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A peu de carrer... per Josep M. Valls
Entrevista a:
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Francesc Mateu

Director d’Intermón Oxfam a Catalunya

El color
de la pinya

El Grup Infantil Sant Cosme (GISC), del Prat de
Llobregat, ha estat guardonat als IX Premis d’Educació en el Lleure de la
Fundació Lluís Carulla pel
seu projecte "Gaudim la
cultura". El jurat ha valorat aquesta experiència
perquè “treballa des de
fa quaranta anys per la
millora d’aquest barri del
Prat de Llobregat".

A l’empresa de material esportiu Wala, que
aquest any s’ha sumat
a la campanya “Encerta
l’Estiu – Un estiu per a
tothom!”. Gràcies a la
seva col·laboració es podran distribuir 1.000 lots
de material per a les colònies destinats a les famílies més necessitades.

El risc de pobresa extrema
s’ha doblat a Catalunya i
ha passat del 3,5% al
2006 al 7,3% al 2011, segons l’últim Estudi de Condicions de Vida i Hàbits de
la Població de Catalunya.
Unes xifres que han de ser
un punt d’inflexió, però
que, ara per ara, obliguen
a reforçar les polítiques de
cohesió social.

aplicant aquí amb les reformes
estructurals que es van aplicar a
Amèrica Llatina, a l'Àfrica i l'Àsia als 80 i 90. I les similituds
són espectaculars.

Ens cal una mirada global
Dirigeix Intermón Oxfam a
Catalunya, una de les ONG
amb un ventall d’actuacions
més ampli. També presideix la
Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament i la recentment constituïda Federació
Catalana per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament
–“la fede” pels amics.
Parlar d’ONG equival a parlar de retallades?
En els darrers tres anys, a Catalunya la davallada dels ajuts
públics ha estat del 80% i enguany ens podem situar en el
100%. Haurem passat dels 49
milions reals (que el Parlament
havia fixat en 120) a res.
Davant aquest panorama,
només resta “tancar la
paradeta”?
Les ONG es van crear abans de
rebre subvencions públiques i
continuaran després que en
deixin de donar. Sens dubte,
disminuirà la nostra capacitat
d’impacte, però ens anirem
adaptant. Estem demanant

Casals
Colònies
Campaments
Camps de treball

més suport dels ciutadans, d’aquelles persones que creuen que,
precisament ara, és més necessària que mai una mirada global.

Les ONG es van
crear abans de
rebre subvencions
públiques i continuaran després que en
deixin de donar
I què veurem amb aquesta
mirada global?
Que la complexitat que tenim en
el nostre entorn va més enllà d’on
arriba la nostra mirada. És important que tinguem una visió global
per entendre el que està passant
localment.
Aprendre de l’experiència...
Efectivament. El que està passant
aquí ho hem viscut nosaltres en
altres països. I per entendre-ho
només ho hem d’analitzar. Acabem de publicar l’informe “Crisi,
Pobresa i Societat”, que compara
les polítiques d’ajust que estem

Seguim el mateix camí cap a
l’empobriment...
Només per parlar del mercat
de treball, podríem arribar a
l'índex del 40% d’atur si no es
reverteix ràpidament la base
del problema, que és el deute.
Els països analitzats només van
començar a revertir la situació
quan van decidir que el deute
era il·legítim i van deixar de
pagar-lo. Si no abordem aquest
tema, nosaltres anirem seguint
totes les passes d’aquests altres
països que han patit retrocessos
de 10 i 20 anys en l’educació, el
sistema sanitari, en l’equitat...
I encara us ataquen dient
que “primer els de casa”?
En general, no. Qui diu “primer
els de casa” és aquella persona
que ja no col·laborava abans
de la crisi. La gent amb la qual
treballem entén que un veí que
tenim al costat de casa és tan
persona com un altre que viu a
10.000 quilòmetres.
Com transmeteu aquests
valors als infants i joves?
Intentem ser presents en tot el
procés formatiu perquè creiem
que en el currículum hi ha una
gran mancança d’aquesta interpretació del món en clau global.
Treballem, no tant amb els infants i joves, sinó amb els mestres, monitors, caps... que són
les persones que millor podran
incidir en els alumnes de la seva
classe o en els infants i joves dels
seus esplais o caus.

més info a:
Web: http://www.intermonoxfam.org/ca
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Colònies en família

Truca’ns
902 10 40 30 / 93 551 15 01
Amb la col·laboració de:

Carles Xifra
@CarlesXifra

La llavor de la
participació
Si hagués de triar d’entre un llarg llistat una de
les competències socials i
educatives més necessàries en aquest canvi d’època,
escolliria “aprendre a participar”. Participar vol dir
arremangar-se, posar-s’hi,
prendre’n part. Participar
necessita d’un “jo”, d’un
posicionament personal,
d’una reflexió. Participar
també implica un consens,
un treball en col·lectivitat,
un “altres”. I sobretot, necessita d’un perquè.
Però a participar s’aprèn
participant. I ens cal perseverar, organitzar i oferir
amb molt d’encert, vivències participatives als infants
i joves. Les experiències reals i significatives de participació deixen petjada i
transformen. I en l’àmbit
de l’educació en el lleure
juguem amb avantatge
perquè esdevinguin una
llavor. A l’esplai cedim el
protagonisme als infants, i
els oferim un conjunt d’aventures i reptes perquè
canalitzin els seus interessos i la seva implicació.
La recuperació d’un bosc
cremat, la campanya de
donació de sang, l’acollida
d’immigrants al barri o els
conflictes del propi grup.
Som escoles de ciutadania.
I més que mai, necessitem
apostar per una formació
de ciutadans responsables
i democràtics, amb les ganes i la capacitat per actuar, individual i col·lectivament, a favor d’un món
més just i sostenible.

Segueix-nos!
FundCatEsplai

@fundacioesplai
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Beques
Ajuts per a material
Autofinançament

del 100% del cost
de les activitats

Mireu el vídeo
de la campanya!

