran entre 75 entitats 
del Tercer Sector Social per què 
puguin tirar endavant un total de 
40 projectes centrats en l'assistèn-
cia, l'habitatge, la inserció socio-
laboral i la infància. 

solidaritat  
davant la crisi
La Fundació La Marató de TV3 
va impulsar aquesta iniciativa 
davant l'excepcional situació de 
crisi econòmica per tal de buscar 
la sensibilització de la ciutadania, 
la mobilització solidària amb els 
qui pateixen i la recaptació de fons 
per als projectes de lluita contra la 
pobresa de les entitats del Tercer 
Sector. ■tv

3

La Laura sabaté, de 30 anys, 
aquest estiu fa de directora d’un 
casal d’estiu que gestiona la Fun-
dació Catalana de l’Esplai al bar-
ri de Sant Roc, a Badalona. “Una 
de les característiques d’aquest 
casal és que moltes de les famí-
lies que hi participen es troben en 
situació de risc d’exclusió  soci-
al. El fet de saber que la nostra 
tasca pot servir  per ajudar en 
l’educació dels infants que més 
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MAnoLiTA SAnz 

festa esplai 2012, vist de de 
dalt, semblava un mar verd 
en moviment. un verd inse-

rit en el verd dels arbres del parc 
nou. era l’efecte de les samarre-
tes d’enguany, d’un verd lluminós, 
amb la seva il·lustració de calçat 
esportiu i la llegenda “un estiu 
per a tothom!”.  Com sempre, 
festa esplai és possible gràcies al 
treball de centenars de voluntaris i 
voluntàries de la fundació i de tots 
i cadascun dels esplais. al costat 
de la col·laboració d’institucions, 
empreses i organitzacions.  

“Àgora” de participació
Per als esplais que arribaven amb 
les seves famílies, infants i fins i 
tot, grups musicals, diables, xan-
quers... les incitacions a participar 
d’una festa on són actors i disse-
nyadors principals, eren múltiples. 
A partir de la proposta educativa  
del curs 2011-2012, “àgora”, 
s’havien organitzat les diferents 
activitats, dividides en 4 àrees:  
Solidaritat, Utopia, Felicitat i Ini-
ciativa. Tot això es va traduir en 
un munt d’activitats per a diferents 
edats i conjuntes. 
A més d’aquestes activitats per 
franges d’edat, Festa Esplai va 
oferir molt més als participants. 
Cercaviles i grups d’animació van 
recórrer el Parc Nou; als dos esce-
naris de la festa es va ballar break 
dance i hip hop i es va fer màgia. 
També es van lliurar els premis de 
gimcanes, ambientacions de men-
jador  i del concurs gastronòmic.   

ambientacions de menjador
Festa Esplai va ser el marc per al 
lliurament de premis de les ambien-
tacions de menjadors, que havia 
convocat Serveis d’Esplai, l’en-
titat de la Fundació que gestiona 
serveis integrals de qualitat per al 
món escolar. L’objectiu era poten-
ciar la participació dels nens/es i 
monitors/es fomentant la creació 
plàstica i treball en equip. Totes 
les ambientacions van fer.se amb
materials reciclats. El resultat: uns 
menjadors molt més atractius!
 
Els joves de tresca jove 
Una quarantena de joves del pro-
jecte Tresca Jove van col·laborar 
tant amb els tallers propis de l’es-
pai “Entresca’t”, com amb altres 
activitats de Festa Esplai com “Ai-
gua va!”, el tobogan i rocòdrom, o 
el taller de maquillatge de l’Esplai 
Sense Fronteres. Així, els futurs 
monitors i monitores de lleure van 
contribuir  a que infants, joves i 
adults gaudissin de la jornada, 

EL 6 dE MaiG MiLErs d’inFants i FaMíLiEs Van oMPLir EL Parc nou aL Prat dE LLobrEGat

Festa Esplai, un univers lúdic 
impregnat de solidaritat
La jornada va servir de punt d’arrencada d’”Un estiu per a tothom!”   

 Els drets dels infants a la ràdio

Un dels espais més innovadors de Festa Esplai va ser la ràdio dels Drets 
dels infants. Amb la col·laboració de Prat ràdio, es va muntar un estudi 
per on van passar infants, monitors i adults a parlar dels Drets dels 
infants. Sota el lema “Sintonitza els teus drets i participa”, el programa 
es va centrar en el Dret a la Participació, vinculat a la proposta educativa 
àgora: què vol dir participar, com s’aprèn a participar i què aporta la 
participació. Els esplais participants van ser Pubilla (mitjans i indies); 
Bellvitge; Espurnes; Can Serra; El Tricicle i El grup de Polinyà. També 
van intervenir els adolescents que participaven a la gimcana Jove i 
es va entrevistar Josep oliva, diputat delegat d’igualtat, Ciutadania i 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

L’escola M.D. de Montserrat de Castellbisbal rep un premi d’am-
bientació de menjador de mans del conseller de Benestar Social 
i Família, Josep Lluís Cleries, i de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor.

Un dels actes de la cloenda de Festa Esplai va ser la gran cadira de la 
solidaritat que es va formar per sensibilitzar a favor de la Marató contra 
la pobresa.

Milers de persones van omplir els diversos escenaris de la fes-
ta que va comptar amb més de 50 activitats, moltes d’elles 
musicals. 

A l’esquerra, Montserrat ginés, directora general de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai, a l’escenari de cloenda de Festa Esplai, amb la paraula 
Par-ti-ci-pa, referència clau de la proposta educativa.

fo
to

s 
: f

C
e

aportant motivació, habilitats i 
valors,   propostes i energies en 
la seva participació a Festa Esplai

beques i estades 
per a famílies 
En aquest marc, la Fundació va fer 
palès el seu compromís amb les fa-
mílies afectades per la crisi enge-
gant la campanya per recaptar fons 
i atorgar beques a les famílies en 
situació d’atur. A la vegada, com 
a novetat, la campanya ofereix 
places a les seves instal·lacions 
de natura a un preu social, perquè 
les famílies tinguin al seu abast 
una setmana de vacances. L’oferta 
s’arrodoneix  amb la destinació del 
5% d’aquests imports per a beques 
(vegeu Monogràfic en pàg. 15-17).  

cloenda simbòlica
El final de Festa Esplai va consis-
tir en dos actes simbòlic de gran 
plasticitat. Primer, precedits pel 

grup d’animació Articula’t que, 
amb la seva xerinola,  va anar 
agrupant la gent a la zona de re-
presentació, es va formar, dalt de 
l’escenari, la paraula PAR-TI-CI-
PA, amb persones diverses: un 
infant, un monitor, una família i 
un treballador i una treballadora 
de la Fundació, que havien for-
mat la seva part de la paraula en 
una de les quatre àrees de la fes-
ta: Solidaritat, Utopia, Felicitat i 
Iniciativa. 

El segon acte simbòlic, que va ser 
presentat per Montserrat ginés, 
directora general de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, volia difon-
dre i sensibilitzar a favor de la 
Marató contra la pobresa de TV3. 
Prop de  100 cadires van servir 
per dibuixar-ne una gran on van 
seure de manera inclusiva –uns i 
altres junts— i solidària gairebé 
150 persones. ■ 
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tots els premiats 
Un cop acabada la reunió del Con-
sell Assessor de Fundación Esplai, 
es va celebrar l’acte de lliurament 
dels Premis Fundación Esplai al 
Voluntariat que, enguany arriben 
a la seva tercera edició. Aquests 
guardons volen reconèixer i visi-
bilitzar la tasca que faan les per-
sones voluntàries en favor dels 
sectors amb més dificultats i per 
la cohesió social. 

El guanyador en la categoria de 
trajectòria a tota una vida ha estat 
Esteve Clopés Fosch, de 70 anys, 
per la seva dedicació i lideratge en 
l’àmbit de les organitzacions de 
persones amb discapacitat intel-
lectual, i en el de projectes d’enve-
lliment actiu vinculats a les noves 
tecnologies i amb joves de centres 
penitenciaris, en el marc del Pro-
grama de CiberCaixes Solidàries 
de l’Obra Social “la Caixa”. 

En la categoria jove, el premi ha 
estat per a David López Corbelle, 
de 20 anys, que gràcies a la seva 
tenacitat i dedicació ha aconseguit 
rellançar el projecte Conecta Joven 
a Toledo, de la mà d’YMCA. És 
voluntari en diferents programes 
d’entitats juvenils i promotor d’ini-
ciatives solidàries en la universitat.

dos accèssits
El jurat dels premis, format pels 
membres del Consell Assessor 
de Fundación Esplai, ha atorgat 
també dos accèssits: A Luis Ortiz 
Alfau, de 95 anys, que col·labora 
amb  el Banc d’ Aliments de Bis-
caia des de fa 16 anys. Arriba cada 
dia a les 7 del matí i s’ocupa de 
les tasques administratives i logís-
tiques; com diu ell mateix, “sóc el 
noi per a tot”.

L’altre accèssit ha estat per a 
Kristhian Fernando gutiérrez 
Sánchez, de 20 anys, per la seva 
tasca voluntària en diferents pro-
jectes de formació i dinamització 
de grups de joves a l’Associació 
La Rueca, de Madrid. Kristhian 
va arribar fa uns anys de Colòm-
bia i La Rueca el va incorporar 
als seus programes educatius per 
trobar-se en situació de risc social. 
Les seves qualitats de lideratge i 
les capacitats per a la dansa i el 
brake-dance l’han convertit en un 
referent per a la seva gent. ■ 
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avançar en la realització del 
llibre “Ciutadania i onG”, 
donar compte de la tasca 

realitzada durant 2011 i fer el lliu-
rament dels premis al voluntariat 
en la seva tercera edició, van ser 
els objectius de la trobada anual 
del Consell assessor de fundación 
esplai que es va fer el 28 de juny a 
madrid, a les sales del Caixafòrum, 
cedides a l’efecte. 

Per als 60 participants al Consell 
Assessor de Fundación Esplai, la 
del 28 de juny va ser una tarda 
plena i intensa. Va obrir la sessió, 
el president de Fundación Esplai, 
Josep gassó que va donar la ben-
vinguda i va presentar la reunió, 
donant pas a la directora general, 
Montserrat ginés. Aquesta va fer 
un resum de les línies que s’han 
treballat durant 2011, amb l’infor-
me anual que també es va repartir 
als assistent. 

El debat a internet
A continuació, José Manuel Pé-
rez, en nom de la gerència de 
Fundación Esplai, va explicar 
el procés metodològic que s’ha 
seguit amb l’elaboració del que 
serà el llibre “Ciutadania i ONg”, 
durant els mesos precedents. Va 
presentar les dades estadístiques 
del web www.ciudadania yong.
org,   els resultats del qüestionari 
distribuït i de la participació al 
fòrum online.   

Després, Enrique Arnanz, soci-
òleg i membre de la Comissió 
Permanent del Consell Assessor, 
va fer una introducció al tema. 
Després, els tres experts, Carlos 
giménez, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid. 
Imanol Zubero, professor de la 
Universitat del País Basc i Isma-
el Peña-López, professor de la 
Universitat Oberta de Catalunya, 
van explicar els seus respectius 
àmbits de treball. 

Moderació de joan subirats i 
cloenda de consuelo crespo 
Amb aquestes intervencions, es 
va donar pas al debat entre els 
assistents, que va moderar Joan 
Subirats, catedràtic de Ciència Po-
lítica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.       

Va cloure aquesta reunió unes 
càlides paraules de comiat de la 
membre del Consell Assessor 
de Fundación Esplai i presiden-
ta d’Unicef Espanya, Consuelo 
Crespo. 

En La sEVa rEunió anuaL cELEbrada EL 28 dE juny, a Madrid 

El consell assessor de Fundación 
Esplai debat “ciutadania i onG” 
El món digital, el factor intergeneracional i l’opció transformadora van centrar el debat 

Els premis volen  
visibilitzar la tasca de 
persones voluntàries

La directora general, Montserrat ginés, va resentar l’informe 2011 davant els i les membres del 
Consell Assessor de la Fundación Esplai, el 28 de juny.

Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirec-
ció general d’ong i Voluntariat del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i igualtat, lliura el Premi 
sènior a Esteve Clopés.

Jorge Hermida, Director de la Coordinadora infantil 
i Juvenil de Vallecas i President de la Plataforma 
del Voluntariat de la Comunitat de Madrid, lliura 
l’accèssit Jove a Kristhian gutiérrez, acompanyat 
per Antonio Llorente, director de La rueca.

Juan oñorbe, Subdirector general de la Delegació del 
govern per al Pla nacional sobre Drogues, lliura el Pre-
mi Jove a David Corbelle, acompanyat per Consuelo 
Amo, del Consell Assessor d’YMCA Toledo.

Montserrat Buisan, Subdirectora de l’àrea d’inte-
gració Social de la Fundació “la Caixa”, lliura l’ac-
cèssit  sènior a Luis ortiz, que als seus 95 anys 
col·labora amb el Banc dels Aliments de Biscaia.
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Premis Fundación Esplai al Voluntariat 2012
Esteve clopés Fosch, 70 anys, premi a la trajectòria a tota una vida

david López corbell, 20 anys, premi jove voluntari 

donar molt sense esperar res a canvi 

junts podem canviar les coses

ELVirA ALiAgA

esteve és de Granollers (Barcelona) i als seus 70 
anys ja està jubilat. dedica gran part del temps a 
iniciatives solidàries, encara que porta tota la vida 

involucrat com a voluntari en nombroses organitzaci-
ons, fonamentalment en dos àmbits: en entitats  que 
treballen a favor de les persones amb discapacitat, i 
desenvolupant   programes d’envelliment actiu, en el 
marc del programa CiberCaixes solidàries, de fundació 
“la Caixa”. 

En què consisteix la seva tasca a la CiberCaixa?
A l’esplai de gent gran de granollers porto la Secretaria, 
és a dir, informo i oriento sobre les activitats que es poden 
realitzar. A més, sóc voluntari de l’Aula d’Informàtica 
impartint tallers de  noves tecnologies i aclarint dubtes a 
persones que venen a les hores  d’accés lliure.
 
També coordino els grups de voluntaris del Centre Pe-
nitenciari de Joves de La Roca del Vallès: planifico les 
activitats, el calendari de cursos i participo directament 
en impartir classes de tecnologies. Em dedico a buscar 
nous voluntaris i formar-los perquè col·laborin.

Per què joves d’un centre penitenciari?
Per col·laborar en la seva reinserció social.  

Què aporten les tecnologies en els àmbits on col·labora?
Per a la gent gran el més important és l’oportunitat de 
conèixer nova gent i d’incorporar aquests nous coneixe-
ments imprescindibles en la vida actual. Pel que fa als 

ELVirA ALiAgA

david té 20 anys i compagina els seus estudis 
d’enginyeria industrial d’electricitat amb una 
intensa tasca com a voluntari a Conecta Joven, 

apropant les tecnologies a la gent gran del seu entorn i 
coordinant equips d’adolescents que participen en aquest 
projecte promogut per fundación esplai i desenvolupat 
per YmCa a toledo. És monitor d’un grupo scout i a la 
universitat promou iniciatives solidàries i culturals.  

Com vas arribar a Conecta Joven?
L’entitat Afemjo estava començant a posar en marxa el pro-
jecte a Toledo, al 2007, i María -la dinamitzadora- va anar 
al meu institut a donar una xerrada per a explicar-nos-ho 
i demanar voluntaris/es que poguessin ensenyar informà-
tica a persones adultes. Em vaig apuntar, em va agradar 
l’experiència i vaig ampliar la meva col·laboració ajudant 
en la part organitzativa. Al 2010 es va començar a notar 
la crisi i em van demanar  que assumís la coordinació 
del projecte, com a voluntari. Al juliol de 2011 Afemjo 
va haver de tancar, així que el projecte es quedava sense 
entitat que el desenvolupés a la meva ciutat.

Què vas fer davant d’aquesta situació?
Vaig sentir molta impotència perquè tots aquests bons pro-
grames que desenvolupava  Afemjo anaven a desaparèixer i 
seguien sent molt necessaris a Toledo. Així que vaig decidir que 
Conecta Joven havia de continuar, perquè encara molt fer fer! 

Yo coneixia YMCA perquè havia fet el curs de Director 
d’Activitats Juvenils a la seva escola, a més són un refe-
rent internacional a nivell juvenil així que vaig pensar que 

joves del centre penitenciari, les tecnologies els ser-
veixen per apropar-se a un món social molt diferent, 
que la majoria no ha conegut.

¿I el seu compromís amb el món de la discapacitat 
psíquica?
És un compromís absolut, en primer lloc perquè sóc 
persona afectada al tenir dos fills amb una discapacitat 
intel·lectual profunda: la nostra entrega ha estat total. A 
més, hem hagut de lluitar molt per aconseguir centres, 
tant d’ensenyament, residencials, centre dia, tallers 
ocupacionals o centres especials de treball. I ara per 
tenir pisos tutelats. Vaig començar de zero col·laborant 
en la creació d’una associació local de pares de per-
sones amb discapacitat intel·lectual; he estat membre 
actiu fins a la seva transformació en fundació i n’he 
portat la Secretaria. Avui dia, donem acollida a més 
de 450 persones.

També hem treballat en la creació d’una entitat si-
milar, aquesta vegada per a tota la província de Bar-
celona que avui atén més de 750 persones i les seves 
famílies.

¿Què li fa més feliç de ser voluntari?
Ser útil a la societat, la implicació en els problemes o 
situacions de les persones. L’important és compartir 
temps, coneixements, habilitats i el bon fer. Es podria 
resumir en poques paraules: Donar molt sense esperar 
res a canvi... i al final reps moly! A la vida, l’important 
no són els anys sinó com ho vius. 

seria una bona entitat per acollir el projecte. Els hi vaig 
proposar, ho van acceptar i vam començar a coordinar 
Conecta Joven amb la Fundación Esplai (signatura de 
convenis, temes administratius, etc.). Des de desembre 
de 2011, Conecta Joven Toledo segueix.  

Tot un emprenedor al món del voluntariat…
Crec que el millor del voluntariat és que pots fer voluntariat 
de gairebé tot. A mi sempre m’ha agradat la informàtica, 
les comunicacions i saber què pensa i què li cal a la gent. 
Per això sóc scout, he participat en projectes d’intercanvis 
europeus, dono classes d’ informàtica… El gran problema 
de les últimes dècades és que la gent és cada cop menys 
solidària, no s’adonen que fer tot per diners i buscant el 
propi interès no porta a millorar  la societat. Hem de de-
mostrar que la humanitat està per damunt de tot i que junts 
podem canviar les coses, cadascú aportant allò que sap.

Per què és important per a tu ser voluntari?
Perquè sento que som motor de canvi a la societat i per-
què amb la meva acció voluntària trenco la lògica del 
“cobra per tot, paga por tot”. Queixar-se i no actuar no 
val per a res. Cal lluitar per aconseguir allò que es desitja, 
i de manera col·lectiva, sumant persones.

Com a guanyador del Premi de Fundación Esplai, et 
demanem un missatge per als i les joves.  
Que no es resignin i que inverteixin temps en les al-
tres persones perquè l’enriquiment que reps es una cosa 
que no es pot pagar amb diners. La clau està en saber 
organitzar-se, aprendre els uns dels altres, lluitar pels 
objectius… i aconseguir-ho!
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El pacte haurà de contemplar ob-
jectius i concrecions de tots els 
punts citats que ens permetin mi-
llorar la situació actual i poder-ne  
avaluar el desenvolupament en els 
propers anys.

L’educació en el lleure,  
imprescindible
L’educació en el lleure és un bé 
educatiu de gran valor de la nos-
tra societat. Respon a la lògica i a 
les necessitats d’un context social 
marcat per la diversitat, la com-
plexitat i la globalització i procura 
omplir temps i espais significatius 
dels grups i de les persones que 
hi participen per donar resposta a 
necessitats socials des d’una triple 
perspectiva:

D’una banda l’educació en el lleu-
re realitza aportacions rellevants en 
la tasca de construcció de la ciuta-
dania. Els infants i joves que viuen 
activitats educatives en temps de 
lleure esdevenen potencialment 
ciutadans i ciutadanes amb major 
capacitat d’incidència positiva so-
bre el seu entorn. Es tracta d’un es-
pai que afavoreix el coneixement, 
estima i sentit de pertinença a la 
comunitat i el país. També l’edu-
cació en el lleure facilita l’adqui-
sició de competències i habilitats 
personals i socials favorables pel 
desenvolupament dels infants i 
adolescents. Per últim, no es pot 
oblidar que sovint l’educació en 
el lleure també cobreix l’atenció 
social a infants i joves amb neces-
sitats educatives especials o que 
viuen en entorns socioeconòmics 
desafavorits.

