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On hi ha educació no hi ha distinció de classes

Ells i nosaltres per...  Toni BATllori 
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En Carles Capdevila ens ha 
regalat un text fantàstic al lli-
bre de la Marató de TV3 que 
porta per títol “Emprenedors 
contra emprenyadors”. L’es-
crit posa en valor la gent que 
fa coses. Parla dels voluntaris, 
dels moviments associatius, 
dels que somien i s’emoci-
onen, dels que organitzen i 
s’organitzen, dels que s’en-
tusiasmen amb el que fan i 
sobretot quan ho fan pels al-
tres i per millorar les coses. 
El relat els contraposa amb 
aquells que ni fan ni deixen 
fer, els que critiquen sense 
escrúpols les expressions d’il-
·lusió o de solidaritat, els que 
no es permeten tenir esperan-
ça ni confiança en la gent i en 
el futur. D’aquests en diu els 
emprenyadors.

Ens agrada sentir-nos part 
del primer grup. En una eta-
pa de convulsions, incerteses 
i precarietat, a les entitats ens 
correspon adaptar-nos al nou 
context, innovar i repensar-nos 
en funció de l’ànima del nostre 
projecte, la nostra missió.

La nova dimensió d’aquest di-
ari, l’aposta per la presència 
a la xarxa i els canvis orga-
nitzatius que hem impulsat, 
responen a aquesta voluntat.

El factor clau és el protagonis-
me i la implicació de tothom, 
treballadors i voluntaris, tre-
ballant en equip i amb uns 
valors compartits. Aquest és 
el capital decisiu per l’èxit dels 
projectes.
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El darrer informe de la Funda-
ció Jaume Bofill sobre "L’estat de 
l’educació a Catalunya" posa de 
manifest que un dels principals 
factors que influeix en l’assoli-
ment dels objectius educatius 
que la societat encomana a l’es-
cola és la família. L’actitud i la 
predisposició de pares i mares en 
relació amb l’escolarització dels 
seus fills i la qualitat en el suport 
i acompanyament de l’activitat 
escolar que fan les famílies són 
fonamentals per comprendre l’è-

El passat 31 d’octubre va ser el 
darrer dia de la Manolita Sanz 
a la Fundació Catalana de l’Es-
plai. Durant quinze anys ha es-
tat primer col·laboradora i des-
prés cap de redacció del Diari. 
Des d’aquesta responsabilitat, 
la Manolita ha estat testimoni 
privilegiada del recorregut de la 
nostra entitat. Ha aportat rigor, 
qualitat i professionalitat a la 
feina de la Fundació i a les se-

xit educatiu. A més, les famílies 
també són un factor important 
en l’ús dels temps no lectius de la 
infància. Les dades mostren di-
ferències en els usos educatius 
del temps no lectiu dels infants 
en funció del capital social, eco-
nòmic i educatiu de la família. 
Les dades posen de manifest 
que els infants de famílies amb 
mares amb estudis bàsics o in-
feriors tendeixen a presentar es-
tils d’ús del temps de lleure més 
sedentaris –miren la televisió o 

juguen amb videojocs– tres ve-
gades més temps que els infants 
amb mares amb estudis supe-
riors. A més, aquests darrers 
doblen els primers pel que fa a 
la realització d’activitats extra-
escolars no esportives.

L’èxit educatiu no s’assoleix 
mitjançant solament polítiques 
centrades en l’escola. També 
calen polítiques centrades en 
les famílies i polítiques actives 

que facilitin l’accés a usos dels 
temps no lectius als infants so-
cialment menys afavorits. El 
suport a les famílies és clau per 
minvar les desigualtats d’origen 
i la promoció del lleure com a 
oportunitat educativa pot tenir 
una incidència notable en la mi-
llora de l’èxit educatiu.
Millorar l’equitat i lluitar per 
evitar les desigualtats en edu-
cació passa necessàriament per 
promoure polítiques específi-
ques que evitin les desigualtats 
d’accés a l’educació no formal i 
en el lleure.
*També és codirector de l’anuari Informe 
sobre l’estat de l’educació a Catalunya 2011 
de la Fundació Jaume Bofill
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ves publicacions. El seu bagat-
ge, la mirada crítica, la capa-
citat d’anàlisi i la curiositat de 
la periodista junt amb la seva 
capacitat narrativa i lingüística 
han estat ingredients presents 
en tot allò que ha aportat al 
projecte.
Manolita, rep el reconeixement 
i gratitud de la Fundació Catala-
na de l’Esplai per la teva feina, 
professionalitat i compromís 
amb l’organització desenvo-
lupada al llarg de tots aquests 
anys. Que tinguis molta sort i 
felicitat en la teva nova etapa!

En el seu darrer dia de feina, va rebre l’homenatge dels companys i companyes 
de la Fundació. Toni Batllori, autor de la tira “Ells i nosaltres”, també li va dedicar 
una obra amb un títol eloqüent: “Paisatge de tardor sense ombres”. FOTO: ALFONSO VALLE


