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Per als infants les va
cances d’estiu són un 
moment meravellós. 
Però també poden ser 
un temps per a l’exclu
sió. Quan els col·legis 
tanquen les portes, s’ac
centuen les dificultats 
de les famílies afecta
des per la crisi per oferir 
als seus fills i filles recur
sos adequats d’educa
ció, de lleure, d’atenció i, 
fins i tot, d’alimentació. 
Per aquest motiu, des 
de fa anys, la Fundació 
Catalana de l’Esplai im
pulsa la campanya “Un 
estiu per a tothom!”, 
amb l’objectiu que tots 
els infants puguin anar 
de colònies i casals.
L’estiu de 2012 vam 
atendre 1.600 sol·lici
tuds de beques i per 
aquest 2013 ja hem re

but més de 4.000 peti
cions. La Diputació de 
Barcelona, la Fundació 
de la Marató de TV3, el 
programa Proinfància de 
“la Caixa” i d'altres ens 
han permès augmen
tar substancialment 
els fons dedicats a 
aquest tema. Però, amb 
l'enduriment de la cri
si, és probable que no 
puguem atendre totes 
les peticions rebudes. 
Per això, hem posat en 
marxa noves iniciatives 
per mobilitzar la soci
etat: des d’un sistema 
d’autofinançament fins 
a una Gimcana Solidària 
de l’Estiu, on centenars 
de col·laboradors i vo
luntaris tenim com a ob
jectiu recaptar 30.000 € 
perquè 600 infants pu
guin gaudir d’aquestes 
activitats.
Ara és el moment de 
participar i col·laborar. 
Amb el vostre ajut farem 
possible que la primera 
frase d’aquesta editori
al sigui una realitat per 
atots els infants.
Podeu fer la vostra apor
tació en el web (www.
estiu.esplai.org).

El 16 d’abril la Fun-
dació va presentar a 
Barcelona el cinquè 
volum de la col·lecció 
“Documents per al 
Debat". Amb el títol 
“Ciutadania i ONG. El 
nou paper del Tercer 
Sector davant el canvi 
d’època”, recull deu 
propostes per fer front 
als nous reptes.

Les entitats del tercer sector i els principals partits 
polítics i sindicats de Catalunya han signat aquest 
mes de juny un manifest de suport a la Fundació 
Catalana de l’Esplai i en contra de gravar amb 
el 21% del IVA els serveis educatius i socials que 
es desenvolupen fora de l’horari lectiu, com ara els 
menjadors escolars.

Els signants del manifest també mostren la seva 
satisfacció perquè el jutjat del Prat de Llobregat 
ha avalat la legalitat de l’actuació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i, per extensió, de totes les 
entitats socials que estan exemptes de facturar amb 
IVA. També donen suport a les recents resolucions 
fetes respecte a això pel Parlament de Catalunya i la 
Comissió Europea.

La veu de les famílies 
que es beneficiaran de 
les diferents beques 
i ajuts que enguany 
ofereix la Fundació 
Catalana de l’Esplai 
en el marc de la cam-
panya “Un estiu per a 
tothom!”.

La consellera de 
Benestar i Família de 
la Generalitat parla 
sobre la importància 
del treball conjunt 
entre administració i 
Tercer Sector en mo-
ments com l’actual.

Participa! 
Col·labora!

“Ciutadania 
i ONG”

Entitats, partits i sindicats a favor de 
l’exempció de l’IVA als menjadors escolars

Neus Munté

L'editorial

El monogràfic

Fem pinya

 El reportatge. Campanya de mobilització de la societat
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Què podem 
fer junts?
Un tast de les  
campanyes,  
propostes i serveis  
de la Fundació   
fins a l'agost de 
2013.

La Fundació Catalana de l’Esplai presenta la  campanya 
“Encerta l’estiu-Un estiu per a tothom!”. Aquest doble 
lema fa referència  a la qualitat de l’oferta de més de 650 
activitats d’estiu perquè les famílies encertin la seva tria 
i, alhora, a la recerca de l’equitat, per fer possible que 
aquest sigui “un estiu per a tothom”.

La campanya impulsa un seguit d’iniciatives amb 
les quals la Fundació mobilitza les administracions, 
empreses, entitats i ciutadania per garantir un dret 
fonamental: que els infants puguin gaudir d’unes 
activitats d’estiu lúdiques i educatives de la màxima 
qualitat.

Fundació
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Donem veu...

L’objectiu 
és que tots 
els infants 
puguin anar 
de colònies 
i casals

Cap infant sense 
colònies!



d iar i  d E  L a  FundaC ió  C ataL ana  dE  L ’ E sp L a i juny 2013 / núm. 6902 w w w . e s p l a i . o rg     

Si planifiques per a un any, sembra arròs;
Si planifiques per a una dècada, planta arbres;
Si planifiques per a una vida, educa les persones.

Ells i nosaltres per...  TONI BATllOrI 
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En la situació de crisi actual, 
les organitzacions hem de 
ser creatives i imaginatives 
per poder fer front a les crei-
xents necessitats socials, de-
penent cada cop menys dels 
minvants recursos públics. 
Per assolir aquest repte, ne-
cessitem la confiança de tota 
la societat. I la confiança no-
més es pot aconseguir amb 
una política de transparència. 