Garantir el dret al lleure
En els darrers anys s’ha desenvo-
lupat un marc legislatiu (Estatut, 
llei dels Serveis socials, LEC i Llei 
d’infància) que posa de manifest 
que l’educació en el lleure és un 
context educatiu imprescindible, 
que ha de treballar amb la resta de 
contextos educatius en condicions 
d’igualtat i que ha de garantir la 
participació de tots els infants. Per 
tot això es proposa que al pacte, 
haurien de recollir-se els cinc com-
promisos següents:

◗ Reconèixer el paper estratègic de 
l’educació en el lleure i garantir la 
seva qualitat.

◗ garantir l’equitat i l’accés al 
temps de lleure educatiu.

◗ Reforçar el vincle entre escola, 
família i espai de lleure

◗ Potenciar les entitats de lleure:

◗ Fomentar els entorns participa-
tius i de compromís cívic. ■  
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Es dEMana EL rEconEixEMEnt dEL PaPEr EstratèGic dE L’Educació En EL LLEurE

La Fundació presenta les seves 
propostes al Pacte per a la infància
Cal el compromís de tota la societat, l’administració i les institucions

rEDACCió

properament, la fundació Ca-
talana de l’esplai presentarà 
al parlament de Catalunya 

davant la Comissió d’infància, les 
seves propostes per al pacte per 
a la infància a Catalunya, en una 
compareixença amb altres entitats 
d’educació en el lleure, integrades 
en la pinCat. segueix, d’aquesta 
manera, la línia de treball d’inter-
venció a les polítiques públiques 
per a la infància.   

En els darrers anys s’ha desenvo-
lupat a Catalunya un marc legis-
latiu prou significatiu i garantista 
dels Drets de l’Infant. La revisió i 
actualització de quatre lleis fona-
mentals: l’Estatut de Catalunya de 
2006, la llei 12/2007 dels Serveis 
Socials, la llei 12/2009 d’Educació 
(LEC) i la llei 14/2010 dels Drets 
i les Oportunitats en la Infància 
i l’Adolescència, han suposat un 
avenç de rellevància històrica, pel 
que fa a la consignació dels drets 
dels menors al nostre país.

Garantir els drets 
amb l’acord de tothom
Ara bé, en democràcia, les lleis són 
condició necessària però no sufici-
ent per tal de garantir efectivament 
els drets. Per a que siguin reals, ca-
len polítiques públiques, recursos 
de tota mena i, sobretot, la compli-
citat de tota la societat.  Cal pen-
sar en una estratègia global i que 
garanteixi, alhora, l’equitat en una 
societat que sabem desigual. Els 
infants són també ciutadans, amb 
drets i responsabilitats. Els volem 
feliços i compromesos. Infants 
feliços i ciutadans compromesos.

Parlem d’un acord de tota la socie-
tat i no només de les administraci-
ons públiques. Quan diem tothom, 
estem parlant de la responsabilitat 
individual de tots els ciutadans 
però també la col·lectiva de diver-
sos agents, mons i col·lectius: El 
govern de la generalitat; els ajun-
taments i la resta de les adminis-
tracions; les organitzacions de les 
famílies; les entitats i organitzaci-
ons de la societat civil i del Tercer 
Sector; els mitjans de comunicació 
i de les TIC; el món de l’educació; 
el de la salut; el món universitari, 
de la recerca i el pensament; el 

Cal garantir l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure 

món de l’esport i la cultura; el de 
l’urbanisme; el de la judicatura; els 
partits polítics; el món econòmic i 
empresarial. Cadascun d’aquests 
agents i d’aquests sector ha de con-
cretar-ho. 

Els infants són 
també ciutadans, 

amb drets 
i responsabilitats

L’educació en el 
lleure afavoreix 
la inclusió social  

J.
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 Prioritats: Pobresa, educació, salut, tic i ciutadania 
  
De tots els temes que es tracten al document de 
bases del Pacte per a la infància la Fundació fa 
cinc propostes sobre les qüestions que considera 
prioritàries.

◗ Eradicació de la pobresa infantil. 
El primer compromís que cal adoptar en aquest 
pacte és un objectiu bàsic de reducció de deu 
punts en la pobresa infantil perquè se situï en 
quatre anys en un 15%.

◗ Educació. 
El segon objectiu ha de parlar d’educació. D’una 
banda, una finalitat clara de reducció a la meitat 
dels índexs de fracàs escolar i d’abandonament 
prematur de la formació reglada que hi ha actual-
ment al nostre país. En segon lloc, un compromís 
i garantia de l’educació per a tota la petita infàn-
cia (0-3 anys). Finalment, un objectiu d’accés a 
l’educació en el lleure de qualitat per a tothom. 

◗ salut. La tercera proposta es refereix a la sa-
lut dels infants. S’hauria d’incloure compromisos 
explícits pel que fa a una millor alimentació, amb 
l’objectiu  de reduir l’obesitat entre els infants i 
adolescents així com dels trastorns conductu-

als alimentaris com l’anorèxia i la bulímia. També la 
reducció de consum de substàncies addictives i el 
foment de l’activitat fisicoesportiva.

◗ L’ús de les tic i 
els mitjans de comunicació. 
La quarta proposta es refereix al ús de les TiC i la 
presència dels mitjans de comunicació en la vida dels 
infants. Per una banda, de protecció dels infants en 
aquest nou entorn on són especialment vulnerables. 
Per l’altra, de formació i empoderament en la com-
prensió crítica i l’ús de les TiC i dels mitjans audi-
ovisuals i de comunicació en general per part dels 
infants i adolescents. 

◗  La ciutadania i 
la participació dels infants.  
Els infants d’avui són els adults de demà però ja 
són ciutadans i com a tals els hem de considerar. 
Aquest és un tema transversal del pacte. Per això, 
caldrà promoure iniciatives per treballar aquest 
enfocament. 
A la família, a l’escola, al carrer, en l’espai públic. 
Cal posar la mirada, tant en els drets, com en els 
deures dels infants i els adolescents. només s’aprèn 
a participar, participant, en la vida real.

En un context de crisi
La construcció del pacte en fa-
vor de la infància coincideix en 
un context de greu crisi, recessió 
econòmica i reducció dels pressu-
postos públics.
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dues fermes lluitadores

ELiSA SEgUéS 

dels 75 joves que varen 
iniciar el curs al febrer, la 
majoria han començat les 

pràctiques del curs de monitor de 
lleure en casals d’estiu i colònies 
d’una trentena d’esplais, molts 
dels quals de la fundació Catala-
na de l’esplai.  

Per a molts dels i les joves el sec-
tor del lleure és la primera opor-
tunitat d’incorporar-se al mercat 
de treball, per aquest motiu el 
període de pràctiques és d’una 
gran importància dins del seu 
procés formatiu doncs acompleix 
una doble funció d’aprenentatge 
i servei. D’una banda els futurs 
monitors posen en pràctica tot el 
que han après i, sobretot, mesu-
ren les seves competències com 
a educadors d’infants i joves; de 
l’altra, són els destinataris d’una 
acció formativa contínua, aquesta 
vegada dins de l’espai de pràcti-
ques, que reforça les actituds, els 
valors i els coneixements.

Al marge de la formació com a 
monitors i monitores de lleure, de 
les pràctiques, i del procés d’acom-
panyament continuat als joves, el 
projecte Tresca Jove es compromet 
amb el foment de la participació i 
l’esforç individual i col·lectiu dels 
i les joves amb l’objectiu de que 
desenvolupin la seva autonomia 
personal i el seu compromís de 
ciutadania activa. 

És per aquest motiu que el projec-
te també vol oferir als i les joves 
l’oportunitat de conèixer altres jo-
ves amb qui participar en activitats 
i projectes col·lectius com Festa 
Esplai i la Setmana pels Drets de 
la Joventut. Molts dels “tresques” 
s’han afegit a algunes de les iniciati-
ves. És el cas de la Hanae, la gauri, 
l’Armando i el Mohammed. ■
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Tresca Jove  
fomenta el valor 

de la participació i 
el treball col·lectiu    

un ProjEctE dE ForMació, acoMPanyaMEnt i insErció LaboraL dE joVEs En situació dE risc

tresca jove, amb l’estiu, 
els joves comencen les pràctiques  
Per a la majoria, el sector del lleure és la primera oportunitat d’incorporar-se al món laboral  

Hanae El issaoui
18 anys
Pràctiques a l’escola Lola anglada 
amb l’Esplai Espurnes

“tinc ganes de començar les pràctiques”

gauri Dealbert
22anys
Pràctiques a l’escola Folch i torres 
amb l’Esplai Espurnes 

“reprendré els estudis”

Armando Huanca Colque. 18 anys
Pràctiques a l’Esplai Pubilla cases /can Vidalet

“Els infants em tenen confiança” 

Mohammed Ben Abdelkrim. 22 anys
Pràctiques al casal dels infants 

“L’esplai ajuda els joves”

La Hanae va néixer a Marroc, viu al barri de La Florida de l’Hospitalet 
i forma part d’una gran família integrada pels pares i sis germans. 
Voldria treballar per poder col·laborar amb les despeses d’una família 
afectada per la crisi sense deixar de banda el seu somni d’anar a la 
Universitat i cursar Estudis Anglesos. La Hanae s’ha hagut d’esforçar 
molt, ha estudiat a l’iES Eduard Fontserè i ha demostrat que és una 
lluitadora i una estudiant brillant que ha acabat el Batxillerat Científic 
amb Matrícula d’Honor. Ara vol treure’s el títol de Monitora, doncs 
per ella significaria una oportunitat per treballar al món del lleure i a 
més ho podria compaginar amb els estudis. 

La gauri és mare d’un nen de 22 mesos i viu a Barcelona. Va haver 
de deixar el batxillerat per treballar, però en un futur voldria estudiar 
Educació infantil o Magisteri. Des de petita ha estat vinculada al món de 
l’esplai i sempre havia volgut treure’s la titulació de Monitora de Lleure, 
però no n’havia tingut la oportunitat. Fa voluntariat social, estudia 
cant i li interessen les persones, les activitats artístiques i els esports. 
La formació l’ha ajudat a definir-se:  “gràcies al curs tinc clar que em 
dedicaré al màxim al món del lleure i reprendré un altre cop els estudis”. 
i afegeix “Les pràctiques crec que són la gran oportunitat per plasmar 
totes les ganes i coneixements adquirits”.

L’Armando va néixer a Bolívia  i va arribar a Catalunya a finals del 2011. 
Viu amb la seva mare. Així que va arribar va començar a fer voluntariat 
a l’Esplai Pubilla Cases -Can Vidalet, l’esplai del seu barri. Hi ha fet les 
pràctiques del curs de monitors, durant els mesos de maig i juny, amb 
un grup d’infants de 6 a 10 anys.  Sobre els infants amb qui ha fet les 
pràctiques, diu: “Al principi va ser una mica difícil per què un es posa 
a pensar si ho farà bé i podrà aportar-los el que hauria d’aportar un 
monitor. Ha estat una experiència molt agradable, amb ells he après 
a tenir molta més responsabilitat, he reforçat una mica més el meu 
català i, sobretot, he vist que ells tenen molta confiança en un monitor.”

El Mohammed va néixer al Marroc on va deixar els pares i els ger-
mans per venir a estudiar a Barcelona. Aquí viu amb la seva tieta. 
Estudia i s’està esforçant molt per acabar el grau Superior d’Ad-
ministració de Sistemes informàtics i poder accedir a la Universitat. 

 Voldria estudiar informàtica i després Psicologia, sempre i quan 
pugui pagar-se els estudis. 

Li agrada treballar amb infants i adolescents, és responsable i vo-
luntariós i creu en la importància de l’educació, la comunicació i 
la participació.
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Històries per mirar el futur amb confiança

El tresca jove m’ha 
aportat més coneixement 
sobre els infants encara 
que ja havia fet  
voluntariat. 

durant el procés 
he adquirit seguretat 
i confiança en mi  
mateixa, a part de 
conèixer-me molt més.

He conegut 
persones 
que mai a la 
vida hauria 
pensat que 
coneixeria. 
El que 
tresca jove  
m’ha aportat 
són amics.

crec que 
l’esplai ajuda  
els joves, i també 
els infants,  
fent una feina 
molt important 
i al mateix 
temps difícil 
que és educar 
en el  temps lliure.
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cosa que farà augmentar l’import 
de la quota que les famílies hauran 
de pagar. En el cas del personal, 
aquest haurà de tenir una formació 
adequada a l’atenció dels infants 
als que s’atenen i, caldria prioritzar 
que ja coneguin als nens i nenes, 
que treballin habitualment a l’es-
cola, com és el cas de les educa-
dores de suport de migdia. En el 
cas de l’alimentació, cal que es 
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aMb LEs VacancEs EscoLars arribEn ELs casaLs dE quaLitat PEr a La PEtita inFÀncia  

com preparar un casal d’estiu 
per als més petits de tres anys 
Calen ajuts per a les famílies que no poden assumir-ne el cost 

DELiA riSqUES 

dins la intervenció en l’es-
pai de petita infància, de 
0-3 anys que la fundació 

Catalana de l’esplai desenvolupa, 
volem presentar la filosofia d’un 
casal d’estiu de 0-3 anys, amb una 
proposta educativa, responsable 
i respectuosa amb les necessitats 
dels més petits.    

una història quotidiana
Comencem per un exemple ben 
corrent. En Pau i la Laura tenen 
dos fills, un nen, en Marc, que té 
quatre anys i va a l’escola, i l’An-
na, que té un any i va a l’escola 
bressol. Ells han fet una opció 
d’escola bressol pública, per tant 
l’Anna acabarà l’escola a meitat 
de juliol, i en Pau i la Laura han 
de pensar què faran durant els dies 
de juliol que l’Anna no té escola 
i que ells encara treballen. Tenen 
vàries opcions, una és deixar la 
criatura amb els avis, però els avis 
són molt joves i encara treballen, 
l’altre és buscar un cangur per 
aquests dies, però entren en un 
dilema, buscar a algú que l’Anna 
no coneix, haurà de fer una adap-
tació nova per uns quinze dies i 
pensen que fer passar per això 
l’Anna no els val la pena. És per 
això que han optat per proposar 
la realització d’un casal d’estiu a 
l’escola bressol on va l’Anna, ho 
han parlat amb d’altres famílies i 
moltes d’elles es troben en la seva 
mateixa situació, per tant comen-
cen a moure’s per poder oferir 
dins l’escola bressol aquest servei.

un casal amb 
necessitats específiques 
Aquesta situació és comuna a mol-
tes famílies i es produeix moltes 
vegades, però no sempre és pos-
sible oferir un casal d’estiu a l’es-

cola bressol, hi ha alguns aspectes 
que hi juguen en contra. En aquest 
cas cal pensar que l’escola bressol 
atén  infants molt petits i per tant hi 
ha certs criteris de funcionament i 
organització dels casals de les es-
coles que s’han de reajustar. 

En el cas de les ràtios, aquestes 
han de ser més baixes que les dels 
casals amb nens i nenes més grans, 

El casal és una bona ocasió perquè els infants estiguin a l’aire lliure, gaudeixin de l’aigua, es familiaritzin 
amb nous materials i s’entusiasmin amb els colors  
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tingui present l’edat dels infants 
i, per tant caldria prioritzar que el 
menjar es fes a la cuina de l’esco-
la. Aquest aspecte també encareix 
molt la quota del casal d’estiu a les 
escoles bressol.

Per tant, cal assegurar un entorn 
que ofereixi seguretat a les famí-
lies i als infants, un entorn que 
doni continuïtat al curs escolar, el 

mateix espai, els mateixos ritmes, 
la mateixa alimentació, les matei-
xes persones... Els nens i nenes 
necessiten que l’entorn i l’orga-
nització es mantingui, ja que això 
els ofereix seguretat i els permet 
anticipar-se al que vindrà. S’ha de 
poder complementar el projecte 
d’escola bressol, tot mantenint les 
seves línies, treballar a partir de 
propostes obertes, d’experimenta-
ció, amb un ritme tranquil, pausat, 
sense preses, on s’aseguri l’atenció 
individualitzada, on es preservin 
moments de relacio que afavorei-
xin el vincle amb l’infant. Un altre 
aspecte important que cal mantenir 
és la relació amb les famílies. En 
general, les escoles bressol son ca-
ses per als nens i nenes i per a les 
seves famílies. 

Les condicions es resumeixen en: 
◗ les ràtios, un educador o edu-
cadora cada vuit infants.
◗ personal, amb formació en pe-
tita infància, segon cicle d’educa-
ció infantil, magisteri d’educació 
infantil, pedagogia, psicologia o 
psicopedagogia.
◗ l’alimentació, cuinar a l’escola.
◗ seguretat, mantenir l’entorn i 
l’organització
◗ relacio amb les families man-
tenir una relació diària, amb 
informació sobre com ha estat 
l’infant al casal d’estiu.
◗ activitats adequades

Amb tot això, el preu que pot arri-
bar a costar el casal si s’ofereix en 
aquestes condicions, obliga a que 
hi hagi ajuts per les famílies que ho 
necessitin, cal tenir present la in-
clusió de nens i nenes amb neces-
sitats educatives especials, oferint 
personal qualificat que els pugui 
atendre. ■
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el 25 de maig es va cele-
brar el lliurament de di-
plomes i premis del 5è 

Concurs d’anglès interescolar 
de Catalunya “the fonix 2012”, 
que organitzen, per cinquè any 
consecutiu, la fundació Cata-
lana de l’esplai i international 
House, amb el suport del de-
partament d’ ensenyament de 
la Generalitat i la col·laboració 
i patrocini de diverses univer-
sitats i empreses. Hi van par-
ticipar irene rigau, consellera 

Els 112 millors alumnes d’anglès de catalunya
d’ensenyament, i montserrat Gi-
nés, directora general de la fun-
dació Catalana de l’esplai. 

Enguany, han pres part en el con-
curs prop de 40.000 alumnes de 
10 a 18 anys de 5è de Primària a 
2n de Batxillerat i dels cicles for-
matius de grau Mitjà i Superior 
provinents de gairebé 400 centres 
educatius públics, privats i concer-
tats de Catalunya. 

D’aquí n’han sortit els 112 millors 

alumnes per nota, 14 per nivell 
educatiu, que van competir per 
aconseguir els premis a la gran 
final celebrada el 6 de maig a la 
seu de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, al Prat de Llobregat.

El concurs interescolar The Fonix 
va ser creat l’any 2008 com una 
activitat col·laborativa estratègica 
entre el sector privat, públic i fun-
dacional per impulsar i dinamitzar 
l’ús de la llengua anglesa entre els 
escolars catalans. ■
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Josep Arnau
45 anys 
una filla de 13 anys
Gavà 

Falten més pares 
i mares implicats  
Sí, sóc el tresorer de l’AMPA 
de l’escola de la meva filla, 
des de fa 8 anys. Em va moure 
l’ànim d’implicar-me al centre 
educatiu on assisteix la meva 
filla. organitzem moltes activi-
tats durant l’any i trobo a faltar 
que hi hagi més pares i mares 
que s’animin a col·laborar amb 
l’AMPA. és un problema comú 
a moltes associacions. 

Fàtima gassol  
52 anys 
dos fills de 19 i 14 anys
barcelona 

interessada en la vida 
associativa
Formo part de l’AMPA i del 
Consell Escolar de l’escola del 
meu fill petit. Sempre m’ha 
semblat absolutament neces-
sari implicar-me en aques-
ta tasca, com una part de la 
meva dimensió de mare que 
està compromesa amb l’edu-
cació dels seus fills. A més, 
m’interessa, en general la vida 
associativa i també sóc mem-
bre d’una coral del barri.  

gemma gallofre 
46 anys
Filla d’11 anys i fill de 6
cornellà de Llobregat

Val la pena fer coses 
pels teus fills
quan fas un horari de comerç, 
no pots estar pels teus fills tant 
com voldries, ni quedar-te al 
parc al sortir de l’escola. és per 
això que vaig involucrar-me 
a preparar totes les activitats 
possibles per un immillorable 
final de curs a l’escola amb vi-
atge inclòs. Per organitzar-nos 
entre els pares hem fet servir les 
xarxes socials. invertir una mica 
de temps per fer coses pels teus 
fills val la pena. 
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El reforç és un treball en pro d’una educació de qualitat més enllà de l’escola 

La visita al Museu de la Vida rural és una bona opció per a una sortida familiar 

Els pares i les mares 
diuen la seva
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dEs dE 2006 s’Han atès Més dE 3.000 nois i noiEs PEr curs EscoLar

reforç a l’estudi per a la 
millora de l’èxit escolar 
El programa ha patit una reducció del 25% 

roCio ViLCHEz 

des de l’any 2006, serveis 
d’esplai, entitat de la fun-
dació Catalana de l’esplai, 

gestiona activitats de reforç a l’es-
tudi per a d’infants i joves a muni-
cipis com ara l’Hospitalet, mataró, 
rubí, terrassa, el prat, Cornellà, 
Cerdanyola, sant Cugat i vilade-
cans. És una activitat finançada pel 
programa proa del ministerio de 
educación i respon a les necessi-
tats que cada municipi i centre es-
colar manifesti en cada moment, 
des de tallers d’estudi assistit, 
tallers de català, dinamització de 
biblioteques o tallers d’animació 
a la lectura. És una activitat que, 
enguany ha quedat tallada de ma-
nera abrupta. 