A la Fundació Catalana de 
l’Esplai fa anys que la trans-
parència és un dels nostres 
valors com a organització. 
Només així hem pogut acon-
seguir el que, de ben segur, és 
el nostre principal patrimo-
ni:  la confiança dels milers 
de monitors, treballadors i 
voluntaris; de les famílies 
que participen en els esplais, 
les escoles, les activitats de 
vacances i a les cases de co-
lònies; als representants de 
les entitats, administracions i 
empreses amb qui compartim 
projectes; als representants 
polítics, sindicals i dels mit-
jans de comunicació...

Des d’aquesta confiança, ara 
us he de demanar que feu un 
pas més i que us comprome-
teu. Necessitem, ara més que 
mai, fer pinya i que ens aju-
deu a  treballar a favor de la 
felicitat dels  infants, els joves 
i les seves famílies.

Confiança, 
transparència, 
compromís

Josep
Gassó

president de la 
Fundació Catalana 

de l'Esplai

Directament Reflexions

L'apunt

Jordi Armadans
@Fundipau

Txema Navarro Estrada 
president de l’aMpa  de 
l’escola Margalló (Castelldefels)

Fa 30 anys una colla d’entusias-
tes de l’educació van impulsar la 
Fundació per la Pau. Eren perso-
nes compromeses amb els drets 
humans i la no-violència i havien 
quedat impactats pel missatge de 
Sean McBride, que, en una xer-
rada a Barcelona organitzada per 
Alfons Banda, va parlar-los de la 
importància de l’opinió pública 
com a motor de canvi.

Amb aquest neguit, i en el con-
text del debat sobre l’OTAN, 
l’entitat va promoure una gran 
reflexió ciutadana sobre els con-
flictes, la falsa i injusta solució 

L’escola pública representa un 
dels pilars bàsics de la nostra 
societat. El seu caire universal 
i inclusiu garanteix un tracte 
igualitari a tots els infants amb 
independència de l’origen, les 
creences o la classe social. 
Vivim un moment de profundes 
contradiccions en què les matei-
xes persones que, fins fa quatre 
dies, ens parlaven de l’educació 
com una inversió de futur per 
aconseguir una societat justa, 

del militarisme i la necessitat de 
promoure una cultura de pau.

Des de llavors ha plogut molt: 
d’una banda, hem continuat pa-
tint –ara més que mai– els es-
tralls d’una violència estructural 
fruit d’un sistema econòmic que 
té greument mal jerarquitza-
des les seves prioritats i que es 
desentén dels terribles impactes 
que genera: pobresa, margina-
ció, fam, etc. També hem vist, 
com pobles, cultures o persones 
amb orientacions ideològiques, 
sexuals o religioses diferents han 
estat perseguides i criminalitza-

cohesionada i amb igualtat d’o-
portunitats, avui apliquen unes 
polítiques ferotges de contenció 
i reducció de la despesa.
Educar, en el seu sentit ampli, és 
a dir, transmetent no només co-
neixements, sinó també valors, 
ha estat sempre un repte. D’això 
en pot donar fe qualsevol mare 
o pare. 
Ara bé, en un context com l’ac-
tual, on els recursos que s’hi in-
verteixen cada cop són menors, 

des per poders autoritaris, és 
clar, però a vegades també per 
sistemes democràtics que no 
acaben d’assumir que acceptar la 
dissidència i la diversitat és fona-
ment essencial de la convivència.

I hem continuat patint el flagell 
de la violència física: en uns con-
flictes armats que han evolucio-
nat, però que, com els d’abans, 
continuen matant i hem vist 
greus fenòmens de violència so-
cial. Tot això, alimentat per un 
cicle armamentístic (despesa 
militar, indústria militar i, fi-
nalment, comerç d’armes) que 
afavoreix la perpetuació de la 
violència.

on el nombre d’alumnes per aula 
s’incrementa alhora que es redu-
eixen les dotacions per atenció 
a la diversitat i a les necessitats 
educatives especials; aquest 
repte adquireix dimensions ti-
tàniques. 
“És el moment de fer més amb 
menys”. Aquesta és la doctrina 
que, dia rere dia, ens transme-
ten els nostres governants. Més 
amb menys inversió? ¿Més amb 
menys professionals? ¿Més amb 
menys hores de preparació? 
¿Més amb menys beques?
Davant d’aquesta situació, el 

Però en tot aquest temps també 
hem estat conscients que la in-
tuïció inicial era ben encertada: 
hem vist com, efectivament, la 
sensibilització i mobilització 
de la ciutadania ha estat motor 
de canvi. Ho hem fet vist amb 
la prohibició de les mines i les 
bombes de dispersió o, ara fa 
ben poc, amb la consecució d’u-
na gran fita: un tractat que, per 
primera vegada al món, obliga 
als Estats a regular el comerç 
d’unes armes que cada any ma-
ten més de 500.000 persones.

Fer avançar la pau és possible. 
És qüestió de comprome tre’ns-
hi.

REPTE esdevé inabastable en 
solitud. Per això, l’escola pú-
blica necessita, més que mai, la 
complicitat i la col·laboració de 
totes i tots. Cal que les famílies 
traspassem el llindar de la porta 
de l’escola i ens situem al costat 
dels professionals que, dia a dia, 
esmercen esforços per tirar en-
davant l’escola pública. Oferint 
la nostra col·laboració i el nos-
tre suport, la nostra comprensió 
i la nostra complicitat, el nostre 
reconeixement i la nostra valo-
ració... És el moment de fer més, 
amb més gent!

Creant condicions de pau

Els reptes de l’escola pública

opinió
Guan Zhong, 720-645 a.C.
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Esplais
la Federació 
celebra 
les activitats 
conjuntes anuals

Ciutadania i OnG
La Fundació 
presenta el cinquè 
volum de Documents 
per al Debat

tresca Jove
Formació, 
acompanyament 
i inserció laboral 
per a 75 joves

pàg. 7pàg. 15pàg. 8xarxa esplai 

El bon temps va 
ajudar que 
el passat diumenge 

 5 de maig, el Parc Nou 
del Prat de llobregat 
s’omplís de milers d’in-
fants, joves i famílies que 
van participar en la 27a 
edició de Festa Esplai, la 
gran festa de l'educació 
en el lleure que organit-
za la Fundació Catalana 
de l'Esplai i que va servir 
de punt d'arrencada de 
la campanya "Encerta 
l'Estiu - Un estiu per a 
tothom".

diversió assegurada. Nenes i nens van poder gaudir de més de 50 activitats. 

WaLa. L’empresa de material esportiu Wala, que col·labora amb 
la campanya d’estiu, també va ser a la Festa. 

activitats per a tothom. Estand de difusió de la campanya "En-
certa l’Estiu - Un estiu per a tothom!". 

institucions. Representants de la Diputació, la Generalitat i ajun-
taments com el del Prat van visitar la Festa. 

Cercavila. Els infants dels esplais van ser els protagonistes a la 
cercavila final. 

premis. Lliurament dels premis del concurs d’ambientació de 
menjadors de les escoles. 

Cloenda. La part final va incloure un espectacle de circ i una ani-
mació musical. 

tresca Jove. Els/les joves del programa d’inserció sociolaboral Tresca Jove van dinamitzar l’activitat "Aigua va!". 

Segons va explicar el president 
de la Fundació, Josep Gassó, 
l’entitat dedica “els màxims  
esforços a garantir la qualitat 
i l’equitat en l’accés a les acti-
vitats d’estiu”. Aquesta suma 
d’esforços en un projecte comú, 
com el de fer un estiu per a tot-
hom, va fer que la Festa fos un 
any més un punt de trobada per 
a infants, joves, famílies, mo-
nitors/es vinguts de diferents 
localitats de tot Catalunya per 
tal de gaudir d’una jornada 
lúdica i, a la vegada, conèixer 
i compartir la feina per l’edu-
cació en el lleure que fa cada 
entitat al territori. En aquest 
sentit, cal destacar la participa-
ció d’esplais i famílies vinguts 
de poblacions com Barcelona, 
l’Hospitalet, Polinyà, Ripollet, 

@microhug

Víctor H.
Martínez

Visibilitat de l'educació en el lleure
el Prat de Llobregat o la Riera 
de Gaià, entre d’altres. A més, 
Festa Esplai també va ser el 
punt d’arrancada de la 1a Gim-
cana Solidària de l’Estiu, un joc 
de competició per equips, obert 
a tothom, amb un seguit de 
proves que s’aniran proposant 
fins al mes de setembre i que 
permetrà aconseguir fons per 
a la campanya. Amb aquestes 
mesures, fins a 6.000 infants 
podran anar de colònies i casals 
d’estiu sense cost econòmic per 
a les seves famílies. Per Josep 
Gassó, “tot plegat serà possible 
gràcies a la complicitat d’ins-
titucions, empreses, entitats i 
persones que col·laboren amb 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
per fer possible que aquest sigui 
“Un estiu per a tothom!”.

Festa Esplai va 
servir com a gran 
aparador de la tasca 
en educació en el 
lleure que fan els 60 
centres d'esplai i les 
entitats de la Fun-
dació, així com un 
moment per agrair 
a totes aquelles 
persones, adminis-
tracions, empreses i 
entitats que donen 
suport a aquesta 
feina.

així, a la Festa, mol-
tes de les activitats 
van estar relaciona-
des amb "teixint. 
Ciutadania compro-
mesa", la proposta 

educativa que han 
treballat la Federació 
i els esplais que en 
formen part. Entre 
les activitats orga-
nitzades, n’hi va ha-
ver sobre el cicle de 
l'aigua, el reciclatge, 
l'educació per al 
desenvolupament, la 
música, les tecnolo-
gies de la informació 
i la comunicació o 
aquelles pensades 
per a persones amb 
diversitat funcional. 
a més, durant la 
Festa també es van 
lliurar els premis 
de la Gimcana de 
Famílies, el Movijove 
Express i el Museu de 

la salut d'ambienta-
ció dels menjadors 
escolars.