Totes les activitats tenen la finalitat 
de proporcionar un espai facilita-
dor i motivador pels beneficiaris, 
on poder rebre una atenció indivi-
dualitzada i lúdica, sense deixar de 
banda l’aprenentatge de competèn-
cies bàsiques i el treball en xarxa i 
comunitari que tenen per objectiu 
els Plans Educatius d’Entorn. Els 
tallers d’estudi assistit cerquen tre-
ballar les matèries bàsiques mit-
jançant dinàmiques adaptades al 
grup d’infants i/o joves permetent 
a l’alumnat millorar en aprenentat-

ges, habilitats i tècniques d’estudi 
i reforçant la motivació pel creixe-
ment personal.

Al llarg d’aquests anys la Fundació 
ha atès les necessitats de més de 
100 centres educatius i de 3.000 
infants i joves per curs escolar, ofe-
rint l’oportunitat de poder comp-
tar amb l’acompanyament de bons 
professionals de l’educació que 
vetllen per la millora educativa i 
treballen en pro d’una educació de 
qualitat més enllà de l’escola.

Cal informar, donat que és una no-
tícia que no ha tingut el ressò que 
es mereix, que aquest curs acadè-
mic, a un mes del tancament del 
curs, a l’abril, les escoles van rebre 
una carta de la reducció del 25% 
del pressupost assignat a l’inici del 
curs, i per tant, moltes escoles es 
van veure obligades a deixar l’ac-
tivitat d’un dia per l’altre amb les 
conseqüències que això comporta. 
Més de 200 alumnes van deixar de 
tenir recolzament educatiu en el 
moment del curs que segurament 

més ho necessitaven. Les entitats 
gestores s’han trobat amb un pro-
jecte que s’havia iniciat i no ha 
acabat com era d’esperar, havent 
de deixar una feina, sense un tan-
cament com mereix i és necessari, 
tenint en compte que l’activitat va 
dirigida especialment a infants i jo-
ves amb dificultats d’aprenentatge 
i que pertanyen en molts casos a 
famílies que tenen serioses dificul-
tats econòmiques i que no poden 
pagar un servei privat de reforç a 
l’estudi. ■

rEDACCió

el 3 de juny es va inaugurar el 
nou edifici, tercer de l’entitat, 
del museu de la vida rural de 

l’espluga de francolí, amb la pre-
sència del conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, fer-
ran mascarell, i la presidenta de la 
fundació lluís Carulla, montserrat 
Carulla. també. també hi van as-
sistir maria font de Carulla, presi-
denta d’honor de la fundació, dani 
freixes, arquitecte responsable de 
la nova construcció, i Carles duarte, 
director de la fundació lluís Carulla. 

El nou edifici del Museu és una 
clara aposta de la Fundació per in-
crementar la seva labor pedagògica 
i, alhora, dotar de nous recursos el 
Museu de la Vida Rural. El nou edi-
fici té dues plantes i una superfície 
propera als 800 metres quadrats i és 
obra de Dani Freixes, que ja va ser 
l’encarregat de la darrera ampliació 
del Museu. La planta baixa es des-

s’amplia el Museu de la Vida rural 
de l’Espluga de Francolí
S’hi exposen peces de gran volum i té una àrea pedagògica

tina, en la seva major part, a zona 
d’exposició de peces de gran volum, 
majoritàriament carros i maquinà-
ria agrícola de grans dimensions. 
Hi ha també, en aquesta planta, una 
nova zona d’arxiu. El pis superior és 
una àrea pedagògica, amb dos aules 

per a la pràctica de tallers, cursos, 
exposicions temporals, projeccions 
i demés actes. A més, té una peti-
ta zona de repòs per als visitants. 
L’edifici annex està connectat físi-
cament tant amb l’edifici nou del 
Museu com amb l’antic.

Aquesta és la segona ampliació que 
viu el Museu de la Vida Rural en 
els últims temps després que l’oc-
tubre de 2009 l’entitat inaugurés 
noves dependències i una profunda 
modernització del seu llenguatge 
museogràfic. ■

Formes part de l’aMPa 
de la teva escola? 
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dEsEnVoLuPant La MEtodoLoGia d’aPrEnEntatGE i sErVEi 

com és l’estiu dels adolescents i 
joves als camps de treball i casals 
Són programes que donen una gran possibilitat de treball educatiu 

PATriCiA JiMénEz / AnDrEU SAYó

la fundació Catalana de l’esplai 
fa prop de 20 anys que orga-
nitza projectes de camps de 

treball a Catalunya. des dels inicis 
amb els projectes de la ruta dels 
molins (Calldetenes) o els camps de 
treball per recuperar l’entorn cremat 
de can massaguer fins  a l’actualitat 
en que la fCe organitza 10 camps 
de treball s’ha fet un llarg camí. de 
l’experiència acumulada n’han sorgit 
iniciatives noves com son els Casals 
d’aprenentatge i servei per a joves. 

Des del 28 de juny s’han comen-
çat a desenvolupar-se els 10 pro-
jectes de camps de treball que la 
Fundació ha preparat per aquesta 
temporada d’estiu. La majoria de 
projectes es porten a terme a mu-
nicipis on la Fundació hi té algun 
equipament vinculat, però també 
n’hi ha en altres indrets on fins ara 
no hi ha hagut presència.

La Fundació organitza projectes 
per a joves catalans  de 14 a 17 
anys, per a voluntaris d’entre 18 i 
30 anys procedents de tot l’Estat i, 
finalment,  per a voluntaris de 18 
a 30 anys procedents d’arreu del 
món. En total, doncs, s’acull 216 
joves i adolescents que opten per 
destinar 15 dies de les seves vacan-
ces a participar un una iniciativa de 
desenvolupament comunitari que 
els permet combinar perfectament 
el espais de lleure amb els espais de 
treball desinteressat pel bé comú. 
Són una opció econòmica per als i 
les joves ja que és una activitat que 
està subvencionada en part, per la 
Direcció general de Joventut. 

La Fundació fa un esforç impor-
tant per tal que es duguin a terme 
aquests projectes adreçats als jo-
ves, que es veu recompensat amb 
una gran acceptació i amb l’enor-
me possibilitat de treball educatiu.

Casal “Joves pel Camí ral” de Begues. restauració d’una barraca de vinya amb la tècnica de la pedra seca

Quina valoració es fa des del parc de les tasques que 
porten a terme els voluntaris que participen als camps 
de treball?
La valoració és molt positiva, precisament per això hem 
volgut donar continuïtat a la col·laboració. Molts dels vo-
luntaris que hem tingut després han estat monitors de camps 
de treball, biòlegs, ornitòlegs... es tracta de plantar la llavor 
de la curiositat i de l’estima a la natura. 

Estefania Fentes 
tècnica del Parc 
natural de 
cap de creus

“Volem plantar la llavor de la curiositat i l’estima a la natura” 

dos exemples 
de camps per a joves

dos exemples 
de casals per a joves

a
C

C
C

“joves pel camí ral”,  
a begues 

El Casal per a Joves de Begues està recuperant 
al llarg de les diferents edicions l’antic Camí ral 
que passa pel municipi, ara totalment abando-
nat i que conserva, al llarg del seu recorregut, 
elements patrimonials característics del garraf 
com marges de pedra seca i barraques de vinya. 
Els joves aprenen aquesta tècnica i recuperen 
el patrimoni.

“Enganxa’t al natuestiu”,  
a castelldefels

Els joves de Castelldefels ajuden a recuperar al-
guns elements de diferents ambients naturals prò-
xims: basses de fauna al Parc del garraf, retirada 
de tortugues exòtiques a la Bassa del Campus de 
la UPC i construcció de caixes-niu per a l’eriçó clar. 

“de cara a tramuntana” 
a selva de Mar

Del 15 al 29 de juliol, a Selva de Mar, en col-
laboració amb el Parc natural del Cap de Creus, 
25 joves de tot el mòn  recuperen els camins 
de pas tradicionals de la zona (amb les ca-
racterístiques formacions en pedra seca), fan 
inventaris de la posidònia marina, ajuden a 
sensibilitzar els usuaris de la platja i també 
col·aboren en el seu manteniment.

“El Montsec et Vol” 
a Àger (El Montsec)

També del 15 al 29 de juliol, 24 joves catalans 
recuperen l’antic pou de glaç de la vila d’àger, 
els camins tradicionals de la vila de la règola, 
fan el marcatge de l’excursió fins a Torre Escumó 
i promouen l’augment de la població de fauna 
amb la construcció de vedrunes de conills.

casals similars
als camps de treball
A partir de l’experiència acumula-
da en aquests 20 anys de camps de 
treball, des de fa 3 anys, la Fundació 
també organitza casals per a joves 
de 12 a 16 anys seguint la metodo-
logia d’Aprenentatge i Servei. 

En aquesta franja d’edat quan als 
joves no els resulta tan atractiu fer 
les tradicionals colònies d’estiu, 
hi ha l’opció de participar en un 
casal per a joves, amb els com-
panys i companyes del poble, en 
una iniciativa col·lectiva que a 
més de produir un benefici per al 
seu poble els permet relacionar-se 
amb els seus iguals i aprendre, 
mentre s’ho passen bé. A més, 
per a molts municipis petits que no 
disposen de grans infraestructures, 
és una molt bona solució per fomen-
tar que els joves es coneguin millor 
entre ells i creïn xarxa mentre parti-
cipen en un projecte comú.

Els casals per a joves tenen un fun-
cionament semblant a un casal con-
vencional, però amb la particulari-
tat que, durant el matí, es realitzen 
tasques d’intervenció en l’entorn, 
com es faria en un camp de treball. 
El grup de joves comparteixen els 
espais de vida quotidiana del mig-
dia i a la tarda es realitzen activitats 
lúdiques relacionades amb el pro-
jecte que es porta a terme durant 
el casal. 

Enguany, s’ha ampliat la oferta de 
casals per a joves a tres municipis 
on la Fundació hi té presència i col-
labora en diferents tasques amb els 
ajuntaments implicats. Els munici-
pis de Castelldefels, Begues i Sant 
Julià de Vilatorta són un exemple 
de com s’aposta  de manera clara 
des de l’ajuntament per donar sor-
tida a les activitats d’estiu per als 
adolescents.  ■

de platges amb escolars i voluntaris al Port de la Selva.
 
Quins son els principals atractius que poden interessar 
a un voluntari/a per decidir-se a participar en un camp 
de treball al Cap de Creus?
Hi ha dos pilars: la bellesa de l’entorn més la implicació de 
l’equip gestor del Parc. Aquí, no només trobes un paisatge 
molt potent i amb molta diversitat a nivell de flora i fauna, 
també trobes un patrimoni cultural increïble: dòlmens, pedra 
seca, tot el conjunt Santa Helena, Monestir de Sant Pere de 
Rodes, Sant Salvador... La implicació del Parc amb els vo-
luntaris és total: es preparen tallers, sortides... L’objectiu és 
que els voluntaris quan marxin ho facin satisfets: que hagin 
aprés què significa un Espai Natural Protegit i el perquè. 

El parc natural acull altres iniciatives vinculades al vo-
luntariat a banda dels projectes de camps de treball? 
Quants voluntaris/es col·laboren activament amb el parc 
al cap de l’any? 
A banda dels projectes de camps de treball, com el de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, organitzem algunes Jornades 
de voluntariat, sobretot centrades en l’extracció i tractament 
de flora exòtica com ara el Carpobrotus edulis popularment 
conegut com ungla de gat que forma un mant que no deixa 
créixer la flora autòctona: l’any passat varen col·laborar 
80 voluntaris del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. També, es va poder obrir el Paratge 
de Tudela durant la Setmana Santa gràcies als informadors 
del Parc i a l’ajuda de 5 voluntaris.  Hem realitzat neteges 
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any internacional 
de l’energia sostenible 
per a tothom
En reconeixement 
a la importància de 
l’energia en el desen-
volupament sostenible, l’Assem-
blea general de les nacions Uni-
des ha proclamat  l’any 2012 com 
a “Any internacional de l’Energia 
Sostenible per a tothom”. Aques-
ta iniciativa ofereix una oportu-
nitat d’aprofundir en la presa de 
consciencia sobre la importància 
d’incrementar l’accés sostenible a 
l’energia, la eficiència energètica i 
l’energia renovable en l’àmbit local, 
nacional, regional i internacional.

www.un.org/es/events/sustai-
nableenergyforall/

congrés del tercer sector 
ambiental de catalunya
Per als dies 14 i 15 de novembre 
està prevista la realització del i 
congrés del tercer sector am-
biental de catalunya, organit-
zat pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la generalitat i 
l’obrador del Tercer Sector Ambi-
ental de Catalunya, en el marc de 
les actuacions del Pla de Suport 
al Tercer Sector Ambiental de Ca-
talunya (2011-2014). El Congrés 
també acollirà un espai de troba-
da entre entitats i empreses, per a 
la projecció dels projectes ambi-
entals de les primeres en l’àmbit 
empresarial, en el marc del pro-
jecte tàndem, orientat a promou-
re la col·laboració entre empreses 
i entitats ambientals.

www.o3sac.org 
/ www.tandem.cat

conFint
La Conferència internacional de 
Joves “Tinguem Cura del Planeta” 
és un procés global impulsat pel 
govern brasiler, que convida a jo-
ves de tot el món a reflexionar per 
millorar el planeta. Durant aquest 
curs 2011-2012, s’ha portat a ter-
me aquest procés a diferents cen-
tres catalans. La proposta educa-
tiva que acompanya el procés ha 
de servir als centres educatius i les 
entitats de joves per implicar-los 
en projectes de millora del medi 
ambient, a Tenir Cura del Planeta.

www.xesc.cat/xesc/con-
fint_2011_12.html

www.sehttp://www.scea.cat/
confint.htm

un ProjEctE Finançat PEr La Fundació dKV

El voluntariat sènior avalua 
projectes ambientals
Una col·laboració de l’Associació SECoT amb la Fundació 

JúLiA gArCiA

durant el mes de maig, anto-
nio de Haro i pedro floren-
za, de l’associació seCot, 

de voluntaris jubilats i prejubilats 
actius, van participar en una jor-
nada d’avaluació del projecte 
educatiu “salut i medi ambient”, 
a l’escola de natura de sau. 

Aquest projecte educatiu, finançat 
a partir de la convocatòria 2010 de 
la Fundació DKV, està adreçat a 
escolars i organitzacions de lleure, 
i s’ha desenvolupat com a prova 
pilot a l’Escola de Natura de Sau, 
amb els alumnes del centre escolar 
Can Roca de Castelldefels. Té per 
objectiu fomentar una vida sana i 
saludable alhora que sensibilitza 
sobre la importància de la qualitat 
mediambiental del nostre entorn.

L’experimentació de les activitats 
desenvolupades, amb els infants 
de cicle mitjà de l’escola, ha per-
mès fer una primera valoració del 
projecte, per part dels educadors 
que l’han dut a terme, que ha estat 
completada amb la valoració dels 
professors i dels propis alumnes, 
que amb dibuixos, de forma grà-
fica, també han expressat la seva 
valoració. A això s’hi ha afegit, 
de forma complementària, i tam-
bé innovadora, la dels voluntaris 
de l’Associació SECOT, que van 
participar d’un dia a les colònies 
de l’escola per avaluar de forma 
externa les activitats realitzades.

Aquesta valoració, des d’un punt 
de vista extern  ajuda a comple-
mentar el projecte. D’altra banda, 
també és útil per revaloritzar les 
colònies escolars com a eina edu-
cativa i, en aquest cas, a més, com 
a eina de foment per a les relacions 
intergeneracionals.

El gra de sorra

Vacances sostenibles

Aquests infants van participar en l’avaluació conjuntament amb els voluntaris de SECoT 

recursos

s’acosten les vacances, i ens 
disposem a fer de turistes, 
però cal que siguem cons-

cients de que el turisme causa 
grans impactes en el medi atmos-
fèric, aquàtic, terrestre i biòtic. i 
també en el medi social.

El turisme sostenible compatibilitza 
el creixement econòmic que pro-
porciona aquesta activitat amb la 
preservació dels recursos naturals, 
culturals i socials de cada zona. Per 
assolir un model de turisme soste-

nible cal la participació de tots els 
agents implicats: administració, em-
preses, habitants i turistes, a conti-
nuació teniu algunes propostes per 
convertir-nos en turistes sostenibles.

En fer turisme no oblidem els hà-
bits ambientalment correctes: 

◗ Fem correctament la recollida 
selectiva dels residus, tinguem en 
compte mesures d’estalvi d’aigua 
i energia i de reducció de residus...

◗ Existeixen distintius de qualitat 

ambiental que garanteixen criteris 
ambientals en els allotjaments.

◗ Tinguem-los presents (ISO 
14001, Distintiu de garantia de 
Qualitat Ambiental i EMAS).

◗ Adrecem-nos a la Oficina de Tu-
risme i atenem les recomanacions 
sobre mobilitat.

◗ Contractem les activitats amb 
empreses reconegudes per ajun-
taments o altres administracions.

◗ Comprem productes locals, re-
duirem l’impacte per transport i 

Les activitats realitzades, al voltant 
de la contaminació atmosfèrica i els 
seus efectes sobre la salut de les per-
sones, van ser molt ben valorades, 
tant pels infants, com els seus mes-
tres, els educadors i voluntaris. ■
 

afavorirem l’economia local .

◗ Tinguem molt present no com-
prar productes fets a partir d’ani-
mals o plantes, especialment quan 
es tracta d’espècies en perill d’ex-
tinció (coralls, minerals...)

◗ Aprofitem les vacances per fer 
eco-turisme: descobrir i conservar 
la natura. ■

més informació a:  
www.ecoturcat.cat

www.gencat.net/turisme

Pedro Florenza Antonio De Haro 

Què us va portar a associar-vos a SECOT?
Poder fer tasques de voluntariat aportant els co-
neixements i l’experiència adquirida el llarg dels 
anys de treball.

Quines són les principals aportacions que feu a 
les empreses i organitzacions que assessoreu?
Ajudar i aportar l’experiència adquirida als més 
joves. Assessorar emprenedors per iniciar projec-
tes empresarials i col·laborar amb empreses que 
tinguin problemes estructurals, d’organització, etc.

és encomiable la complicitat entre infants i monitors

Quina és la vostra valoració del Projecte Educatiu 
“Salut i Medi Ambient” que vàreu poder valorar a 
la vostra visita a l’Escola de Natura de Sau?
Molt positiva. Tant amb el contingut del programa com 
el desenvolupament del projecte a l’Escola de Natura. Ha 
representat un salt qualitatiu envers la nostra  percepció 
de la tasca que desenvolupa la Fundació.

En la vostra col·laboració amb nosaltres, què us ha 
enriquit més?
En primer lloc la vostra acollida i entusiasme. I en se-
gon lloc els valors de la Fundació per aconseguir una 
societat mes justa. També la complicitat existent entre 
els monitors i els nens. És encomiable la relació que 
s’estableix entre els dos agents.

I per últim, quins valors destacaríeu en relació a que 
els infants puguin gaudir de colònies escolars?
1r. Educació;   2n. Companyerisme; 3r. Felicitat,  i també 
treball en equip, convivència, interès i responsabilitat... 
entre molts d’altres!

G
. B

a
d

ia

Creada al 1989, SECoT és una associ-
ació sense ànim de lucre, on la majoria 
dels socis són exprofessionals i exdi-
rectius. La intervenció de voluntariat 
sènior en l’assessorament a projectes 

de diverses tipologies, és el principal 
objectiu de SECoT, amb més de 2000 
socis a Catalunya i aproximadament 
2.000 a Espanya, i és una pràctica ha-
bitual en petites i mitjanes empreses.

aprofitant el talent d’experts
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Miquel Cortés Bofill  
coordinador Fe y alegría 
d’amèrica central 
secretari de La Liga 
iberoamericana.

Per una educació 
pública de qualitat
En moltes de les nostres societats 
es lamenta la falta d’una educació 
pública de qualitat que respon a 
les exigències de la mateixa socie-
tat.  Si bé  és cert que l’educació 
és un dret que emana de la digni-
tat de cada persona, no és menys 
cert que moltes persones no po-
den exercir aquest dret per man-
ca de condicions de vida digna.