La jornada va comp-
tar amb el suport de 
diferents represen-
tants institucionals 
com Lluís tejedor, 
alcalde del prat, 
toni reig, director 
general de Joventut 
de la Generalitat, o 
Josep Oliva, diputat 
delegat de Benestar 
social, salut pública 
i Consum de la dipu-
tació de Barcelona, 
entre d’altres, que 
van veure i partici-
par en moltes de les 
activitats organit-
zades.

La gran “marea blava” dels esplais
 Festa Esplai.  La diada de la Fundació Catalana de l’Esplai va donar el tret de sortida de la campanya  de l’estiu 
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La Fundació mobilitza la ciutadania 
per fer possible un estiu per a tothom 

La Fundació Catalana 
de l’Esplai presenta 
la campanya “Encer-

ta l’estiu-Un estiu per a 
tothom!”. El doble lema de 
la campanya respon als dos 
objectius que la Fundació 
es planteja: la qualitat de 
les activitats i la recerca de 
l’equitat.

En paraules del president de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
Josep Gassó, “organitzem les 
millors activitats perquè les fa-
mílies encertin la seva tria d’ac-
tivitat per a l’estiu i posem tots 
els mecanismes per garantir un 
estiu per a tothom”.

La campanya impulsa un se-
guit d’iniciatives amb les quals 
des de la Fundació es vol mo-
bilitzar les administracions, 
empreses, entitats i ciutada-
nia per garantir un dret fona-
mental: que els infants puguin 
gaudir d’unes activitats d’estiu 
lúdiques i educatives de la mà-
xima qualitat.

Més de 650 activitats 
i 42.000 places
Per aconseguir aquest objectiu, 
la Fundació ofereix més de 650 
activitats per a infants i joves 
de 3 a 25 anys, entre colònies, 
casals, campaments, rutes i 
camps de treball. També esta-
des per a grups i famílies. En 
total, 42.000 places. Aquesta 
xifra representa un augment del 
15% respecte de l’estiu passat. 
Les activitats són organitzades 
per la mateixa Fundació Cata-
lana de l’Esplai i per les més de 
60 entitats que aplega, amb més 
de 40 anys d’experiència impul-
sant projectes d’educació en el 
lleure de la màxima qualitat. 

Per garantir l’equitat, el con-
junt de l’organització ha posat 
una especial atenció a man-
tenir els preus de les activi-

Sistema per autofinançar 
el 100% del cost 

   trEs iniCiativEs pErQuè tOts ELs inFants i JOvEs puGuin Gaudir dE L’Estiu

partiCipa! 

COL·LaBOra!

tats respecte a l’estiu passat. 
En tractar-se d’entitats sense 
afany de lucre, aquests preus 
ja són molt ajustats i se situ-
en en una mitjana de 95€ un 
casal d’estiu d’una setmana o 
de 300€ unes colònies d’una 
setmana.

El preu de l’estada per a famílies 
en les cases de colònies durant 
el mes d’agost, a preu social i 
solidari, també es manté. Des-
prés de l’èxit de l’any passat, en 
que es va presentar la iniciativa, 
enguany es mantenen les condi-
cions per a 1.500 famílies (una 
setmana per a dos adults + dos 
menors; pensió completa i mo-
nitoratge, per 499 €) Però inclou 
una millora: l’edat dels menors 
passa dels 12 als 16 anys.

El manteniment dels preus és 
la primera mesura per afavo-
rir l’equitat. Però enguany la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
presenta –en paraules del Josep 
Gassó- “una veritable mobilit-
zació ciutadana amb una ba-
teria d’iniciatives encaminades 
a garantir l’accés a les activitats 
d’estiu i impedir que els infants, 
joves acabin pagant els plats 
trencats de la crisi” .

Aquestes iniciatives s’estruc-
turen en tres accions: un nou 
sistema d’autofinançament del 
100% del cost de les activitats; 
la campanya de beques per a fa-
mílies afectades per l’atur; i una 
campanya de lliurament de lots 
de material per anar de colònies 
i casals, per a les famílies amb 
més necessitats. Per a aconse-
guir els recursos necessaris per 
a fer possible aquestes accions, 
la Fundació impulsa la campa-
nya de captació de fons per a les 
beques i, com a novetat, la 1a 
Gimcana Solidària de l’Estiu. 
Un any més, Festa Esplai va ser 
el gran punt d’arrancada de la 
campanya de l’estiu.

per a totes 
les famílies

Hi ha famílies que, tot i no trobar-se 
en situació d’atur, han vist disminuïda 
la seva capacitat econòmica a causa 
de la crisi. Per a elles, la Fundació ha 
dissenyat un innovador sistema d’au-
tofinançament de les activitats d’es-
tiu. El procediment és molt senzill: en 
el moment de formalitzar la inscrip-
ció a una activitat, se’ls ofereix un 
talonari de butlletes per a una rifa 
en la qual se sortejaran fins a 300 
estades d’un cap de setmana per 
a quatre persones en una casa 
de colònies. D’aquesta mane-
ra, l’infant només haurà de 
vendre totes les butlletes 
a la seva família, veïns o 
amistats i autofinançar, 
d’aquesta manera, fins al 
100% del cost de l’activi-
tat. Els talonaris són de 30 
números de 2,5 € (75 € x 
talonari). Així, per exemple, 
si una família apunta el/la 
seu/va fill/a a un casal que té 

un preu de 75 €, només que vengui 
les butlletes d’un sol talonari ja haurà 
recuperat tot el cost. Aquest sistema, 
a més d’afavorir l’equitat, també té 
una funció educativa, ja que permet 
coresponsabilitzar els infants en el 
finançament de les activitats.

xarxa esplai 

Enguany la Fundació impulsa la 1a Gim-
cana Solidària de l’Estiu, una competició 
per equips, oberta a tothom, amb un 
doble objectiu. D’una banda, superar 
un seguit de proves que es proposen i, 
de l’altra, aconseguir donatius mitjan-
çant diferents accions per fer possible 
un estiu per a tothom. La fita és que 
entre tots els equips puguin recaptar 
30.000€ per tal que 600 infants puguin 
gaudir d’activitats de lleure educatiu. 
Els equips ja estan en marxa i, a conti-
nuació, us mostrem un tast de les seves 
accions solidàries!

1a Gimcana 
solidària  
de l’Estiu!Mira l’espot 

d’un estiu 
per a tothom!

@CarlesXifra 

Carles 
Xifra 

amb les teves aportacions podem...
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Des de 2010 la  Fundació Catalana 
de l’Esplai impulsa una campanya 
per recaptar fons per tal d’atorgar 
beques per a colònies i casals. En 
aquests tres anys ha atorgat més 
de 3.400 beques. Aquestes van 
dirigides a les famílies que volen 
portar els seus fills a colònies o 
casals d’estiu i no poden fer-ho 
per trobar-se en situació d’atur o 
de risc social. Enguany la Fundació 
preveu poder donar 2.500 beques 
i ajuts, un 70% més que el 2012. 
Aquest augment es deu al fet que 
d’entrada ja es compta amb més de 

170.000 €,  aportats per la Marató 
contra la Pobresa de TV3 i Cata-
lunya Ràdio; per la Diputació de 
Barcelona i pel Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, a través 
del 0,7% per a finalitats socials. 
A més, alguns dels 60 centres 
d’esplai també reben ajuts dels 
seus ajuntaments o de l’Obra 
Social de “la Caixa”, a través del 
programa ProInfància.  Amb tot per 
arribar a cobrir totes les necessi-
tats, encara ens cal la col·laboració 
de més empreses, administracions i 
ciutadans”. 

La Fundació mobilitza la ciutadania 
per fer possible un estiu per a tothom 

Atorgament 
del 70% més 
de beques

lliurament de 
lots de material 

   trEs iniCiativEs pErQuè tOts ELs inFants i JOvEs puGuin Gaudir dE L’Estiu

per a famílies 
afectades 
per l’atur

per a famílies 
més 

necessitades

Connecteu amb 

la campanya 

de l’estiu

www.estiu.esplai.org

902 10 40 30 

La darrera novetat de la campanya 
“Encerta l’Estiu. Un estiu per a 
tothom” va dirigida a les famílies 
amb més necessitats. En els darrers 
anys, la Fundació ha constatat que 
algunes famílies, tot i disposar de 
beca, no podien portar els seus fills 
a les colònies i casals per no poder-
se permetre el cost de comprar 
el material bàsic: sac de dormir, 
motxilla, bótes, cantimplora...

És per això que  la Fundació ha 
arribat a un acord amb una 
coneguda marca catalana 
de distribució de material 
esportiu, Wala, perquè 
patrocini la rifa del 
sistema d’autofinança-
ment. Gràcies a aquest 
acord, i amb els fons 
que s’aconsegueixin 
amb la 1a Gimcana 
Solidària de l’Estiu, es 
podran lliurar aproxima-
dament 1.000  lots de 

material a les famílies més neces-
sitades. Aquests lots els podran 
sol·licitar les famílies en el mateix 
formulari de petició de beca.

A més, en virtut del patrocini de 
Wala, totes les persones que com-
prin una butlleta de la rifa podran 
gaudir d’un descompte del 10% en 
la compra de material.

xarxa esplai 

El dissabte 29 de 
juny, a les 18h, el 
Cor Vivace farà un 
concert a CENTRE 
ESPLAI en col·lab-
oració amb el grup 
de la Gimcana Step 
by Step. El repertori 
seran cançons pop 
molt conegudes!

El 8 de juny van participar a la caminada po-
pular L’Hospitalet – Montserrat i van buscar 
persones que col·laboressin fent un donatiu 
per cada quilòmetre recorregut. Aquestes tre-
balladores de la Fundació van omplir els 54,5 
quilòmetres del recorregut de solidaritat.

Grup step 
by step

utòpics 
& 
atípics

Fes la teva 
aportació aquí

Aquest equip format per treballadores soci-
als organitza el proper 13 de juny una visita 
solidària a l’equipament CENTRE ESPLAI, al 
Prat de Llobregat, amb antigues companyes 
de promoció.

Grup 353 
¿sabeu 
què 
vol dir?
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activitats. Una estada en una casa de colònies permet fer moltes activitats com ruta en piragües.