La falta d’una educació pública 
de qualitat motiva la desigualtat 
social i permet l’increment de la 
manca de cohesió social als nos-
tres països.  Cal, doncs, prendre 
consciència del necessari deure 
dels Estats de propiciar una edu-
cació de qualitat  en tots els sis-
temes educatius i en especial en 
l’educació pública gratuïta.

Per millorar la qualitat educativa 
certament cal una major inversió 
que estigui reflectida al pressupost 
de l’Estat. és imperant augmentar 
els recursos econòmics i humans 
per aconseguir  una  millor  edu-
cació per a tots i totes.

Però no només de pressupost viu 
l’educació, hem d’aconseguir edu-
cadors i educadores amb vocació 
de servei i sentit social per trans-
formar les metodologies docents 
i buscar una millor gestió esco-
lar amb participació ciutadana. 
L’educació pública de qualitat és 
“escola de ciutadania i precondició 
de democràcia, és possibilitat per 
a l’expressió plena de la persona 
siguin quines siguin les seves capa-
citats, és mitjà per a la seva inserció 
i participació en la construcció del 
teixit sociocultural i econòmic de 
la seva comunitat i nació.”, tal com 
ho defineix el XXXiV Congrés in-
ternacional de Fe y Alegría celebrat 
a Bogotà (2003).

Sens dubte,  una millor educació 
pública serà la garantia d’un des-
envolupament sustentable per a 
les nostres societats i serà la pri-
mícia d’una pacífica convivència 
social més enllà dels Estats.

opinió

i. DEL Pozo

ela feina col·lectiva de joves, 
referents i persones tècni-
ques entorn a la spdJ 2012 

està activada amb una coordina-
ció internacional en el marc de la 
liga, des de l’abril 2012, a nivell 
local i a nivell internacional: les 
entitats que la impulsen a Bolívia 
(f. uramanta), argentina (f. ses), 
paraguai (f. Cird), equador (f. 
esquel), el salvador (funsalpro-
dese), mèxic (seraJ) i Catalunya 
(esplai), estan en marxa en els seus 
processos interns proposant i de-
senvolupant les temàtiques de les 
setmanes, la metodologia de les 
mateixes, les dates i els llocs, la 

aMb jornadEs PrèViEs dE ForMació d’Educació PEr aL dEsEnVoLuPaMEnt 

compromesos amb el lleure 
a amèrica Llatina
Cinc joves voluntaris dels esplais a les Estades Solidàries a Bolívia, a l’agost 2012

iVonnE DEL Pozo

en el marc de la proposta 
educativa ÀGora, 2011-
2012, el programa l’esplai 

sense fronteres de la funda-
ció Catalana de l’esplai va tenir 
l’oportunitat de proposar una ac-
tivitat per a l’equip educatiu dels 
centres d’esplai, un nou repte: les 
estades solidàries  a l’agost del 
2012. 

L’activitat Compromesos amb 
el lleure a Amèrica Llatina es 
va plantejar com una oportunitat 
per treballar amb equips educatius 
dels centres d’esplai de la Federa-
ció el tema de la solidaritat amb 
altres pobles d’Amèrica Llatina, 
amb l’estratègia d’educació per al 
desenvolupament a Catalunya, en 
l’àmbit de l’educació no formal. 
S’inicia aquesta proposta de la mà 
de la Fundación Social Uramanta, 
en el context del treball en xarxa 
amb les entitats de La Liga.   

Els objectius educatius del pro-
jecte es resumeixen en: prendre 
consciència de les desigualtats 
socials i econòmics entre els paï-
sos del Nord i del Sud; desenvo-
lupar una visió crítica i conscient; 
dotar als educadors i educadores 
participants a l’activitat d’eines 
i recursos per interpretar el món 
de manera global. En definitiva, 
ser crítics amb les implicacions 
polítiques, socials i històriques 
de rellevància que generen desi-
gualtat social i pobresa i  generar 
i adquirir compromisos per part 
dels educadors i educadores des-
près de la seva estada al Sud.

Les motivacions dels i les joves
Els 5 educadors/es que han fet 
sessions de formació d’educa-
ció per al desenvolupament a 
l’esplai, dissenyada per l’Esplai 
Sense Fronteres de la mà de Cen-
tre d’Estudis s’han compromès 
íntegrament amb el projecte. 
L’equip està molt motivat i tenen 
moltes ganes de viure l’experièn-
cia educativa i de vida, a l’agost, a 

Cochabamba, Bolivia: als centres 
infantils Vicente Cañas i Monte 
Rancho de Fundación Uramanta, 
compartint amb els infants, joves 
i la comunitat unes setmanes de 
voluntariat. A la pregunta sobre la 
seva motivació, Miriam Flotats, de 
l’esplai Mowgli diu que, “la primera 
qüestió és aprendre d’un país tant 
diferent com és Bolívia i portar-me 
tot un seguit de vivències inexpli-

cables”. Laura Capitán de l’esplai 
Pingüí, contesta: “No hi ha un únic 
factor, la motivació és la suma de 
molts aspectes com ara l’enriqui-
ment personal, conèixer una reali-
tat diferent a la nostra, col·laborar 
activament en el projecte... però el 
què em va fer decidir-me per aquest 
projecte és per que està directament 
relacionat amb la meva feina, amb 
la meva vida, l’educació en el 
lleure”. Per la seva banda, Nuria 
Martinez, de l’esplai Mowgli, diu 
que vol “conèixer una altra realitat, 
intercanviar experiències, apren-
dre noves maneres de treballar en 
lleure i de viure…sense oblidar el 
creixement personal”. Estela Rossi, 
també del Mowgli, diu que la major 
motivació és “saber que viuré una 
experiència cooperativa en una rea-
litat molt diferent de la que em trobo 
ara mateix, amb tot el que això im-
plica, i a sobre dintre d’un context 
que hi crec molt;  el temps lliure.” 
Finalment, Albert gonzalez, de 
l’esplai Can Serra, vol “conèixer 
un projecte educatiu diferent al que 
porto a terme al meu esplai, gene-
rar una experiència de voluntariat 
que fins ara no he fet”.

com els esperen a bolívia 
Des de Bolívia, Enrique Zabala, 
director d’Uramanta, explica que 
“esperem els voluntaris/es amb 
il·lusió, amb desig de teixir ponts 
de solidaritat”. I afegeix que col-
laboraran als centres de suport 
per als infants dels barris de Valle 
Hermoso i Monte Rancho de Coc-
habamba, que tenen moltes ganes 
d’aprendre, encara que tenen limi-
tacions econòmiques i familiars”. ■

Els cinc joves voluntaris estan il·lusionats amb la seva experiència solidària.

La setmana pels drets de la joventut 2012: 
més activa que mai!

difusió, i en general donant forma 
a la proposta de forma participada: 
amb referents d’entitats juvenils i 
amb els propis joves, per confor-
mar aquest espai educatiu d’apre-
nentatges, discussió, propostes i 
accions, en demanda i visibilització 
dels drets dels i les joves.

Enguany, es preveu realitzar 7 Set-
manes a diverses ciutats de Ibero-
amèrica de setembre a novembre 
2012: Cochabamba (Bolívia); 
Mar del Plata (Argentina); Pilar 
(Paraguai);Quito (Equador); San 
Salvador (El Salvador), Morelos 
(Mèxic) i El Prat de Llobregat (Ca-
talunya).

A Catalunya el grup de treball 
SPDJ conformat per joves, i re-
ferents de : Trescajove, Casal 
Infants, Fedelatina, Federació 
Catalana de l’Esplai i Creu-Roja 
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Joventut Catalunya, està preparant 
una proposta d’activitats, debats, 
fòrums i tallers, entorn a les “3CS” 
la Cohesió Social, Ciutadania acti-
va i Compromís Juvenil. ■

Joves del grup de Treball a Catalunya, en la seva tercera reunió.
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agost en família a les cases de 
colònies, a preus socials i solidaris

EstadEs En FaMíLia a LEs casEs dE coLòniEs

JoSEP M. VALLS

enguany la fundació Cata-
lana de l’esplai ha detectat 
que, a més de les colònies 

de juliol, les famílies ho tenen 
cada cop més difícil per sortir 
de vacances amb els fills durant 
el mes d’agost. per aquest mo-
tiu, i per primer cop, des de la 
fundació s’ofereixen les seves  
cases de colònies, albergs i ter-
renys d’acampada, per a que les 
famílies puguin gaudir d’estades 
de lleure i educació ambiental de 
la màxima qualitat a preus socials 
i solidaris.

Les estades s’ofereixen a un preu 
realment assequible per a les fa-
mílies. Per exemple, l’estada de 7 
dies/6 nits, a pensió completa, per 
a una família d’una parella amb 
dos fills fins als 12 anys a la ma-
joria de les cases de colònies, al-
bergs i terrenys d’acampada de la 
Fundació  és de 499 €. En aquest 
supòsit, la setmana completa surt 
per només 125 € per persona!

A més, el 5% del que paguin les 
famílies, la Fundació Catalana de 
l’Esplai ho destinarà a becar acti-
vitats de lleure d’infants sense re-
cursos econòmics. Això vol dir que 
amb el 5% del que paguin quatre 
famílies que facin la seva estada 
del mes d’agost, es podrà becar al 
100% una setmana de casal d’estiu 
d’un infant sense recursos econò-
mics.

descansar i gaudir de la 
natura 
A les cases de colònies, durant el 
curs els esplais i centres escolars 
hi fan les seves sortides i colònies,  
però els caps de setmana i per va-
cances també s’obren per a grups 
familiars. Les estades en aquests 
equipaments permeten, de la mà 
dels equips d’educadors ambien-
tals, descobrir l’entorn i gaudir del 
lleure i la natura. 

La majoria de cases disposen de 
piscina i estan totalment adapta-
des per a persones amb problemes 
de mobilitat, que també podran 
gaudir de l’entorn, les pistes es-
portives, que s’han dissenyat per 
a que siguin accessibles. Bona 
part de les habitacions  compten 
amb bany propi i poden ser d’ús 
exclusiu per a cada grup o unitat 
familiar. 

Les estades a les cases inclouen 
pensió completa, el menjar és 
casolà i segueix els criteris de la 
dieta mediterrània.

Equipaments arreu de catalunya

 1 alberg de 
  Centre esplai (344)  
  baix llobregat.  
  el prat del llobregat

 2 mas Cabàlies (70)  
  pirineu. ogassa

 3 alberg Cal pons (52) 
  berguedà. puig-reig

 4 Can mateu (46)  
  guilleries. vilanova de sau

 5 els porxos (66)  
  guilleries. vilanova de sau

 6 la Cinglera (86) 
  guilleries. vilanova de sau

 7 l’estació (60)
  montsec. àger

 8 el Company (62)   
  guilleries. vilanova de sau

 9 rectoria de la selva (111) 
  serra de busa. navés

 10 viladoms de Baix (90) 
  montserrat-serra de l’obac  
  castellbell i el vilar

 11 Can massaguer (74)  
  montseny. st.  
  feliu de buixalleu

 12 la traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 13 molí de sant oleguer (66)  
  vallès occidental. sabadell  

 14 Ceal Can santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 15 alberg Caa Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. 
  castelldefels

 16 Can Grau (52)
  massís del garraf. olivella

1 2 3 4

5 6 7 8

9 11 1210

161413 15

El 3 de juliol la Fundació Catalana de l’Esplai va celebrar la inaugu-
ració d’un nou equipament de natura. Es tracta d’els Vagons d’àger, 
una instal·lació única a La noguera que consta de dos antics vagons 
de tren que han estat transformats en dormitoris amb una capaci-
tat de 44 places, l’hangar en menjador, sala polivalent i sanitaris i 
l’antiga estació en zona de bar i punt d’informació. La Fundació ha 
adequat  aquestes instal·lacions, que complementen els existents 
campaments a la riba del pantà de Camarasa.
La situació privilegiada d’aquest equipament és un bon punt de 
partida per a la descoberta de la serra del Montsec i el seu entorn, 
amb una àmplia oferta de propostes culturals i rutes.
L’acte d’inauguració va estar presidit per Lluís Ardiaca, Alcalde d’àger, 
i Josep gassó, President de la Fundació, i va comptar amb la participa-
ció de diverses entitats de l’àmbit social i del lleure, membres i amics 
de la Fundació i els grups d’infants i joves que feien les seves colònies 
a la zona d’acampada, tal com es veu a la imatge.

La Fundació inaugura un nou equipament:  
Els Vagons d’Àger
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oportunitats  
d’unes vacances 
Passar uns dies en família a una 
casa de colònies, proporciona 
l’oportunitat de fer unes vacances 
diferents que poden ser entranya-
bles i carreguin les piles per al nou 
curs. Entre altres ens permeten: 

◗ conviure tots 
els membres de la família. 
Durant el curs, entre la feina dels 
adults i l’escola dels infants hi ha 
poc temps de tenir una relació 
entre tots els qui composen la 
família. A les cases de colònies, 
el grup familiar està com a casa, 
sense les obligacions quotidia-
nes. Això, propicia les converses 
que desfan problemes i l’elabo-
ració dels petits projectes per al 
futur.  

◗ Gaudir de la natura. 
Les cases de colònies disposen 
d’equips d’educadors ambientals 
que fan veure la natura, d’una ma-
nera nova i pròxima, explicant les 
plantes, els animals, la formació 
geològica del paisatge,  o fent pe-
tits experiments... 

◗ conèixer el país. 
Anar a una casa de colònies pro-
picia el coneixement del país, a 

través de les excursions a peu, 
anant als pobles més propers, 
escoltant la parla de la gent, 
que és diversa a cada comarca, 
els monuments i les pedres del 
camí... Sovint, resulta sorprenent 
com és d’engrescador conèixer a 
fons un indret.   

◗ Viure uns dies distesos. 
Les cases de colònies proporcio-
nen dies de descans, relaxats. El 
sol fet d’escoltar els ocells, ob-
servar el cel estelat o veure com 
creix l’herba, és un canvi molt 
important que dóna sensació de 
tranquil·litat i pau.     

◗ Participar amb 
altres famílies. 
A les cases de colònies hi ha molts 
de grups familiars. Sempre hi ha 
la possibilitat de fer una excursió 
o una activitat en comú. D’aquesta 
manera, es pot combinar la priva-
citat amb el coneixement d’altres 
persones que poden esdevenir 
amigues per compartir una dies o 
qui sap quant de temps... Al cap i 
a la fi, totes han escollit fer vacan-
ces a les cases de colònies!    

L’estiu proporciona l’oportunitat 
d’una convivència distesa, rela-
xada. ■



Gaudiu d’un agost en família a les cases de colònies!
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a la piscina!
a l’agost, amb tanta calor,  

ve molt de gust una bona 

remullada en família. per 

això, la majoria de cases de 

colònies tenen piscina!

Espais privats
Cada grup o família disposa 
d’una habitació per al seu ús 
exclusiu. moltes, amb bany 

propi.  així es pot gaudir d’un 
espai confortable i privat.

Viure l’aventura
a les cases de colònies els 

monitors organitzen un munt 
d’activitats per a descobrir 

l’entorn, com ara passeigs en 
piragua.

Passejar en família 
les cases de colònies estan 

en espais d’especial interès 

ambiental amb un munt de 
rutes i passejades 
per descobrir-los.

compartir l’estiu
a les cases de colònies hi ha 

molts espais comuns, com ara 
les piscines, on, fer nous amics 

i amigues. les vacances són 
temps de compartir!

Aquest mes d’agost la Fundació Catalana de l’Esplai ofereix les seves cases de colònies per a que totes les famílies puguin gaudir d’una setmana de vacances 
en equipaments de qualitat situats en espais de gran interès ambiental. i a preus molt econòmics i solidaris!



Gaudiu d’un agost en família a les cases de colònies!
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activitats de natura
les cases són també escoles 

de natura en les que, 

de la mà dels educadors 

ambientals, es pot fer 

la descoberta de l’entorn.

ni comprar, ni cuinar!
les estades son a pensió 

completa. de l’únic que us 

haureu de preocupar és de 

seure a taula i gaudir dels 

àpats en bona companyia.

al capvespre, 
un partidet

Què tal un partidet abans 

de sopar? totes les cases de 

colònies tenen espais on 

jugar i fer esport.
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5%  
per a beques

La Fundació catalana 
de l’Esplai destinarà el 5% 
de l’import de les estades 
a becar activitats de lleure 

d’infants sense recursos 
econòmics

informació 
i reserves:

www.esplai.org

93 474 46 78
accc@esplai.org

7 dies / 6 nits: 
2 adults + 2 nens 
(fins els 12 anys) 

499€ Pc

4 dies / 3 nits: 
2 adults + 2 nens 
(fins els 12 anys) 

299€ Pc

Apunteu-vos! 

Encara hi sou 

a temps!

Aquest mes d’agost la Fundació Catalana de l’Esplai ofereix les seves cases de colònies per a que totes les famílies puguin gaudir d’una setmana de vacances 
en equipaments de qualitat situats en espais de gran interès ambiental. i a preus molt econòmics i solidaris!



MAI NO HAS VIST UN 
MUSEU COM AQUEST.
DE FET, FINS FA UNS DIES, 
NOSALTRES TAMPOC.

PER SABER ON ANEM, 
CAL SABER D’ON VENIM.

Vine a l’Espluga de Francolí i descobreix un dels museus més moderns del nostre país. Ara, més gran i amb més 
contingut. Amb una nova galeria de carruatges i amb un ampli espai pedagògic. I és que al nou museu hi ha lloc 
per a tot: des d’eines anteriors al segle XVIII �ns a unes innovadores galeries de teatre virtual o un espectacular 
calidoscopi videogrà�c. Veuràs com et sorprèn tot el que podria ensenyar-nos un pagès de fa dos segles.

AQUEST ESTIU, UN MUSEU ENCARA MÉS GRAN. UN MUSEU ENCARA MILLOR.

www.museuvidarural.cat
info@museuvidarural.cat
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AnA ViLLA 

ens trobem, en l’actualitat en 
un context de crisi econò-
mica punyent amb un incre-

ment progressiu de les desigual-
tats socials, amb dificultats en el 
treball per la cohesió social i amb 
un elevat volum de fracàs escolar. 
els centres d’esplai de la fundació 
Catalana de l’esplai són espais de 
formació i participació comunità-
ria amb voluntat de transformació i 
inclusió social. la seva doble funció 
social i educativa és una fortalesa 
que els permet fer, actualment, una 
contribució cabdal a l’hora d’enca-
rar el context que viuen els infants, 
joves i les seves famílies. 

L’esplai és un lloc integrador i 
d’educació en valors que actua 
des de la proximitat i amb un bon 
coneixement de les situacions 
personals i familiars dels infants 
i joves. Cal fer èmfasi en 4 apor-
tacions fonamentals que fa l’esplai 
en el moment de crisi global actu-
al i que es porten a terme a través 
d’un treball en xarxa i coordinat 
amb la resta d’agents del territori: 
escola, entitats del barri i adminis-
tracions públiques.

Per la inclusió social
L’esplai fomenta les capacitats 
dels infants i joves, educa per la 
cohesió social i per la intercultu-
ralitat. Les famílies en situació de 
risc disposen d’un marc integra-
dor i de respecte pels seus fills en 
el seu temps de lleure. 
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nous rEPtEs sociaLs aLs  cEntrEs dE La Fundació cataLana dE L’EsPLai 

Els centres d’esplai reforcen 
la seva funció social
Són espais de prevenció, inclusió social i participació 

Els centres d’esplai són espais amb voluntat educativa i per la inclusió i la transformació social

Participació democràtica 
i ciutadania activa
A través de les activitats que es 
fan es pren consciència dels drets 
i alhora s’assumeixen responsa-
bilitats sobre els deures. Es res-
salta la importància de respectar 
les regles de joc democràtiques 
i es treballen actituds bàsiques 
com el diàleg, el consens, l’or-
ganització i la resolució de pro-
blemes. 

Els projectes d’Aprenentatge i Ser-
vei en què els infants i joves són 
protagonistes són un exemple de 
com es treballa la coresponsabilitat 
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L’entitat col·labora en la preven-
ció i detecció de situacions de risc 
i pot incidir en la seva millora i 
resolució. A més, per a moltes 
famílies nouvingudes és també 
el seu primer punt de trobada, on 
se’ls acull i se’ls dóna informació 
alhora que els serveix de referèn-
cia per conèixer de prop la cultura 
(llengua, cultura popular catalana, 
valors del país, etc). 

Prevenció del fracàs escolar
El suport educatiu és un eix cen-
tral per millorar la qualitat de vida 
dels infants i joves. A l’esplai, la 
resposta a les necessitats educa-

tives que ells tenen respon a la 
gran diversitat de situacions i de 
característiques.  

Es fa un treball en xarxa amb els 
altres agents i es desenvolupa una 
acció educativa complementària a 
la de l’escola. S’optimitzen així 
recursos i esforços donant una 
resposta integral a les famílies. 