Educadors. Els educadors ambientals ens descobriran un munt de secrets de la natura.

xarxa esplai 
 vacances.  Una setmana, tot inclòs, per a dos adults i dos menors fins a 16 anys, per només 499 € 

Colònies en família el mes d’agost!

E l darrer informe 
sobre infància 
d’Unicef xifra 

en un 41% les famílies 
amb infants que no es 
poden permetre una 
setmana de vacances 
a l’any. Per aquest 
motiu, des de l’any 
passat, la Fundació 
obre durant les va-
cances les seves cases 
de colònies, albergs i 
terrenys d’acampada, 
perquè les famílies pu-
guin gaudir d’estades 
de lleure i educació 
ambiental de la mà-
xima qualitat a preus 
socials i solidaris. 

Les estades s’ofereixen 
a un preu realment as-
sequible per a les 1.500 
primeres famílies que fa-
cin la reserva. Per exem-
ple, l’estada de 7 dies/6 
nits, a pensió completa, 
per a una família d’una 
parella amb dos fills fins 
als 16 anys a la majoria 
de les cases de colònies, 
albergs i terrenys d’a-

@egadrados 

Ester 
Garcia

campada de la Fundació 
és de 499 €. En aquest 
supòsit, la setmana com-
pleta surt per només 
125 €  per persona!

Cal destacar que els equi-
paments de la Fundació 
estan situats en entorns 
naturals immillorables, 
que fan que les famílies 
puguin descansar, a la ve-
gada que fer un munt d’ac-
tivitats educatives, moltes 
d’elles relacionades amb el 
medi ambient.

descansar i gaudir 
de la natura
A les cases de colònies i 
albergs, durant el curs els 
esplais i centres escolars 
hi fan les seves sortides 
i colònies, però els caps 
de setmana i per vacan-
ces també s’obren perquè 
les puguin gaudir grups 
familiars.

Passar uns dies en fa-
mília en una casa de 
colònies proporciona 
l’oportunitat de fer unes 
vacances on puguem pas-
sar uns dies de descans i 
desconnexió de la rutina, 
conviure tots els mem-
bres de la família plegats 

on no ens haguem de 
preocupar de la inten-
dència quotidiana (cui-
na, netejar...), compartir 
activitats divertides amb 
altres famílies, gaudir de 
la natura i descobrir tots 
els seus secrets gràcies a 
un expert equip d’educa-
dors ambientals i conèi-
xer el país a través de les 
excursions a peu, anant 
als pobles més propers...

La majoria de cases dis-
posen de piscina i estan 
totalment adaptades per 
a persones amb proble-
mes de mobilitat, que 
també podran gaudir de 
l’entorn, les pistes espor-
tives, que s’han dissenyat 
perquè siguin accessibles. 
Bona part de les habita-
cions compten amb bany 
propi i poden ser d’ús ex-
clusiu per a cada grup o 
unitat familiar.

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

           Més info i reserves: 

www.esplai.org/ 
vacances

Amb el suport de:
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xarxa esplai 

presentació de la jornada. Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i alcalde de Gavà; Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat; 
Josep Gassó, president de la Fundació Catalana de l’Esplai; i Josep Oliva, diputat 
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. 

taula rodona. D’esquerra a dreta: Carles Barba, vicepresident de la Fundació 
Catalana de l’Esplai; Milagros Pérez Oliva, periodista d’EL PAÍS; Joan Subi-
rats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
FOTOS: JOSEP M. VALLS

L’anunci del minis-
tre Montoro de la 
propera retirada de 
competències i recur-
sos als ajuntaments 
en matèria educativa 
i social va coincidir 
amb la 2a Jornada 
Esplai i Municipi, 
organitzada per la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, que el passat 
28 de febrer va reunir 
dos-cents represen-
tants d’ajuntaments i 
entitats per analitzar 
experiències d’èxit 
de treball compartit a 
favor de la infància i 
la joventut en l’àmbit 
local.

Fa temps que hem 
après que és en 
el territori on es 
decideix l’èxit o el 
fracàs en el terreny 
educatiu, social i de 
convivència. Des de la 
proximitat, on és pos-
sible donar respos-
tes adequades a les 
situacions diverses. 
Amb la complicitat i 
la suma d’esforços, 
que es té èxit quan 
es tracta d’atendre 
les persones i de 
construir ciutadania.

És moment, doncs, 
de reivindicar el pa-
per dels ajuntaments 
i, alhora, enmig del 
descrèdit de les insti-
tucions, incorporar la 
participació ciutadana 
i de les entitats en 
la vida col·lectiva i la 
política local. 

Ajuntaments 
i ciutadans 

      Opinió

@Carlesbarba

Carles Barba
Vicepresident 

de la Fundació 
Catalana 

de l’Esplai

En aquest 
enllaç 
podeu 
consultar 
el document 
sencer de 
la compareixença de la 
Fundació

El passat 28 de 
febrer, la Fun-
dació Catalana 

de l’Esplai va celebrar 
la 2a Jornada Esplai 
i Municipi a CENTrE 
ESPlAI (el Prat de 
llobregat) amb l'ob-
jectiu de compartir 
experiències i propos-
tes de treball a favor 
dels infants, els joves 
i les famílies, duts a 
terme conjuntament 
entre ajuntaments, 
entitats i altres actors 
socials.

En la Jornada, que va 
portar per lema "Junts 
en el territori. Per l'e-
ducació, la inclusió i la 
ciutadania", hi van par-
ticipar més de 200 per-
sones entre alcaldes, re-

gidors/es, representants 
de centres educatius i 
d'entitats de més de 15 
municipis. 

Els participants de la 
jornada van coincidir 
en la preocupació que 
la reforma de la Llei de 
l’administració local 
anunciada pel ministre 
Montoro i la de governs 
locals per part de la con-
sellera Ortega suposin 
una greu limitació dels 
serveis educatius i soci-
als i sobretot la pèrdua 
del paper dels municipis 
i els ajuntaments en la 
seva garantia. A conti-
nuació, es va celebrar 
una taula rodona mo-
derada per la periodis-
ta Milagros Pérez Oliva 
sobre el tema “Claus 
d’èxit per un treball 
compartit entre ajunta-
ments i entitats”; amb 
Joan Subirats, catedrà-
tic de Ciència Política de 

la Universitat Autònoma 
de Barcelona i de Carles 
Barba, vicepresident de 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai. Els ponents han 
coincidit que, en l’actu-
al marc de crisi –o, més 
ben dit, de “canvi d’è-
poca”– i enmig del gran 
descrèdit dels polítics i 
la política, cal fer can-
vis per tirar endavant. 
En aquest sentit, Joan 
Subirats va indicar que 
davant el canvi d'època 
en què ens trobem, la so-
cietat ha de plantejar-se 
com fer front de manera 
col·lectiva als problemes 
comuns.

En la segona part de la 
Jornada es van presen-
tar fins a 17 experiènci-
es d’èxit de treball fet en 
el territori, a favor dels 
infants, joves i famílies, 
i treballant en xarxa els 
ajuntaments i les enti-
tats. 

ajuntaments i entitats 
sumen esforços
 Fundació.  La Fundació celebra la 2a Jornada Esplai i Municipi

@susagnaFCE 

Susagna 
Escardíbul

Cinc punts clau per a la millora 
del treball compartit

respecte recíproc i horitzontalitat 
en les relacions. Treballar com a socis, 
no com a mers proveïdors o finançadors.

1
2
3

4

5

Complicitat en el diagnòstic i els 
objectius comuns més enllà de la 
complementarietat.

Canviar els instruments 
de relació entre ajuntaments 
i entitats: 
Establiment de convenis i contractes 
pluriennals, reforma en els processos 
de contractació pública.

incorporar amb les tiC la trans-
parència en l’administració i el 
compromís en la ciutadania.

vetllar pel protagonisme dels 
joves en la vida ciutadana.

Consulteu tota la informació 
de la jornada en aquest enllaç:

 infància. Presenta aportacions al Pacte per la Infància

Redacció. El dimarts 12 de 
març va tenir lloc la com-
pareixença a la Comissió 
d'Infància del Parlament 
de Catalunya de les dife-
rents entitats d'infància i 
joventut que participen 
en l'elaboració del Pacte 
per la Infància que im-
pulsa la Generalitat de 
Catalunya. Aquest acte va 
comptar amb la partici-

pació de diferents repre-
sentants de la Fundació 
Catalana de l'Esplai, en-
tre els quals, Carles Bar-
ba, vicepresident, que va 
exposar les aportacions 
de la Fundació.

La intervenció de Carles 
Barba es va centrar a in-
dicar que la infància és 
un dels col·lectius més 

vulnerables davant la 
crisi i que l'educació en 
el lleure esdevé un dels 
eixos bàsics en l'estra-
tègia de suport a la in-
fància.
 
prioritats en el 
pacte per la infància
En aquest sentit, el do-
cument de la Fundació 
que va presentar Barba 

inclou la demanda d'un 
pacte per mobilitzar tota 
la societat per la infàn-
cia i destaca cinc priori-
tats que ha d'incloure el 
Pacte per a la Infància: 
reducció de la pobresa 
infantil ,  compromís 
amb l'educació (petita 
infància, lluita contra 
el fracàs escolar i com-
promís amb l'educació 

en el lleure), prioritat 
en les polítiques de sa-
lut adreçades als infants 
(reducció d'obesitat, 
promoció d'hàbits sa-
ludables, prevenció de 
consum de substàncies 
addictives...), presència 
dels infants als mitjans 
de comunicació i apode-
rament en l'ús de les TIC 
i promoció de la partici-

pació dels infants en la 
vida ciutadana.

La Fundació compareix al parlament de Catalunya
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 Fundació.  Presentació del llibre Ciutadania i ONG. El nou paper del Tercer Sector davant el canvi d'època

La Fundació presenta deu propostes 
perquè les OnG afrontin el canvi 

xarxa esplai 

presentació a Barcelona. Va ser presidit per Jaume Lanaspa, director general de la Fundació "la Caixa", Neus Munté, 
consellera de Benestar i Família, i Josep Gassó, president de la Fundació. FOTO: JOSEP M. VALLS

E l 16 d’abril la 
Fundació Cata-
lana de l’Esplai 

va presentar al Palau 
Macaya de Barcelona el 
llibre Ciutadania i ONG. 
El nou paper del Tercer 
Sector davant el canvi 
d’època, cinquè volum 
de la col·lecció “Docu-
ments per al Debat”. 
Aquest llibre també s’ha 
presentat a Bilbao el 16 
de maig, a Madrid el 28 
de maig i, properament, 
a València i a Sevilla.