Els tallers d’estudi assistit durant 
el curs, per exemple, permeten fer 
un seguiment acurat i  establir cri-
teris i estratègies per millorar el 
rendiment escolar dels infants i 
joves.

en els afers col·lectius i l’educació 
en el compromís social.

accés al temps lliure educatiu
Els esplais reforcen una educa-
ció on la felicitat i la iniciativa en 
són elements essencials. Es trac-
ta d’una alternativa de qualitat al 
temps d’oci que educa alhora en 
la transformació social a través de 
l’ampli ventall d’activitats. 
Els esplais treballen per garantir la 
participació en les activitats de va-
cances com colònies, casals d’es-
tiu, intercanvis o camps de treball 
donat que són un dret per a tots els 
infants i joves. ■

què aporta el centre 
d’esplai a la societat?

1. Participació democràtica i 
ciutadania activa. 

2. Benestar social i qualitat 
de vida

3. identitat catalana

4. inclusió social i prevenció 
de la marginació

5. Salut i consciencia am-
biental

6. integració de les persones 
amb discapacitats.

7. Lideratge i emprenedoria 
juvenil.

8. Conciliació de la vida labo-
ral, escolar i familiar

9. Prevenció del fracàs escolar

10. Accés al dret al temps lliu-
re educatiu

nuria Torres, 
mare de nena 
de 9 anys
Grup infantil 
sant cosme
El Prat de Llobregat

Tarik Aaki,
jove de 18 anys,
participa 
al projecte  
tresca jove
Gavà

gisela Dresbach, 
tècnica 
de serveis 
socials

ajuntament 
de Polinyà

Carol Lopez,
aMPa 
cEiP Gras 
i soler  

Esplugues 
de Llobregat

Em suposa un complement 
de reforç escolar
L’esplai m’ha ajudat en tot amb la meva 
filla: en l’àmbit educatiu, de diversió i de 
comportament. 

També li ha ajudat molt a l’escola perquè 
fa els deures a l’esplai. Enguany ha tret 
molt bones notes. Crec que aprèn gairebé 
més a l’esplai que a l’escola. 

A l’esplai l’escolten, l’entenen, l’acom-
panyen i li ensenyen valors. 

Com a mare em trobo molt bé a l’esplai, 
m’ofereixo a col·laborar sempre que puc 
en el que sigui. 

L’esplai ens ajuda 
a ser millors persones
Jo crec que l’esplai dóna moltes iniciatives 
brillants que desperten les nostres expecta-
tives, motivacions, interessos, etc. a través 
de projectes que ens donen l’oportunitat 
d’exterioritzar les nostres idees sobre la 
vida i poder debatre temes molt amplis 
que actua lment molts joves desconeixem, 
ja sigui per falta de comunicació o per por 
a ser rebutjats per la societat pel simple fet 
de pensar erròniament que som “rars” o 
diferents. 
L’esplai ajuda molt en aquests temes, per 
què siguem millors persones.

L’esplai possibilita 
la interacció dels infants
L’esplai possibilita que nens i nenes amb 
menys recursos personals, socials i econò-
mics participin en activitats extraescolars amb 
altres nens i nenes, independentment de si 
es troben en situació de risc social o no. La 
participació a l’esplai permet que adquireixin 
habilitats socials ja que estan en constant in-
teracció amb un grup d’iguals. Milloren tam-
bé en aprenentatges i motivació escolar, fet 
que redueix l’absentisme escolar i al mateix 
temps, l’exclusió social. L’experiència de les 
monitores en el camp social és bàsica perquè 
els esplais puguin exercir una funció social.

és un espai d’aprenentatge
en valors 
L’esplai és el complement perfecte per 
a les meves filles perquè aprenen (a 
banda de l’escola i a casa) els valors de 
compartir, estimar, ajudar, saber escol-
tar, saber parlar, a través de les diferents 
activitats que fan jugant, fent tallers, de 
colònies,... També aprenent a respectar 
als companys, monitors i aprenent a rela-
cionar-se i a jugar utilitzant la imaginació, 
sense consoles ni ordinadors. Pel que fa 
a l’escola, l’esplai ajuda  les meves filles 
a formar-se com a persones, basant-se 
no només en el coneixement. 

què aporta l’esplai des del teu punt de vista? 
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LAUrA TErrrADAS

teixint Ciutadania Compro-
mesa és el nom de la pro-
posta educativa per al curs 

2012-2013. la presentació es farà 
durant el movidic, el 15 de setem-
bre de 2012 a Centre esplai. 
serà una jornada on es presentarà 
el seu marc pedagògic, es faran una 
sèrie de tallers per adquirir eines 
sobre com fer projectes d’apre-
nentatge i servei en diferents àm-
bits i com plantejar-ho a cada grup 
d’edat.  

Vincular-se amb l’entorn on vivim, 
comprendre el què passa, quines 
necessitats socials hi ha, construir 
col·lectivament propostes per do-
nar-hi resposta, debatre, dialogar i 
transformar; totes elles són accions 
i aprenentatges que teixeixen un 
compromís social. Aquest es pot 
promoure des de l’educació en 
el lleure a través de moltes eines 
i activitats, tal com la Fundació 
ha fet en els darrers anys amb les 
propostes educatives Barrinem, 
Mandala, Mirall i àgora. En-
guany, amb la proposta educativa 
Teixint Ciutadania Compromesa 
s’anirà més lluny en l’aventura de 
construir projectes d’Aprenentatge 
i Servei per promoure una ciuta-

aMb ProjEctEs d’aPrEnEntatGE i sErVEi

teixint ciutadania compromesa, 
la propera proposta educativa 
Es presentarà a la jornada de Movidic el 15 de setembre 

disprat- Lleure centre d’Esplai infantil i juvenit treu banyaGrup d’Esplai Guardiola 

coneguem les entitats de la Federació catalana de l’Esplai

nre. de monitors/es: 14. nre. infants i joves: 32. any de 
fundació: 2007. activitats: Casal de Joves, colònies, excur-
sions. contacte: C. Dolors ibàrruri, 45. 08820 El Prat de Llo-
bregat. Tel. 676691101. disprat.lleure@gmail.com.  

Gaudir del lleure com tothom 
Disprat-Lleure és una associació per a nens i joves amb 
discapacitat psíquica i plurisdiscapacitats que ofereix  ac-
tivitats de lleure durant els períodes vacacionals i caps de 
setmana. Al casal de joves dels dissabtes,  els nois es troben 
per realitzar sortides en grups, anar a  ballar a una disco, 
anar a la bolera, a fer un gelat, al cine... Sempre acom-
panyats per monitors especialitzats i a llocs prèviament 
pactats i acondicionats. També beneficis terapèutics, com 
Equinoteràpia, musicoteràpia, teràpies amb animals de 
granja, tallers diversos on treballar i estimular els sentit  
sense deixar de banda gaudir de sortides pel poble. Comp-
ten també amb un espai famílies, on es reuneixen per fer  
coses en comú.

nre. de monitors: 10. nre. d’infants i joves: 50 de 3 a 12 
anys. any de fundació: 1999. activitats:  Casal d’Estiu, Parc 
de nadal, tallers, etc contacte: C/ Dr. Borràs, núm. 13  3er 
C. 43740 Móra d’Ebre. treubanya@esplai.org

treballant per l’educació en valors
L’esplai és una associació de promoció cultural i educa-
tiva, sense ànim de lucre  fruit de la iniciativa d’un grup 
de joves del poble. L’objectiu principal és l’educació en el 
lleure, prenent com a punt de partida l’educació en valors 
com la igualtat, la solidaritat, el respecte i la convivència. 
Per aquest motiu porten a terme Casals d’Estiu i Parcs 
de nadal de manera continuada. A més, en els darrers 
mesos han ampliat l’activitat fent tallers a l’aire lliure i 
gimcanes cooperatives. 
El projecte educatiu està enfocat a fomentar un espai 
lúdic i, alhora, educatiu per tal que els infants gaudeixin 
d’una experiència enriquidora, amb un equip de monitors 
experimentat.

i el servei a la comunitat en una 
sola acció o projecte on els infants 
i joves en són els protagonistes. A 
més,  proporciona l’oportunitat 
de revitalitzar la pedagogia del 
projecte, la dimensió d’escola de 
ciutadania i treball en xarxa, i es-
timula el lideratge dels monitors 
i monitores i la participació dels 
infants i joves. 

Experiències socials 
i mediambientals
Algunes de les experiències que 
es recolliran a la proposta edu-
cativa Teixint Ciutadania Com-
promesa són: Operació Cua Roja, 
per la reincorporació del barb 
cua-roja al tram baix del gaià fet 
pels joves de l’Esplai Campiqui-
pugui; la Campanya de Donació 
de Sang, per la sensibilització de 
la necessitat de donació de sang 
al barri realitzat pel grup de mit-
jans del Club d’Esplai Bellvitge; 
Contes per a nosaltres, per crear 
un espai de lleure al voltant dels 
Drets dels Infants pel infants hos-
pitalitzats llarga estada a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu on han 
participat el grup d’Indis, perso-
nes amb discapacitats, de Pubilla 
Cases Can Vidalet; i el Camí Ral 
de Begues. ■

Monitors i monitores de diferents entitats han participat en l’elaboració

el lleure en un espai d’aprenen-
tatge, de diàleg i de construcció 
d’accions col·lectives; adquirir 
autonomia personal i col·lectiva; 
i promoure la creació d’un entorn 
proper i global socialment més just 
i inclusiu. I tot això, partint de ne-
cessitats reals concretes i actuant 
per donar-hi una resposta. 

Concretament, l’Aprenentatge i 
Servei és una metodologia edu-
cativa que promou l’aprenentatge 

nre. de monitors: 8. nre. d’infants i joves: 55. any de funda-
ció: 2012. activitats:  Esplai de dissabte per a infants i adoles-
cents. contacte: C.de Dalt, s/n. rectoria. 08253 Sant Salvador 
de guardiola, guardiola@esplai.org.

Coneguem el nostre entorn
El grup d’Esplai guardiola van començar el 14 d’abril d’en-
guany a fer activitats els dissabtes, cada quinze dies, al poble 
de Sant Salvador de guardiola. Són una associació sense ànim 
de lucre formada per pares, mares i monitors i monitores que 
tots i totes juntes han decidit impulsar, amb molta alegria i il-
lusió, aquesta iniciativa per als infants de 4 a 12 anys del poble. 
En les seves activitats i en la missió de l’esplai posen l’accent en 
la promoció i foment de la cohesió social, la identitat catalana 
i local, a través de l’excursionisme, els projectes de natura, 
l’educació ambiental i els hàbits saludables. Durant aquest 
curs, ja han començat a fer excursions al riu per conèixer-ne 
la fauna i la flora, gimcanes de descoberta dels boscos del 
voltant,... i tenen moltes més idees i projectes pel pròxim curs!
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dania compromesa des de l’àmbit 
de l’educació en el lleure. Aquesta 
proposta tancarà la campanya Ciu-
tadania Compromesa i brindarà un 
cop més l’oportunitat de ressaltar 
el sentit social i transformador de 
l’educació. 

un procés 
d’elaboració participatiu
Des de fa uns anys, la proposta 
s’elabora a través d’un procés par-
ticipatiu que ha estat obert a tots 

els esplais de la Federació i entitats 
de la Fundació. La comissió de la 
proposta educativa ha estat inte-
grada per prop de 15 persones que 
a través de les seves aportacions i 
idees s’han definit els centres d’in-
terès, els projectes i les activitats 
més significatives.

què aporta teixint?
Els projectes d’ApS que proposa 
Teixint Ciutadania Compromesa 
permeten convertir l’educació en 
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GEnt d’EsPLai

quin moment espereu amb més 
il·lusió de les vostres activitats d’estiu? 

Ells i nosaltres  toni batLLori 

Suggeriments

CinE
La mort a l’aula 
Profesor Lazhar. 
dir. i guió Philippe 
Falardeau, basada 
en l’obra de teatre 
de d’Evelyne de la 
chenelière.  amb 
Mohamed Fellag.  Música: Martin Léon. 
Producció: canadà, 2011. durada; 1 h i 34 minuts. 
V.o. en francès. consulteu cartellera   
A Montreal, on viu com un exiliat algerià sense papers, Bachir 
Lazhar, s’ofereix a una escola com a substitut d’una professora 
que s’ha suïcidat a la mateixa aula on segueixen fent la  classe. 
Haurà de tirar endavant amb uns infants amb qui no s’ha treballat 
cap procés de dol, perquè, de fet, tota l’escola ho considera un 
tema tabú. Lazhar ho treballa, mentre els ensenya. Li serveix per 
a l’ocasió l’experiència de l’extermini de la seva pròpia família. En 
paral·lel a aquest procés amb els alumnes, Lazhar passa els “exà-
mens” per aconseguir els seus papers d’exiliat polític.  Pel·lícula 
dura sense concessions, que va ser estar nominada a l’oscar. 

EXPoSiCionS 
Gaudir amb les històries de Pilarín 
Pilarín, 50 anys dibuixant per a tots.  
dibuixos,  personat-
ges i històries que 
han captivat infants 
de diferents genera-
cions. Fins a l’11 de 
setembre de 2012. 
Palau robert.  centre d’informació de catalunya. 
Pg. de Gràcia, 107. barcelona. de dilluns a dissabte: 
10-20 h; diumenges: 10-14.30 h. Entrada gratuïta
Exposició que homenatja Pilarín Bayés pels 50 anys de feina i 70 
de vida. La Pilarín ha il·lustrat al voltant de 700 llibres, traduïts 
a diversos idiomes, i ha treballat en infinitat de formats: auques, 
cartells, murals grans, sense oblidar la seva faceta d’escultora. El 
recorregut es fa a través d’onze apartats i personatges que sim-
bolitzen la bellesa, la comunicació, la convivència, el coneixement, 
la identitat, la cultura, la universalitat, la generositat, la tradició, 
la ficció i la diversió

LLiBrES
Emili teixidor,  
un autor tot terreny 
L’escriptor Emili Teixidor, traspassat la 
segona quinzena de juny, ha estat un autor 
per a infants i per a adults. Entre altres, cal 
recordar les històries de la formiga Piga que 
li va valdre el Premio nacional de Literatura 
infantil i Juvenil al 1997. De la seva narrativa 
per a adults destaquen Sic transit glòria 
Swanson, premi Serra d’or, El llibre de les 
mosques, premi Sant Jordi de 1998, i Pa 
negre, Premi nacional de Literatura de la 
generalitat al 2004, que li va donar popularitat en ser portada al cine. 
En la estela d’aquesta darrera obra, al 2010 va publicar Els convidats. 
També va escriure guions de cómic i de cine: Lavinia 2016 amb  Enric 
Sió i Lavinia . Va exercir com a professor, pedagog i periodista, sobre-
tot en seccions on recomanava llibres, tant a TV3 com a Catalunya 
ràdio.  

nÚria PérEz aGaPito (30)
centre d’Esplai Guadalhorce 
terrassa

La gimcana dels valors 
L’activitat que s’espera amb més 
il·lusió és una gimcana que fem tot 
el casal conjuntament. La preparen 
els infants i joves durant els dies 
previs. Aquest any serà una gim-
cana dels valors: participació, saber 
respectar el silenci, saber estimar i 
compartir. Cada grup serà expert 
en algun d’aquest valors i els hi 
mancaran els altres, tots hauran 
d’aprendre de tots. 

taMara FLórEz (23)
Esplai Mowgli
Cornellà

El dia de les famílies
Esperem amb especial il·lusió el dia 
de les famílies. A l’esplai Mowgli te-
nim la tradició que l’últim dia de 
colònies dels petits les famílies pu-
gen a buscar-los i fem dinàmiques i 
dinem plegats. és un moment molt 
important de relació amb les famí-
lies, en un espai diferent i un am-
bient distès. Ens ho passen molt bé 
tots plegats i gaudim molt del dia. 

caroL rodríGuEz (24)
centre d’Esplai El castanyot 
sant Joan despí

activitat conjunta 
El moment que esperem amb 
més il·lusió són les colònies per-
què és una manera molt maca de 
tancar el curs. 
Per altra banda, el dia que més 
esperem del casal és el dia de la 
diada. Es treballa una dinàmica 
concreta on tots els grups es bar-
regen i fan una gran gimcana. A 
mi personalment m’agrada molt 
aquest dia perquè em recorda 
quan jo era petita; m’agrada el 
fet d’estar tots junts, en contacte 
amb els altres. 

carLos caMacHo (30) 
associació Enlleura’t 
mataró 

acampada al Montnegre
La nostra Associació organitza 
cada any el casal d’estiu del barri 
de La Llàntia de Mataró. La activi-
tat que esperem amb més il·lusió, 
tant joves com monitors/es, és 
l’acampada que fem de 3 dies al 
Montnegre. Durant aquesta acti-
vitat passem moltes hores amb els 
nens/es i joves. D’aquesta manera 
establim una relació personal més 
forta entre tots i totes.

Marc caMProdon (32)
club d’Esplai bellvitge 
l’Hospitalet 

M’agraden els preparatius 
M’agrada molt el neguit de la 
preparació amb el grup de joves. 
Primer penses cap a quina zona 
aniràs, si faràs una ruta o camp de 
treball, si serà pel país o sortirem 
a l’estranger. Tampoc no podem 
oblidar les reunions amb l’equip on 
prepares activitats, busques les zo-
nes i segons el clima has de canviar 
l’activitat en l’últim moment. i com 
no, la cirereta del pastis, l’execució 
i realització de l’activitat.
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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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sant Joan despí 

Barcelona

esplugues de llobregat

rubí 

sant Boi de llobregat

ripollet 

l’Hospitalet-esplugues de llobregat 

l’Hospitalet Cornellà

el vendrell

sant esteve de sesrovires

sant Joan despí

descobrint la font rovira a pallejà 
El grup dels Rodaforts de l’Esplai Tricicle hem fet una 
excursió a la Riera de la Font Rovira, al terme de Palle-
jà. Un total de 20 nois i noies han descobert antigues 
pedreres, boscos de pi blanc, i una gran troballa... el salt 
d’aigua i cascades de la Font Rovira. Ha estat una acti-
vitat molt intensa i alhora agraïda.

Celebrant els 35 anys
El 16 de juny l’Esplai Espurnes va celebrar el seu 35è ani-
versari amb un gran sopar de gala. Un total de 150 convidats 
entre famílies, nens, joves i monitors, a  més de represen-
tants de l’Ajuntament i de la Federació, van gaudir d’una 
gala plena de sorpreses on van recordar els 35 anys d’his-
tòria. Va ser una nit màgica que de ben segur no oblidaran! 

planificant el curs 
El 9 i 10 de juny els monitors de l’Esplai Riuroig de 
Rubí es van reunir a les instal·lacions de Vilanova de 
Sau per planificar l’inici de les activitats d’aquest nou 
esplai que es posarà en marxa al setembre. Al maig, ja 
van participar a Festa Esplai i el 2 de juny a la Fira del 
joc i l’esport a Rubí.

festa de l’aigua
El 2 de juny a l’Esplai La Barretina vam celebrar la ja 
tradicional Festa de l’aigua. Vam estar gaudint a la terrassa 
de Cal Ninyo de diversos jocs coneguts, però amb la dife-
rencia que  estaven passats per aigua. Al final, l’activitat 
més esperada... La guerra d’aigua! Amb tots els globus 
aconseguits i les pistoles d’aigua ens vam mullar molt bé.  

Guardó per a la Coordinadora 
L’Associació Coordinadora de Persones amb Disca-
pacitat va rebre el 17 de maig la Distinció Ciutadana 
que concedeix l’Ajuntament de L’Hospitalet, un títol 
honorífic per a persones o entitats que desenvolupen la 
seva feina a la ciutat i que destaquen per l’especial pro-
jecció social de la seva tasca. Felicitats!  

sopar de germanor pels 25 anys 
El 8 de juny l’Esplai El Nus va fer un sopar de germa-
nor amb un munt de persones implicades abans i ara 
en l’esplai. Va ser un espai per parlar de les vivències 
passades en aquests anys i per comentar plans de futur. 
Tot amanit amb una mostra dels tallers diaris i dels grups 
de dissabtes, a més d’un concurs de pastissos.  

final de curs
Per acabar el curs amb bon peu abans de les activitats 
d’estiu (estada autònoma a Sant Pere Pescador i viatge 
a Donostia), els de Comkedem van sopar en un Foster’s 
Hollywood amb grans hamburgueses i l’actuació d’un mag 
una mica friqui, i una mega-partida de bitlles a la Bolera 
de Pedralbes fins la matinada.

Construint capgrossos    
Durant aquest últim trimestre, els infants i joves d’Apa-
dir, a Ripollet, han participat del projecte Rubik, tot 
construint els seus propis capgrossos! Amb aquests cap-
grossos han participat de la cercavila de la Festa Esplai 
i esperen poder participar, també, de moltes altres rues 
i festes populars.

fi de curs d’activitats extraescolars
El 9 de juny La Ballaruga va fer el Festival de Fi de 
Curs d’Extraescolars.  400 nens i nenes des de P3 fins 
a 2n d’ESO de les escoles del Vendrell, amb la col-
laboració dels 44 grups d’Aula Activa, teatre, anglès, 
hip-hop i construïm contes, van representar El Petit 
Príncep.  Uns 680 familiars i amics ho van gaudir. 

dolça xocolatada pels 20 anys  
L’Esplai Trapella va celebrar el seu 20è aniversari! El 
dia 26 de maig van organitzar tallers oberts a la plaça del 
poble i van fer una xocolatada popular per llepar-se’n els 
dits que va anar seguida d’una gimcana per tot el poble. 
I al vespre! Un sopar d’antics monitors i monitores va 
posar fi a la celebració

2a festa major de l’esplai
El 9 de juny l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet va celebrar 
la 2a Festa Major, un espai on poder compartir la tasca realit-
zada durant un curs per als infants, monitors, joves, famílies, 
Indi, voluntaris... amb el barri i amb totes aquelles persones 
pertanyents a la família de l’Esplai. Després de moltes acti-
vitats van acabar amb un sopar i el ball del Fanalet. 

festa dels llops 
El 16 de juny l’Esplai Mowgli va organitzar la festa de 
tancament de curs, la coneguda “Festa dels Llops”. Va ser 
una tarda plena de jocs de cucanya,  torneig de ping-pong , i 
un espai de joc per a la petita infància. Els pares i mares que 
formen el grup de percussió TAM-TAM, van fer un cercavila 
i per concloure la festa hi va haver un pica pica compartit. 
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PELs caMins dE ronda dE La costa braVa

de la platja del castell de 
Palamós a calella de Palafrugell 
Una passejada per la Costa de les Formigues

informació pedagògica

informació pràctica
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Aquesta excursió pertany al llibre:
Explorar catalunya 2

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

es tracta d’un recorregut per un 
dels racons litorals més bells 
de la Costa Brava. un passeig 

per senders que s’obren a platges, 
cales i rocams batuts pel mar, sense 
urbanitzacions ni turisme. 

Les illes Formigues són un grup 
d’illots granítics separats de la cos-
ta. Amb noms con la Formiga gran, 
la Planassa i el Llagostí, evidencien 
una costa perillosa per a la navega-
ció. A Calella les anomenen l’Illa. 

Aquestes terres, l’Empordanet, 
han vist com es desenvolupaven 
camins de ronda, al marge del mar, 
allà on no hi havia platja. Aquests 
camins permetien vigilar la costa 
de corsaris, pirates, contrabandis-
tes, i facilitar el pagament d’im-
postos entre les diverses finques. 
La zona allotja edificacions de gran 
valor patrimonial. Trobem casetes 
de pescadors, amb porxos i voltes, 
per guardar les barques. Al mas 
Juny va viure el pintor Josep Maria 
Sert, i per aquí van passar Salvador 
Dalí i la seva esposa gala. També 
hi ha el cap Roig, el castell que 
el coronel Nicolai Woevowski i la 
seva esposa Dorothy Webster van 
enjardinar des de l’any 1927, i ac-
tual jardí botànic. 

Entre el municipi de Palamós i el 
nucli de Calella de Palafrugell es 
troba una de les zones naturals més 
ben conservades de la Costa Brava: 
un ampli territori forestal dominat 
per pinedes madures de pi pinyer i 
pi blanc, barrejat amb alzinars i su-
redes, que formen boscos esclaris-

sats amb senders oberts i amples.   
La zona s’ha mantingut fora de 
la pressió urbanística del turisme 
gràcies a l’adquisició de patrimoni 
cultural i a la lluita de moviments 
populars com Salvem Castell, que 
per referèndum van aconseguir sal-
vaguardar part d’aquest paratge. ■

Punt dE Partida 
Platja de Castell (Palamós)

dEsniVELL i durada
Amb desnivells d’uns 100 m, el 
recorregut és d’1 h i 45 minuts. 

 rEcorrEGut 
PLatja dE castELL 
Des dels plans de Torre Miro-
na arribem per una pista sense 
asfaltar a la platja de Castell. A 
l’entrada hi ha un torrent i una 
maresma. La platja és ampla i 
amb algunes illes de vegetació al 
mig, plenes de tamarius. només 
hi ha algunes barraques amb 
voltes de canó, dedicades a la 
pesca. Les pinedes s’apropen a 
la costa i pel sender de l’esquer-
ra arribem a la punta de Castell, 
on trobem el bonic i sorprenent 
poblat ibèric. Al promontori 

itinerari: de la platja de castell a calella
a quina hora 
ens hem de llevar? 
Aixecar-se d’hora és una garantia 
d’aprofitar el dia, i també d’una 
mesura de seguretat davant dels 
imprevistos o dels canvis mete-
orològics. Acostumem els nois 
i noies a matinar quan se surt 
d’excursió, l’esforç es compen-
sa sovint amb espectacles com 
la sortida del sol pel mar. 

transport 
◗Vehicle privat. Accés per la 
carretera C-31, entre Mont-ras 
i Palamós. Abans d’arribar a 
Palamós , trobem una rotonda 
amb la senyalització de cala 
Castell, i un camí asfaltat ens 
aproxima al Càmping Benelux. 
Al final de la carretera, arribem 
als plans de la Torre Mirona.  

telèfons i webs
◗Ajuntament de Palamós:  
972 60 00 26
◗Ajuntament de Palafrugell: 
972 61 31 00
www.marenostrum.org/nues-
trascostas/cbpasoapaso   

veiem restes de muralles, torres de 
defensa i els habitatges de l’antic 
poblat de Castell. Darrere seu tro-
bem el paisatge abrupte de cala sa 
Cobertera, amb l’illa del Mal Entrar.
retornem cap a la platja, però pre-
nem un sender que a través de les 
denses pinedes i suredes ens porta 
en direcció est, cap a la punta dels 
Canyers. Aquest camí passa per la 
solana del puig boter (101 m), sen-
se aproximar-se mai a la costa, fins 
a trobar un sender transitable per 
cotxes, que ressegueix la costa en 
direcció a Calella. Baixem a mar per 
la punta dels canyers, on trobem 
el seu mirador. 

 caLa EstrEta – caLa dE 
rocabona – caLa dEL crit
Des de punta dels Canyers arren-
ca un camí de ronda que voreja 

la costa. Passem per cala dels 
Corbs i comuniquem amb cala 
Estreta. Des d’aquí caminem 
per la sorra, passant per la 
platja del remendon i la de 
rocabona, i finalment pugem 
per les roques fins al Crit, on un 
sender, amb fort pendent, puja 
pels boscos, a l’anterior camí de 
cotxes que prenem en direcció 
a Calella.  

 jardí botÀnic 
dE caP roiG
Arribem a una cruïlla de camins, 
on comencen les urbanitzacions 
de Montfina i El golfet. Aban-
donem el gr-92 i girem a la 
dreta per la carretera d’accés al 
jardí botànic de cap roig, amb 
les seves boniques terrasses: els 
jardins de la Primavera, el dels 
Enamorats o el dels Cactus. El 
Mirador de les Formigues té 
una gran panoràmica.

 EL GoLFEt
retornem al gr-92 i seguint 
fins a les escales que baixen a 
la platja del golfet.  Un camí de 
ronda restaurat, amb túnels i 
vorejant els farallons de la cos-
ta ens permet arribar a Calella 
de Palafrugell. La costa és ro-
callosa, i passem per la punta 
d’Aiguadolç, la dels Forcats, els 
Calçotets d’en niell, ses negres 
i roca Vermella, fins a arribar a 
Calella de Palafrugell. 

Calella de Palafrugell des del camí de ronda cap a la platja del Castell

Jm
 v

a
ll

s 



d i a r i  d e  l a  f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i    w w w . e s p l a i . o r g j u l i o l  2 0 1 2  n ú m e r o  6 7

24    c o n n E c t a ’ t

aMb EL LEMa “¡junts Ens FEM Grans! connEctant GEnEracions” 

Més de 200 joves participen 
a la Vii trobada conecta joven
Han participat catorze organitzacions de vuit comunitats autònomes

inauguració de la Vii Trobada Conecta Joven. D’esquerra a dreta, Francesc gasulla, responsable d’E-inclusió 
de Fundación Esplai; Manuel Mondragón, regidor de Cultura i Joventut de Burjassot; Ferran Martí, respon-
sable de Conecta Joven a Burjassot; Fran garcía, primer tinent d’alcalde de Burjassot i nieves Dios, patrona 
de Fundación Esplai.
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ELVirA ALiAgA

del 18 al 20 de maig s’ha ce-
lebrat a la localitat valencia-
na de Burjassot la trobada  

anual de Conecta Joven, un progra-
ma que promou fundación esplai 
on  voluntaris i voluntàries d‘entre 
15 i 19 anys formen en l’ús de les 
tecnologies a persones adultes del 
seu entorn. enguany han participat 
joves de catorze organitzacions lo-
cals que desenvolupen el projecte 
en vuit comunitats autònomes.

La Trobada ha celebrat l’Any 
Europeu de l’Envelliment Actiu 
i la Solidaritat Intergeneracional 
ressaltant un dels objectius fona-
mentals  del projecte Conecta Jo-
ven: les relacions que s’estableixen 
entre persones d’edats molt dife-
rents en el marc d’un programa 
d’Aprenentatge i Servei. En aques-
tes interaccions tots i totes viuen 
aprenentatges significatius per a 
les seves vides, encara que el rol 
de “professor/a” ho  assumeix el 
grup de joves que ensenya les per-
sones grans a utilitzar l’ordinador, 
el telèfon mòbil i les grans possibi-
litats i oportunitats que ofereixen 
les tecnologies.

Els cinc eixos de la trobada
La dinàmica de la Trobada ha gi-
rat entorno a cinc eixos temàtics, 
desenvolupats als següents tallers:

◗ i tú, com controles?
Aquesta activitat ha suposat el tan-
cament del curs del mateix nom so-
bre promoció de la salut i prevenció 
de conductes de risc que els joves 

han estat realitzant els mesos an-
teriors a la Trobada. Al taller han 
tingut l’oportunitat de treballar al-
guns temes de manera presencial, 
generant les seves pròpies conclu-
sions i sent protagonistes dels ma-
terials y les estratègies elaborades.

◗tecnologia sostenible
Es tracta d’un taller dirigit a pro-
porcionar eines per entendre l’im-
pacte  mediambiental i social que 
té la producció, ús i consum de la 
tecnologia. A reflexionar sobre la 
nostra  responsabilitat en aquest 
impacte i la petjada ecològica que 
deixem, i a buscar propostes en 
relació a fer-ne un ús responsable 
y menys consumista.

◗joves dinamitzadors tic
L’eix central d’aquest taller ha es-
tat l’empleabilitat dels joves que 
participen al projecte Conecta Jo-
ven. S’ha treballat sobre els nous 
jaciments d’ocupació i aplicacions 
professionals a l’àmbit de las TIC; 
Els recursos humans 2.0; Forma-
ció reglada versus formació auto-
didacta; i la identitat digital per a 
l’empleabilitat.

◗creativitat social
Mitjançant tècniques pedagògi-
ques que potencien la participació 
creativa i democràtica en grups 
grans, els i les joves han pogut 
reflexionar sobre els canvis i pos-
sibilitats que ens ofereixen les TIC 
i les noves xarxes socials pel que 
fa a la creació de processos parti-
cipatius que generen idees noves 
davant els reptes de la societat. ■

Andrea gómez
16 anys
abierto asturias
avilés (oviedo)

compartir coneixements
Aquest és el meu segon any a Conecta Jo-
ven; l’any passat ja vaig venir a la trobada i 
em va encantar. Tenir coneixements i com-
partir-los és una molt bona idea y a més 
tinc la satisfacció de saber que estic fent 
alguna cosa per a altres persones.

Fran Delgado
17 anys
coordinadora abril
La Línea (cadis)

Ensenyant s’aprèn 
Al Conecta Joven les classes són una ex-
periència, tant per a la gent gran com per 
a nosaltres. 
i, en aquest cas, som els joves els profes-
sors! Ensenyant s’aprèn per a un mateix, 
també. 

iván Valentín
15 anys
iEs La sisla
sonseca (toledo)

El valor de la paciència
A la Trobada conec gent i compartim les 
nostres experiències a Conecta Joven i les 
classes m’ajuden a aprendre a ensenyar i 
això és important per al futur. 
A més, fomenta valors com la paciència.

Jairo rodríguez
16 anys
Fundación tomillo
Madrid

M’agrada ajudar la gent
Em vaig apuntar al Conecta Joven per-
què m’agrada ajudar la gent que no té 
cap experiència amb la informàtica, així 
aporto el que sé. Estic molt satisfet de 
fer-ho. A la Trobada conec gent de tot 
arreu, és una gran experiència!

opinen els i les joves participants a la trobada

segona edició dels premis “i tu, ¿com controles?”

En el marc de la Trobada, es van lliurar els premis 
als vídeos guanyadors del Programa “Y tu, com con-
troles?” una iniciativa que pretén realitzar un treball 
formatiu, de sensibilització i prevenció d’addiccions 
i y conductes de risc; així como promoure la vida 
saludable entre la població més jove. Es realitza 
gràcies al suport del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i igualtat.

El programa consisteix en el desenvolupament 
d’un procés formatiu en un entorn 2.0, i el més 
important és que són els mateixos joves qui fa els 
continguts. Aquest és el distintiu del programa i 
per això es premia els millors vídeos realitzats en 
el marc d’aquesta formació, que són, en definitiva, 

autèntics “espots publicitaris” per a la prevenció de 
drogodependents.
En aquesta segona edició, s’han presentat onze 
treballs, alguns realitzats en grup, que han estat 
votats pels 42 joves formats al curs. 

Els guanyadors han estat:
◗Primer premi: 
“Voy a contarte un cuento”, de rosa Ana Adrover.
◗segon premi: 
“Por uno no va a pasar nada”, d’Andrea gómez.
◗tercer premi: 
“En una noche”, d’ivan Cepeda.
tota la informació i vídeos a: 
http://tucontrolas.esplai.org/



j u l i o l  2 0 1 2  n ú m e r o  6 7 w w w . e s p l a i . o r g     d i a r i  d e  l a  f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i  

c o n n E c t a ’ t  25

Foto de grup dels participants amb les banderoles de les diferents entitats
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◗solidaritat intergeneracional 
per a l’envelliment actiu
Aquest espai ha servit per realitzar 
un treball conjunt entre Conecta 
Joven i el projecte intergenera-
cional europeu “e-Scouts” que 
desenvolupa Fundación Esplai 
amb altres set  organitzacions de 
diferents països. 

Entitats col·laboradores
La Trobada ha estat possible gràcies 
a les administracions, empreses i en-
titats socials que impulsen el projec-
te, el recolzen econòmicament i el 
posen en marxa des de la proximitat 
del treball en barris i municipis.

Conecta Joven compta la col-
laboració de Microsoft Ibérica, 
Fundación Vodafone, el Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat i l’INJUVE. I, gràcies al conve-
ni signat amb l’Institut Municipal 
de Cultura i Joventut de Burjassot, 
aquesta localitat ha treballat  in-
tensament per acollir la Trobada. ■

Juan Carlos Biloko
14 anys
jovesolides
Paterna (València)

reduïm la bretxa digital
Hem conegut gent amb la qual parlem 
d’informàtica i de tot allò que estem 
ensenyant. 
A les nostres entitats reduïm la bretxa 
digital ensenyant la gent gran a utilitzar 
els ordinadors. 

rubén Jiménez
16 anys
Fundación balia- La Latina
Madrid

Em relaciono amb la gent
Participo en Conecta Joven perquè m’agra-
da molt la informàtica i ser professor és 
una bona idea, així aprenc a relacionar-me 
millor amb la gent. 
A la Trobada m’ho he passat molt bé.

Pau Chisbert
16 anys
i.M. de cultura i  joventut
burjassot (València)

una experiència fascinant
Como la Trobada s’ha celebrat aquí, a Bur-
jassot, he hagut d’ajudar a preparar-ho tot 
i  ha estat una experiència fascinant. nous 
amics, veure les diferents maneres de ense-
nyar que tenen… Hem de fomentar aquest 
programa per ser-ne més!

norely Delgado
19 anys
ajuntament de Guia de isora
Guia de isora (tenerife)

La gent gran xateja amb mi 
Em vaig apuntar a Conecta Joven perquè 
m’interessa la idea d’ensenyar la gent 
gran, en un projecte, on a més, tu mateixa 
aprens. i acabes amb la satisfacció que, al 
final,  les persones grans xategen amb tu i 
t’envien emails.

opinen els i les joves participants a la trobada

Dinàmica de participació amb el lema de la TrobadaEscrivint desitjos sobre la Trobada

Els joves voluntaris expliquen l’activitat al carrer a la gent gran a la plaça de les Sitges, de Burjassot
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VirginiA PArEJA/ALBA AgULLó 

el  27 de juny fundación esplai 
va celebrar a madrid la Jor-
nada “diálogo intergeneraci-

onal y tiC: experiencias y retos de 
futuro”. l’acte, organitzat en col·
laboració amb l’inJuve i a la seva 
seu, tenia l’objectiu de compartir 
iniciatives que treballen la temàti-
ca intergeneracional i realitzar una 
reflexió conjunta sobre els reptes 
i les oportunitats que planteja, 
més enllà de l’any  europeu de l’ 
envelliment actiu i  la solidaritat 
intergeneracional 2012. 

Va donar la benvinguda el di-
rector adjunt de l’INJUVE, José 
Muñoz Ripoll, que va agrair la 
celebració d’aquest tipus d’ini-
ciatives que fomenten finalitats 
comunes. Va presentar la Jornada 
el membre del Consell Assessor 
de Fundación Esplai, Enrique 
Arnanz. 

Conecta Joven i la seva versió 
europea eScouts van ser les dues 
experiències presentades per la 
Fundación, que va comptar amb 
la col·laboració de La Rueca, en-
titat involucrada en ambdós pro-
jectes. Per la seva banda, FUN-
DETEC y SECOT van presentar 

26    c o n n E c t a ’ t

aMb La coL·Laboració dE L’associació La ruEca  

Fundación Esplai presenta 
escouts a la seu de l’injuVE  
Es tracta d’un projecte intergeneracional d’e-inclusió d’àmbit europeu 

D’esquerra a dreta, José Muñoz, director adjunt de l’inJUVE, Virginia Pareja, de Fundación Esplai i 
Enrique Arnanz del Consell Assessor de Fundación Esplai

Es va debatre 
el paper del Tercer 

Sector al diàleg 
intergeneracional
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avenços del projecte europeu

El 14 i 15 de juny, es va celebrar a roma la darrera reunió del 
projecte europeu eScouts – intergenerational Learning circle for 
Community Service-basat en l’experiència del Conecta Joven 
– abans de la Conferència Final prevista per als dies 13 i 14 de 
desembre de 2012.
A la reunió es va analitzar el resultat de la prova pilot, consistent 
en la implementació de 4 mòduls formatius basats en l’intercanvi 
intergeneracional entre joves i gent gran, on els primers han apor-
tat el coneixement i maneig de les TiC i els segons l’experiència 
vital i laboral. realitzada als 6 països socis del projecte- Espanya, 
itàlia, Bulgària, Polònia, regne Unit i Alemanya - han completat la 
prova un total de 355 sèniors, 124 joves i 12 facilitadors.
En l’any europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat interge-
neracional iniciatives com  l’eScouts mostren la importància i la 
potencialitat de la col·laboració activa i compromesa entre dife-
rents generacions. Participants a la conferència de roma 

l’experiència conjunta “Empren-
der Diferente”, que fomenta l’en-
velliment actiu i la participació 
social de la gent gran.

Després de la presentació, hi va 
haver un debat on es van plantejar 
qüestions com ara quin paper han 
d’assumir el Tercer Sector, l’Ad-
ministració, i altres institucions 
com la família, en el foment del 
diàleg intergeneracional o com 
trencar la dinàmica de políti-
ques sectorials, destinades a la 
gent gran d’una banda i a joves 
de l’altra. Enriquir-se  a partir de 
la diferència i integrar-la com un 
valor, la necessitat del sentiment 
de compartir i l’interès per crear 
ciutadania van ser algunes de les 
claus proposades. ■
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L’Educació En EL LLEurE tindrÀ una ForMació Més rEGuLada, aMb Més LLiGaMs a L’Educació ForMaL

cal adaptar la formació de monitors 
per als nous certificats Professionals  
El Centre d’Estudis de la Fundació Catalana de l’Esplai treballa amb la nova normativa 

PATriCiA CoMPAñó

el 17 d’abril es va celebrar el 
carnet número 100.000 de 
monitor de lleure educatiu, 

amb ressò als mitjans de comuni-
cació. a l’acte es va commemorar 
els 30 anys de regularització de la 
formació en l’àmbit de l’educació 
en el lleure. una regularització que 
avui es modifica a causa dels canvis 
que es viuen en tot el sistema edu-
catiu, tant formal com no formal.

L’educació tradicional, organitza-
da per objectius amb metodologies 
clàssiques i obtenció de coneixe-
ments, està canviant. Les necessi-
tats socials porten a modificar el 
plantejament per competències i 
l’adquisició d’aspectes més pro-
funds que la simple assimilació de 
conceptes, tals com habilitats, ap-
tituds i coneixements que ajudin a 
desenvolupar la feina professional. 

donar rellevància 
a l’educació en el lleure
Per això, fa uns anys es va comen-
çar a plantejar el canvi dels cursos 
de Monitors/es de lleure educatiu i 
Directors/es a Certificats Professio-
nals, per tal de donar la rellevància, 
qualitat i oficialitat que la tasca de 
l’educació en el lleure requereix. 
Des de la Direcció general de Jo-
ventut s’està treballant per acordar 
entre el departament de Treball i el 
d’Ensenyament la nova normativa 
dels cursos de Dinamització d’ac-

Contacontes amb infants fascinats i muntatge d’activitats a Festa Esplai

La nova normativa 
serà vigent 

a nivell autonòmic 
i estatal 
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noEMí MArTínEz 

les entitats que tenen treba-
lladors/es en el règim Ge-
neral de la seguretat social 

gaudeixen d’un fons econòmic per 
a la formació contínua. els contin-
guts, durada i lloc de realització 
els estableix la pròpia entitat. la 
formació es subvencionada a tra-
vés de  la bonificació  tramitada 
en el butlletí de cotització tC1 que 
correspongui al mes en que hagin 
finalitzat les accions formatives.

Aquesta quantitat de diners es 
renova cada any segons el que 
determini la Llei de Pressupostos 
generals de l’Estat i no és acu-
mulable; en cas que no s’utilitzi 
es perd.

Des del Centre d’Estudis de l’Es-
plai de la Fundació Catalana de 
l’Esplai s’ofereix la possibilitat 
de gestionar la bonificació de 
formació en aquells cursos que 
s’organitzen directament.

Per fer-ho només cal inscriure’s 
al curs que sigui d’interès i, a la 
inscripció, comentar que es vol 
realitzar la bonificació de la for-
mació. 

Des del Centre d’Estudis es dóna 
tota la informació: import que es 
pot bonificar pel curs escollit, 
passos a seguir, requisits ne-
cessaris per poder bonificar la 
formació i com es rep aquesta 
bonificació.

Alguns dels cursos progra-
mats per al proper curs que 
són bonificables:

Setembre:  
◗Higiene alimentària on-line 
inici: 25 de setembre

◗Especialització en menja-
dors escolars (Barcelona). 
inici 25 de setembre

◗Suport a la integració 
escolar (Barcelona). 
inici 25 de setembre 

Octubre:   
◗Monitors de lleure infantil 
i juvenil a (Barcelona i al 
Prat de Llobregat).  
inici 15 d’octubre

◗recursos pràctics per a 
Monitors (Barcelona).  
inici 19 d’octubre

Novembre: 
◗ Coordinadors de menjador 
escolar a Barcelona (Barcelona). 
inici 28 de novembre 

iSABEL SAnTEro 

la fundació Catalana de l’esplai 
després d’uns anys d’experiència 
oferint els seus serveis de restau-

ració i celebracions i dels programes 
de formació ocupacional en l’àmbit 
de l’hostaleria, vol donar un pas més 
posant en marxa l’escola de formació 
en hostaleria i restauració tasta’m. 

Amb aquest nou projecte es plante-
gen tres objectius principals:

◗ Oferir formació en l’àmbit de 
l’hostaleria que contribueixi a la in-
corporació de col·lectius prioritaris, 
al mercat del treball

◗ Oferir formació a empreses 
d’aquest sector

Formació tasta’m
en hostaleria i restauració

◗ Oferir cursos a monitors/es, edu-
cadors, mestres, etc, centrant la cui-
na com a eina educativa d’infants 
i joves.

Això vol dir que aquests espais 
formatius siguin un lloc per gaudir 
amb els sentits, convertint la cuina 
en un mitjà d’expressió i comunica-
ció, però també que sigui un espai 
de formació de qualitat per a qui 
vulgui reafirmar, ampliar i reciclar 
els seus coneixements en aquest 
àmbit; capacitant les persones per 
desenvolupar des de les tasques 
més bàsiques de suport a cuina, 
fins a la direcció d’equips. ■ 

de la Direcció general de Joventut 
s’està començant a treballar per 
adaptar els actuals cursos de Mo-
nitors/es i Directors/es a la nova 
normativa a nivell autonòmic (pen-
dent de publicació al DOgC) i als 
Certificats Professionals a nivell 
estatal (publicats al BOE al desem-
bre de 2011). 

Concretament, El Centre d’Estudis 
de l’Esplai està treballant en l’ac-
tualització tant de l’estructuració, 
com del contingut, nou planteja-
ment i sistema d’avaluació segons 
les recomanacions del departament 
DgJ i de l’experiència de la pròpia 
escola i els tècnics que hi treballen. 
Tot i el canvi profund de sistema, 
format i procediment dels cursos 
de Monitors/es i Directors/es es vol 
mantenir la tradició de l’escola per 
transmetre els valors i ser fidels a 
la missió de la Fundació Catalana 
de l’Esplai.

Per últim, cal destacar que aques-
ta actualització permet entendre 
l’educació en el lleure com a for-
mació molt més regulada, estructu-
rada i amb més lligams a l’educació 
formal. Els Certificats Professio-
nals i les Qualificacions Professi-
onals s’estructuren per mòduls for-
matius; permeten d’aquesta manera 
trobar noves fórmules d’accés, de 
convalidació amb altres formaci-
ons i d’enteniment del progrés de la 
formació per competències. ■

tivitats d’educació en el lleure in-
fantil i juvenil (nova nomenclatura 
dels Monitors/es de lleure) i Direc-
ció i coordinació d’activitats d’edu-
cació en el lleure infantil i juvenil 
(nova nomenclatura de Directors/
es de lleure) per tal que el treball 

de la Certificació Professional i les 
Qualificacions Professionals en els 
dos cursos es resolguin en una ma-
teixa formació. 

Des de les escoles de lleure edu-
catiu reconegudes pel departament 

Formació  

bonificable 

a l’abast
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ViCTor gArCíA 

el tercer sector està elaborant 
propostes de diverses mesu-
res per afavorir el mecenatge 

i les donacions,  des que fa un me-
sos el secretari d’estat de Cultura 
va avançar la intenció d’aprovar 
una llei de mecenatge que es pugui 
començar a aplicar a partir de l’1 de 
gener de 2013. 

Els diferents partits polítics a 
l’igual que les entitats del Tercer 
Sector estan fent arribar diferents 
propostes al govern espanyol, que 
treballa en la redacció de l’avant-
projecte d’una nova llei del mece-
natge, com a eina per incentivar el 
finançament privat per part de les 
associacions i fundacions. 

Entre les possibles novetats que 
podria incorporar aquesta reforma 
de la llei de mecenatge cal destacar 

aMb La FinaLitat d’incEntiVar EL FinançaMEnt PriVat 

Les entitats no lucratives demanen 
una nova llei de mecenatge
El govern vol que sigui aplicable per al 2013

la proposta de que la deducció de 
l’IRPF s’incrementi fins al 70% 
de la base del donatiu, quan actu-
alment aquesta deducció és d’un 
25%.

També es planteja la possibilitat de 
que els primers 150€ donats a una 
entitat beneficiària del mecenatge 
puguin ser deduïbles en un 100% 

a l’IRPF, amb la idea d’estimular 
i incrementar les microdonacions.

En el cas de les persones jurídi-
ques, es proposa que s’incrementi 
la base de la deducció del 35% al 
60% a l’impost de societats.

D’altres mesures reclamades per 
part de les entitats són per exem-

ple canvis a la regulació de les 
donacions en espècie o la creació 
d’un protectorat únic en el cas de 
les fundacions per tal d’afavorir la 
transparència al sector. En el cas de 
les donacions en espècie la propos-
ta s’orienta a la regulació de les do-
nacions de serveis per reconèixer 
així la labor social i econòmica de 
professionals i empreses.

Les entitats proposen que la deducció de l’irPF s’incrementi fins al 70% de la base del donatiu

Fomentant la responsabilitat amb els animals  
ong ADDA, Associació Defensa Drets Animal, entitat de-
gana fundada el 1976 es dedica a la defensa i al benestar 
dels animals en general. Treballa amb diverses coalicions 
nacionals i internacionals. és organitzadora i promotora 
del Saló AniMALADDA, dedicat al Benestar i la Defensa 
de l’Animal Abandonat, que se celebra al Palau Sant Jordi. 
Enguany, serà la 8ena edició, els dies 26, 27 i 28 d’octubre 
i, com cada any, compta amb la presència de la genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, diversos 
ajuntaments i protectores. Es tracta d’un saló pioner en 
tot l’Estat i fortament consolidat, que té com a objectiu 
l’adopció de gossos i gats abandonats dels centres d’aco-
llida, fomentant una tinença responsable. El Saló ha creat 
un ambient multidisciplinari on es pot visitar els estands, 
assistir a conferències, col·loquis, activitats per a nens i la 
“passarel·la dels gossos” on desfilen per poder ser adoptats.

c. bailèn 164 baixos, 08037 barcelona
tel. 93 459 16 01
www.addaong.org     adda@addaong.org

Cartell de l’edició 2012 del Saló Animaladda

La salut i l’educació sexual com un dret
L’institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella és una associació 
sense afany de lucre que es va crear el 2001 amb la finalitat de 
prestar diversos serveis relacionats amb la promoció de la salut 
sexual i amb el suport a les parelles que, per motius diversos, 
estiguessin en situació de crisi. A aquests objectius primordials, 
cal afegir-hi: la formació de professionals i suport i orientacions 
sobre l’educació afectiva i sexual,  implicant a tots els membres 
de la comunitat educativa, tant en contextos d’educació formal 
com no formal.  Actualment l’estructura està dividida en 4 àrees:  
àrea clínica, on es porta a terme el treball terapèutic,  amb el 
programa de Consulta Jove en teràpia sexual i de parella, dirigit 
a joves de 18 a 26 anys que tinguin un baix nivell d’ingressos. El 
preu d’aquest servei és un 50% menor que la tarifa estàndard. A 
l’ àrea legal, es porten a terme mediacions. A l’àrea professional, 
es posen en marxa programes formatius. i a l’àrea educativa, 
és des d’on es porten a terme les accions sobre la comunitat.

c. València, 300, entresòl 2   08009 barcelona
tel. 93 215 58 83
www.iesp.cat     secretaria@iesp.cat

Hi ha programes específics per a joves de 18 a 26 anys    

Fomentant la cultura
Fundat a l’abril del 1910 i vinculat primer a la parròquia de 
Santa Maria, ben aviat passà a ser l’equipament escènic de re-
ferència del municipi, on el teatre, la música i la dansa sempre 
hi han estat presents. La vocació social i cultural de l’entitat 
ultrapassa els seus lligams originals, catòlics i conservadors; 
el Patronat ha esdevingut sempre un espai fonamental de 
dinamització cívica a la ciutat: ha estat seu de la vida creativa 
artística i esportiva, de mobilitzacions en diferents moments 
polítics... L’edifici on encara avui transcorre la seva activitat 
és el mateix des del 1913, formant part durant tots aquests 
anys de la història social, cultural i política del segle XX de la 
ciutat. Les seccions i entitats que el formen: el grup de Teatre 
Triangle, la Coral àuria, el grup de Dones Artemis, les Dones 
Puntaires, Cinema i Vídeo Amateur, Trabucaires, la Penya Bar-
ça, la secció de ball-jazz-ioga, el Club d’Escacs, els Castellers, 
l’Agrupació Sardanista, i la secció local d’Òmnium Cultural.

c. Mossèn jacint Verdaguer, 52  08940 cornellà de Llobregat
tel. 93 377 02 29.
www.pcr.cat   inp@pcr.cat 

Concert de música tradicional amb el grup Haratradis

onG adda institut d’estudis de la sexualitat i la parella patronat Cultural i recreatiu de Cornellà
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Una de les línies de 
treball plantejades 

és estimular les 
microdonacions

Tot i aquestes propostes, no sem-
bla clar que aquesta sigui la solu-
ció als problemes que actualment 
tenen les entitats no lucratives ja 
que si no es produeixen canvis al 
respecte, la llei preveu la mateixa 
línia que mantenia fins ara de per-
metre només l’aplicació d’aquests 
beneficis fiscals amb caràcter ge-
neral a les fundacions i associaci-
ons declarades d’Utilitat Pública. 
Això provocarà, en primer lloc 
que moltes associacions sobretot, 
petites i mitjanes quedin fora com 
fins ara d’aquests incentius fiscals 
i en segon lloc, pot provocar un 
allau de sol·licituds per part de les 
associacions per demanar el reco-
neixement de la utilitat pública.

Per últim caldrà veure, si des del 
Ministeri d’Hisenda, s’accepten 
aquestes propostes i veritablement, 
l’any pròxim podem gaudir d’una 
nova llei de mecenatge. ■

més informació 
suport associatiu

departament econòmic

93 377 39 60
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VíCTor gArCíA   

la realitat legal i social exis-
tent, obliga a les associaci-
ons i fundacions, a prestar 

una especial atenció a la gestió 
de les assegurances, en moltes 
ocasions, en compliment d’una 
normativa que exigeix de manera 
obligatòria la contractació de les 
esmentades assegurances, nor-
malment de responsabilitat civil i 
d’accidents, i moltes altres, d’una 
manera voluntària, exercint una 
important labor de previsió en la 
gestió de l’entitat.

Els efectes d’un accident de qual-
sevol tipus, poden ser nefastos per 
a la situació patrimonial de qualse-
vol persona, física o jurídica, però 
si és el cas, aquesta situació de risc 
s’accentua encara més en la ma-
joria de les entitats sense ànim de 
lucre, que amb la situació actual, ja 
tenen una situació econòmica prou 
precària i limitada.

Evitar descapitalitzacions
La contractació d’assegurances 
per part de les organitzacions no 
lucratives, evitarà la seva descapi-
talització en cas d’haver d’assumir 

LEs assEGurancEs, un Factor cLau En tEMPs dE crisi

La importància de la gestió de 
les assegurances a les onG 
Suport Associatiu ofereix un servei gratuït de diagnòstic

Cal tenir assegurat el patrimoni de l’entitat

el pagament de certes indemnitza-
cions. En efecte, afrontar determi-
nats pagaments no previstos, pot 
suposar el final de la vida de l’en-
titat o un trasbals tan important en 
el seu patrimoni que pot arribar a 
impedir el compliment de les seves 
finalitats socials.

Davant les dificultats econòmi-
ques actuals, es fa necessari re-
visar les assegurances de l’entitat 
així com la despesa que s’hi des-
tina. Prescindir de les asseguran-

ces no pot ser una opció, ja que 
suposa a la pràctica posar en risc 
la viabilitat de l’entitat davant la 
possibilitat d’haver d’assumir el 
pagament d’algunes indemnitzaci-
ons. No és el moment de substituir 
la tasca de previsió feta fins ara i 
assumir més riscos dels estricta-
ment necessaris.

Millorar les assegurances 
Davant aquesta situació, des del 
Servei d’Assegurances de Suport 
Associatiu s’ofereix un servei gra-

tuït per a qualsevol associació i 
fundació, en matèria d’asseguran-
ces. La primera fase consisteix en 
analitzar les activitats que porta 
a terme l’entitat, valorar el pos-
sibles riscos que comporta i la 
normativa aplicable i per últim 
revisar les pòlisses que actual-
ment tingui contractada l’entitat. 
En una segona fase, i a partir 
d’aquest estudi previ, es busquen 
alternatives per tal de millorar les 
assegurances, en condicions molt 
avantatjoses tant en preus com en 
cobertures i capitals. Des de Su-
port Associatiu s’ha aprofitat tam-
bé el fet de tenir més d’un miler 
d’associacions i fundacions asso-
ciades per negociar assegurances 
amb condicions exclusives com, 
en aquest cas, assegurances de vo-
luntaris, responsabilitat personal 
dels membres de juntes directives 
i patronats, per activitats de lleure 
i soci-culturals, etc. ■

per a més informació:  
servei d’assegurances

suport associatiu
93 474 74 01 

www.suport.org 
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Què és la Norma ONG Quali-
tat i què suposa per al Tercer 
Sector?
ONg Qualitat és una Norma de 
gestió de la qualitat amb la qual es 
pot certificar la conformitat de les 
organitzacions que basen el seu 
sistema de gestió en els requisits 
que estableix  la Norma. 

L’avantatge diferencial de la Nor-
ma en relació a altres sistemes de 
gestió és que es tracta d’un estàn-
dar basat en valors ètics, precisa-
ment els que caracteritzen les or-
ganitzacions d’acció social i l’han 
desenvolupat les mateixes orga-
nitzacions del sector.  Aquests 
valors estan al centre del perquè 
de la feina de les organitzacions 
no lucratives. Per a aquestes or-
ganitzacions del  Tercer Sector, 
la Norma significa estar en peu 
d’igualtat amb qualsevol altra or-
ganització  del sector de mercat 
pel que fa a eficiència en la uti-
lització de recursos, la mesura de 
l’impacte de l’acció i la rendició 
de comptes davant la societat.

Entrevista a juan domingo Lopezosa
director del instituto para la calidad de las onG (iconG)

Quina diferència hi ha entre ISO 
9001, EFQM  i ONG Qualitat?
Cal distingir entre el que és una 
norma de gestió i un model. Una 
norma estableix clarament quins 
són els requisits que han de com-
plir les organitzacions per poder 
ser certificades segons aquell es-
tàndar. Un model estableix uns 
paràmetres bàsics; una espècie de 
camp de joc dins del qual s’ha de 
posicionar l’activitat de l’organit-
zació.  Al model hi ha un seguit 

de recomanacions a seguir que 
serveixen com a  línies guia de 
treball, de fer normes de gestió i 
models, com EFQM, són compa-
tibles. Si que m’agradaria ressaltar 
les diferències entre la família de 
normes ISO per a la certificació de 
sistemes de gestió i ONg Qualitat. 
Ambdues comparteixen el reconei-
xement  de l’Administració com 
a estàndar de qualitat  a l’hora 
de sol·licitar subvencions i  certa 
similitud quant al sistema d’audi-

toria, certificació i orientació cap 
a la millora contínua. Però ONg 
Qualitat, a diferència de les ISO de 
certificació de sistemes de gestió, 
aporta como avantatge diferencial 
que és una norma basada en valors.

Hi ha entitats del Tercer Sector 
que s’han certificat ja d’acord 
amb ONG Qualitat?
El nostre objectiu és poder certi-
ficar abans d’acabar 2012 disset 
sistemes de gestió. En l’actualitat 
hi ha un sistema de gestió certificat 
i altres quatre auditats i en procés 
d’obtenció de la certificació.

Quines són les funcions i objectius 
del Instituto para la Calidad de 
las ONG?
L’ICONg és una organització in-
dependent, la missió de la qual és 
millorar la vida de les persones mit-
jançant el foment, en les ONg, de la 
gestió basada en criteris de qualitat 
de servei, millora contínua, eficièn-
cia en la utilització dels recursos i 
la innovació. ■

www.icong.org

suport aplica les tic 
a la preparació 
de plans estratègics 

V. gArCíA 
Suport Associatiu, entitat de la 
Fundació Catalana de l’Esplai dis-
posa d’un Servei d’Acompanya-
ment per a la preparació de Plans 
Estratègics. La crisi està canviant el 
procés de presa de decisions a les 
organitzacions no lucratives i, en 
la majoria dels casos, les persones 
que les dirigeixen es veuen obliga-
des a centrar-se en la gestió del dia 
a dia i a resoldre urgències i apagar 
focs en la mesura que sorgeixen. 

Malgrat la situació, ara és més im-
portant que mai fer una planifica-
ció a llarg termini i qüestionar-se 
aspectes clau de l’activitat de les 
entitats. Una actitud crítica és bà-
sica per garantir-ne la supervivèn-
cia, i també  analitzar les capaci-
tats de l’organització, on es vol 
arribar i en quin moment s’han 
de dissenyar les accions concre-
tes que calgui desenvolupar.

Des de Suport Associatiu es va-
lora la participació dels diferents 
grups d’interès com un element 
fonamental a l’hora de iniciar un 
procés de reflexió estratègica, 
ja que el seu compromís amb 
l’organització és absolutament 
necessari. Cal  una metodologia 
que promogui la participació i la 
implicació de les persones vin-
culades a l’entitat i que el pla 
estratègic sigui el resultat d’un 
treball col·lectiu. 

Una de les característiques 
d’aquest servei d’acompanya-
ment és l’ús de les TiC com a eina 
clau durant tot el procés d’elabo-
ració del pla estratègic. Des de 
Suport es crea una intranet de 
suport al comitè de seguiment 
del pla i com espai de debat i per 
compartir documents de treball 
i resultats. 

Actualment, Suport està col-
laborant en el procés de reflexió 
estratègica de La Liga iberoame-
ricana de organizaciones de la 
Sociedad Civil por la Superación 
de la Pobreza y la Exclusión So-
cial. Al tractar-se d’una entitat 
formada per 25 organitzacions 
presentes a 17 països, l’ús de les 
TiC com a eina per poder gestio-
nar i afavorir la participació resul-
ta pràcticament imprescindible.

més informació
servei d’acompanyament en 

plans estratègics
info@suport.org

93 474 74 50
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les persones joves, començant pel 
sistema educatiu. Hauria d’enca-
rar-se a ensenyar a emprendre i 
a fracassar.

Com penses que s’ha d’enfocar 
l’aprenentatge de les TIC en els 
menors? 
S’ha d’enfocar amb naturalitat. No 
s’ha de forçar el fet que es facin 
servir en excés ni s’ha de limitar 
el seu ús. Les coses segueixen el 
seu curs natural i de la mateixa 
manera que a casa els nens tenen 
uns gadgets també els poden tenir 
a l’escola. Tot el que sigui plani-
ficar al voltant d’aquest tema no 
fa més que posar tanques al camp. 
La tecnologia avança i l’escola ha 
d’avançar amb ella.

pitjor de com van actualment. Cal 
ser optimistes perquè si volem ens 
en sortirem. Perquè cal lluitar per 
tirar endavant i perquè si nosaltres 
no som optimistes no esperem que 
ho siguin els que manen. És cosa 
nostra.

Tens una trajectòria carrega-
da d’èxits. Quin és el moment, 
el premi o l’esdeveniment que 
consideres determinant en la 
teva vida? 
No hi ha un premi especial o que et 
marqui. Cadascun té la seva impor-
tància tant pel que significa com 
pel motiu que te’l donen. Al final 
els premis no deixen de ser empen-
tes que et fan veure que vas pel bon 
camí. Hi ha moments en que ho 
puc haver arribat a dubtar, perquè 
no tot ha estat de color de rosa, i 
el fet de ser premiats et donen una 
glopada d’aire fresc i ànims per 
seguir treballant.

Has estat membre d’algun es-
plai, cau, o similar? Com avalues 
aquestes activitats d’educació en 
el lleure? 
No he estat mai membre d’un es-
plai o cau, però si que he participat 
a les colònies que s’organitzaven 
a Olesa. Crec que l’educació en el 
lleure és un gran moviment im-
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MonoLiTA SAnz
Als 17 anys vas inventar un sis-
tema operatiu, eyeOS. En què 
consisteix aquest invent? Pots ex-
plicar-ho per als nostres lectors?  
eyeOS és un entorn d’escriptori 
web que segueix el concepte del 
Cloud Computing. Bàsicament 
això vol dir que des de qualsevol 
lloc del món i amb només un nave-
gador web d’un ordinador, telèfon 
mòbil o qualsevol altre dispositiu 
pots accedir, modificar, visualitzar 
i editar els teus arxius (fotos, ví-
deos, àudio, text). Pots començar 
a redactar un text a Barcelona, 
marxar de viatge a Singapur, obrir 
allà el teu eyeOS i hi trobaràs el 
document tal i com el vas deixar i 
a punt per continuar treballant. Els 
teus arxius no s’emmagatzemen en 
local sinó al núvol, a la xarxa. Tot 
això sense instal·lar res: només ne-
cessites un navegador web.

Ser emprenedor és el futur? 
Ser emprenedor és el futur però 
també és el present i el passat. 
Sempre hi ha hagut gent que s’ha 
llançat a començar coses noves 
al marge del que deia la majoria. 
Es veritat, però, que en moments 
com ara és més important que mai 
emprendre i tirar endavant perquè 
les coses són més difícils. Hi ha 

jove imparable 
l’anècdota més coneguda de pau Gar-
cia-milà és la que explica com la pen-
dent d’un carrer del seu poble, olesa de 
montserrat, que separava les cases del 
pau i d’un amic, va servir perquè pen-
sessin en inventar un sistema operatiu 
per treballar sense portar arxius amunt 
i avall. això va passar al 2005, quan pau 
tenia 17 anys i l’invent es va anticipar al 
Cloud Computing, tan en boga actual-
ment. després, va guanyar el premi im-
pulsa empresa 2010 que li va donar el 
mateix príncep felip.   ara mateix, té una 
empresa que dóna feina a una trente-
na de persones i presència a 65 països 
i pot parlar de tu a tu amb gegants com 
microsoft, o Google, mentre telefònica 
i iBm han incorporat les seves aplica-
cions.  tot això, sense haver seguit els 
estudis d’informàtica de la upC, perquè 
ja estava inventant i no tenia temps per 
anar a classe. amb aquesta experiència, 
és normal que reivindiqui el valor del 
fracàs. sens dubte, és un jove amb molt 
de futur per davant, però amb un passat 
impressionant als seus 24 anys. el podeu 
seguir al facebook. on sinó?           

Pau Garcia-Milà, emprenedor i innovador del món digital

“sempre hi ha qui es llança a fer 
coses noves al marge de la majoria”

moltes més possibilitats de les que 
sembla i emprendre et permet de-
senvolupar tot l’enginy possible.

Ha estat especialment difícil em-
prendre des de Catalunya i en el 
món de la informàtica? 
No és ni més ni menys difícil que 
a altres llocs. Vivim a un món glo-
balitzat on les fronteres cada cop 
són menys i encara més al món de 
la informàtica. Internet fa que pu-
guem treballar amb gent de tot el 
món com si els tinguéssim al cos-
tat. Amb eyeOS vam aconseguir en 
poc temps aglutinar gent de molts 
països del món, i de fet molta gent 
no sap si el projecte és d’aquí o 
d’un altre país. 

Amb tot el que està passant al 
món, cal ser optimista? 
Sens dubte. Si no som optimistes 
no anirem enlloc. L’entorn ens està 
acostumant a no ser-ho, i, per bé 
que hi ha molts motius per preocu-
par-nos, si ens desanimem i abai-
xem els braços les coses aniran 

portant per la tasca que fa tant de 
cara als participants com pels joves 
organitzadors. Quan parlem d’em-
prendre hem de tenir en compte 
que ells són els primers que ho fan.

Canviaries aspectes del sistema 
educatiu actual? Què caldria fer 
perquè un jove com tu se senti 
motivat a seguir a les aules? 
Estem en un sistema educatiu que 
no ensenya a viure en la cultura 
del fracàs. La cultura de l’empre-
nedor al nostre país ens agrada 
dir que és com una cursa de ral-
lis. La gent, a Europa i als Estats 
Units, per exemple, van a mirar 
l’espectacle, com els pilots cor-
ren i demostren amb la seva pe-
rícia com sortejar els entrebancs 
que surten. Aquí, en canvi, el que 
es fa és posar-se darrera una cor-
ba i esperar a que el cotxe surti 
per tal de poder dir allò de “ja 
ho deia jo que t’equivocaves”. 
Amb això vull dir que tampoc 
s’acaba de confiar i menys amb 

el perfil
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En relació a la pregunta anterior, 
com creus que s’ha de promoure 
un ús responsable des de ben pe-
tits (programari lliure, respecte 
medi ambiental, obsolescència 
programada i consumisme, etc.).
Educant. A l’escola, a casa. El 
que passa és que és molt difícil 
per l’entorn consumista en el que 
vivim. Al final, si no s’involucren 
tots els agents educatius el que ens 
trobem és que es fa feina que que-
da tapada ja que no té continuïtat. 
Falta conscienciar a tota la societat 
per poder fer un treball integral.

Què penses de la política de re-
tallades en temes d’investigació 
i ciència que està promovent que 
molts joves talents marxin a l’es-
tranger?
Que no pot ser. La investigació, 
la ciència, l’emprendre, són mo-
tors del país i el que dóna valor 
a aquest. Si s’eliminen es perd 
aquest valor i es retalla el futur. 
Ara mateix el que hi ha és un tema 
de prioritats però crec que pel bé 
de tots s’ha d’ajudar la gent que 
comença i es mou.

qüestionari Proust

Quines creus que són les compe-
tències TIC que ha de tenir un 
ciutadà avui dia per poder ser 
un membre actiu de la Societat 
de la Informació?
Ha de saber navegar per internet, 
fer servir un ordinador, moure’s 
amb un entorn d’ofimàtica, tenir 
correu electrònic… Tot allò que 
a dia d’avui ja no és res estrany 
sinó que forma el dia a dia de la 
massa de gent que conforma la 
societat.

Encara existeix la bretxa digital?
La bretxa digital existeix i exis-
tirà sempre. És molt difícil que 
s’elimini completament. Si que 
és veritat que els nous gadgets, 
com l’iPad, són tant simples que 
van sense manual d’instruccions 

i se saben fer servir de manera 
natural. Aquest és el futur i això 
serà el que farà reduir la bretxa 
digital segur.

Com es fa per digerir l’èxit sent 
tan jove? 

si no fossis inventor, series... 
Presentador de ràdio!

Persones que admires 
en la vida real? 
Dídac Lee, Jordi Pujol

El teu heroi de ficció? 
L’ironman, sense cap dubte

què és la felicitat per a tu? 
Estar tranquil a casa... o córrer per 
la muntanya 
  
quina és la teva 
flor preferida? 
Em fan al·lèrgia totes

 
un llibre?
Sóc més d’escriure 
que no pas de llegir

una música?
rafa Pons “La Mosso”
 
una pel·lícula?
Forrest gump 

El teu menjar  
preferit?
Entrecot!

El teu somni?
Poder volar sense avions!  

EL SoMni DE VoLAr

Tocant de peus a terra i tenint 
gent al voltant que t’ajudi a to-
car-hi. No puc dir si he canviat 
molt o poc, és difícil veure-ho a 
un mateix, però si que intento es-
coltar als que m’envolten des de 
fa temps. ■

El seu primer llibre publicat, 
Está todo por hacer (Platafor-
ma) que porta el significatiu 
sotstítol, “Cuando el mundo se 
derrumbe, hazte emprendedor” 
porta pròlegs del Príncep d’As-
túries i de Jordi Pujol i un epí-
leg de Felipe gonzález.   Aquí, 
Pau garcia-Milà fa el recorregut 
des de que es té una idea fins al 
moment que es dona per acabat 
el projecte. El llibre, que es va 
mantenir, durant 2011, setmanes 
a les llistes dels més venuts, és 
un cant a l’optimisme i també 

optimisme amb contingut

La tecnologia 
avança i l’escola 

ha d’avançar  
amb ella

Amb eyeoS  
vam aconseguir en 

poc temps aglutinar 
gent de molts  

països del món

un manual per a les persones que no 
gosen fer el pas de transformar-se 
en emprenedores. Tot amb dosis 
d’humor i sense pretendre que els 
consells semblen màximes que cal 
seguir al peu de lletra. 
Enguany, ha publicat optimista-
mente,  el seu segon llibre on, d’al-
guna manera, segueix en l’ona del 
primer. A més d’explicar  les seves 
claus per aconseguir els somnis, 
dóna consells, trucs i recomanaci-
ons per a les persones que estiguin 
a punt de convertir-se en empre-
nedors o emprenedores i plantar 
cara a la crisi. Entre altres coses, 
anima tothom a aixecar-se cada 
dia i posar-se davant el mirall amb 
optimisme.  En tot cas, Pau garcia-
Milà ha explicat que “l’optimisme 
per l’optimisme no serveix per a 

res: cal tenir una base, un coixí 
per poder crear coses”.  També, 
ha dit “si ens ajuntem diverses 
persones amb el mateix proble-
ma potser podrem crear alguna 
cosa nova”. o sigui, optimisme 
amb contingut. 
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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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assegurances per a 
juntes directives i Patronats

   

suPort a La GEstió dE LEs assEGurancEs

Suport Associatiu és Auxiliar Extern de Ferrer & ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, S.L.
C.i.F. B58265240. inscrita en el registre de DgS núm. J-812. www.ferrerojeda.com

Envia’ns un email a info@suport.org

   ◗	per què una assegurança per la junta directiva i patronats?
el llibre iii del Codi Civil de Catalunya estableix que els membres de les 
juntes directives i patronats responen personalment dels danys que causin 
a l’entitat, socis o tercers per incompliment de la llei, dels estatuts o per 
actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

   ◗	Quin és l’objectiu d’aquesta assegurança?
protegir el patrimoni personal de les persones que prenen decisions en 
l’entitat cada dia.

   ◗	Què és el que cobreix aquesta assegurança?
les reclamacions personals efectuades a patrons, membres de juntes 
directives i administradors d’associacions i fundacions.

des de 334 euros/any
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Salvador 
Carrasco Calvo 
Catedràtic emérit (uB) 
i patró de la fundació 
Catalana de l’esplai
universitat de Barcelona

el color de la pinya apunt pedagògic

alterofobia
no hi ha setmana sense senyals d’alarma: agressions 
en determinats barris i zones; noves detencions o 
intervencions policials, en relació a xarxes i bandes 
violentes; brots esporàdics de violència interracial; 
increment del vot als partits i polítics autoritaris i ex-
tremistes, partidaris de polítiques xenòfobes i racis-
tes. Algú parla d’una “primavera parda” de 2012 en 
el desmemoriat continent europeu. Al darrere de tot, 
un populisme fonamentat en la por i la inseguretat 
davant del futur, enmig d’una crisi europea d’identitat 
col·lectiva. 

La història d’Europa dels darrers seixanta anys i els 
processos de descolonització del segle XX permeten 
entendre més les arrels dels problemes socials als 
quals ens referim en aquest escrit, que els lideratges 
actuals de l’extrema dreta, afortunadament poc caris-
màtics. El fet és que  el rebuig del diferent va a més, 
passant de l’insult a l’agressió i a la violència contra 
els immigrants i les minories. 

L’ alterofobia és un fenomen multidimensional: afecta 
les actituds, les conductes i les idees. S’expressa, en 
primer lloc, en les disposicions personals i col·lectives, 
en el llenguatge, els sentiments i les passions i provoca 
hostilitat latent contra els diferents. Si ens fixem en els 
comportaments, observarem que afecta les relacions 
socials per la via dels interessos de persones i grups 
que competeixen per l’accés als recursos escassos en 
un mateix territori i es manifesta en formes variades de 
discriminació. i, si mirem al sistemes d’idees, compro-
varem que la ideologia racista legitima l’abús i l’actua-
ció violenta contra els diferents. (Teresa San roman, 
Los muros de la separación.Tecnos-UAB, 1996). 

La convivència entre veïns suposa treballar bé les 
actituds, no tolerar l’insult en el llenguatge i conrear 
el noble sentiment del respecte mutu; desvetllar els 
interessos que s’amaguen darrera de la discriminació 
i el tracte vexatori o violent del diferent; denunciar 
la hipocresia irracional del racisme com a ideologia. 
Aquesta és una responsabilitat a compartir entre tots 
els ciutadans en tots els àmbits de la vida social. obli-
dant aquestes coses tan bàsiques acabem donant ales 
als enemics del civisme, de la pau i la cohesió social 
i, en darrer terme, als racistes.

A Carme garriga, a qui la 
Fundación instituto de Cultu-
ra gitana ha atorgat el Premi 
de Cultura gitana 8 d’abril en 
la modalitat d’investigació. és 
un important reconeixement 
a la seva tasca profesional, 
com a socióloga i treballadora 
social especialista en pobla-
ció gitana i treball comunitari.   

A la Comissió el Prat Solida-
ri, que ha donat a l’Esplai El 
globus i a Disprat Lleure,els 
diners recaptats durant les 
Jornades del Prat Solidari, 
amb la venda de polseres 
impulsada per la mateixa  
comissió. Ser solidaris amb 
tothom i per tothom. Felici-
tats per la iniciativa!

La crisi s’està acarnissant en 
els mitjans de comunicació, 
tant escrits com audiovisu-
als, siguin públics, privats o 
gratuïts. Tot plegat, suposa 
una  reducció de la llibertat 
d’expressió perquè minva  el 
ventall d’opcions per a tot-
hom, a banda d’enviar a l’atur 
centenars de periodistes.     

informació i reserves:
www.esplai.org
93 474 46 78

accc@esplai.org

el Periódico

Fem pinya per la 
felicitat dels infants!

segueix-nos!
    fundCatesplai        @fundacioesplai

*inclou pensió completa, piscina i activitats per a tota la família.

*Estades en cases de colònies i albergs situats arreu de Catalunya, equipats amb escoles    
 d’educació ambiental.

*Habitacions d’ús exclusiu per a cada grup familiar.

7 dies / 6 nits: 2 adults + 2 nens (fins als 12 anys)       499 € Pc*

amb la  col.laboració de: 5% per a beques
La Fundació catalana de l’Esplai 

destinarà el 5% de l’import de les estades a becar

activitats de lleure d’infants sense recursos econòmics

a peu de carrer  ManoLita sanz

www.avismon.org
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magdalena Blasco, 
directora d’avismón-Catalunya

“combatem la solitud 
de la gent gran”

amb la seva amiga montserrat ferré, 
amb qui havia treballat a Òmnium 
Cultural, va fundar avismón fa 16 

anys. una fundació que atén 300 avis i 
àvies, disposa de 260 voluntaris i té uns 
700 padrins/col·laboradors. 

Quin és el vostre objectiu?  
La nostra raó de ser és combatre la solitud 
dels avis, perquè creiem que és la pitjor 
malaltia. Per això, intentem pal·liar-la.
 
Com ho feu? 
Amb voluntariat. Tenim voluntaris que van 
un cop a la setmana a casa d’aquests avis, 
els hi fan companyia, passegen....  Aquest 
és el voluntari assistencial que sempre 
atén el mateix avi o àvia i crea un vincle 
de relació molt important.

Teniu diferents tipus de voluntaris? 
Sí. Hi ha avis que no volen acompanyament 
setmanal, però sí seguiment telefònic i su-
port si han de desplaçar-se, per exemple. 
Això ho solucionen els voluntaris puntuals. 
A més, tenim els voluntaris de despatx. 

Aquests què fan? 
Entre altres coses, cada voluntari truca 
uns 15 o 20 avis i voluntaris per fer-ne 
un seguiment . També hi ha un grup que 
organitza i fa el manteniment del magat-
zem. I un equip de sis voluntaris que fan 
els petits arranjaments als pisos dels avis. 

Al magatzem, recolliu aliments? 
Sí. Hi ha uns 50 avis que reben aliments 
cada mes. Al magatzem també hi tenim 
material ortopèdic i algun electrodomèstic. 
La gent gran viu en pisos antics i tenen ne-
cessitat tant de reparacions com de mate-
rial que no poden comprar si se’ls fa malbé.       

Teniu serveis contractats? 
Sí. A part dels voluntaris, hi ha 5 persones 
d’estructura i tenim professionals  autò-
noms que fan serveis als avis, com ara 
neteja, podòlegs, fisioterapeutes... També, 
Suport Associatiu ens porta la comptabili-
tat que una voluntària prepara.  

Esteu a mig camí entre els casals d’avis 
i les residències...
Donem serveis per a gent gran que no pot 
anar als casals i que no vol anar a una 
residència. La nostra tasca suposa un gran 
avantatge per a les administracions perquè 
amb el que oferim estem estalviant un cost 
molt elevat. I per a l’avi és satisfactori, 
perquè està a casa seva. També organitzem 
tallers i activitats grupals d’integració.

Què us proposeu de cara al futur? 
En primer lloc, assegurar la continuïtat de 
la nostra tasca, amb els ajuts que tenim ara 
d’institucions, obres socials i empreses, i 
ampliar-la, si podem. Donat els pocs recur-
sos que esperem rebre de l’administració, 
confiem en la generositat d’empreses i par-
ticulars perquè ens ajudin amb els projectes. 

També teniu la figura del padrí/amic...
És un col·laborador que fa una aportació 
econòmica. Però, val a dir que el voluntari-
at és inestimable i és el nostre puntal. Sense 
voluntaris, encara que tinguem suport eco-
nòmic no podrem tirar endavant. I només 
amb voluntaris, sense suport econòmic, 
tampoc. És la balança de les dues coses.  