L’acte va ser presidit per 
Neus Munté, consellera 
de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, 
Jaume Lanaspa, director 
general de la Fundació "la 
Caixa", i de Josep Gassó, 
president de la Funda-
ció Catalana de l'Esplai. 
Posteriorment, Enrique 
Arnanz, sociòleg, i Ismael 
Peña, professor dels es-
tudis de Dret i de Ciència 
Política de la UOC, van 

presentar el llibre, que 
han coordinat, conjunta-
ment amb Imanol Zubero 
i Carlos Giménez.

Les entitats del tercer 
sector viuen moments 
d’extraordinària com-
plexitat: increment de la 
demanda social, retallada 
de les aportacions públi-
ques, retard en els paga-
ments, disminució de les 

col·laboracions privades i 
reducció del crèdit banca-
ri. És moment, primer de 
tot, de sobreviure i saber 
navegar en aquesta “tem-
pesta perfecta”. El tercer 
sector necessita tot el su-
port de manera urgent.
 
No obstant això, per a la 
Fundació aquesta emer-
gència no ha de fer perdre 
de vista que, alhora, cal 

sessió prèvia de treball amb 
representants del tercer sector

Àngel Font 
Fundació “la Caixa”

rosa valls  
CREA-UB

roger palà 
Grup Periodistes Ramon Barnils

Francesc pérez 
COCARMI

sònia Fuertes 
F. Salut i Comunitat

ismael peña 
UOC

teresa Crespo
ECAS

núria valls
Fundació Catalana de l'Esplai

Oriol alsina  
Amics Gent Gran

toni Codina 
Taula Tercer Sector

pau vidal 
Observatori Tercer Sector

Joan segarra 
F. Coop. de treball Cat.

Xavier Masllorens 
Educació sense Fronteres

rafa ruiz  
F. Pere Tarrés

Josep Ollé 
Fundació “la Caixa”

Laia Grabulosa 
La Confederació

Jordi armadans
Fundació per la Pau 

Àngels Guiteras 
ABD - Taula del Tercer Sector

Carles Barba 
Fundació Catalana de l'Esplai

Eduard Ballester 
Acidh

Enric Canet  
Casal dels Infants

Enric Morist  
Creu Roja Catalunya

Enrique arnanz 
Sociòleg

El dia de la presentació del llibre, la Fundació Catalana de l’Esplai va 
organitzar una sessió prèvia de treball en la qual van participar al vol-
tant de 30 representants de sector associatiu català, que van 
debatre sobre els reptes de les OnG davant el canvi d’època.

Consulteu un resum de les conclusions a www.ciudadaniayong.org 

encarar el futur. En aquest 
marc, ha propiciat un de-
bat sobre els canvis que 
les ONG i el tercer sector 
han d’abordar en un esce-
nari que va més enllà de la 
crisi econòmica: es tracta 
d’un canvi d’època.

també s'ha presentat 
a Bilbao i Madrid
Aquest debat, en el qual 
han participat més de 

cent persones, s’ha pro-
duït al llarg del 2012 en 
espais presencials i virtu-
als a partir de la platafor-
ma www.ciudadaniayong.
org i ha conclòs amb 
la publicació del llibre 
que, a més de Barcelona, 
també es va presentar a 
Bilbao i a Madrid i, pro-
perament, a València i 
Sevilla. El llibre, que posa 
l’accent en tres eixos (les 

Baixeu-vos l’e-
dició digital!
El llibre s’ha imprès en 
català i en castellà i 
també està disponible 
en edició digital en el 
web www.ciudada-
niayong.org. a més 
dels textos inicials i el 
resultat dels diferents 
debats, el llibre inclou 
en les pàgines 78-81 les 
10 propostes per afron-
tar el canvi d’època.

@jmperezmunoz 

José Manuel 
Pérez Ciutadania i 

ONG
El nou paper del Tercer Sector

davant el canvi d’època

5
Documents
per al debat
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LA PUBLICACIÓ, ELS CONTINGUTS I EL DETALL DEL PROCÉS DEL DEBAT ES PODEN CONSULTAR A

http://www.ciudadaniayong.org

Riu Anoia, 42-54.  08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 474 74 96.   www.fundacionesplai.org

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

Mireu el vídeo 
de l’acte!

relacions intergeneracio-
nals, la participació trans-
formadora i la civilització 
digital), acaba amb 10 
propostes que ofereixen 
a les ONG debatre l'ori-
entació dels canvis en les 
organitzacions en un nou 
escenari canviant.

isabel Montraveta 
Experta Tercer Sector

Jaume albaiges 
TecnolONGia
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 Fundació. El filòsof i periodista intervé al plenari del Consell Assessor

ramoneda fa una crida 
a trobar nous camins 
per sortir de la crisi

E l dijous 25 d'abril 
va tenir lloc a 
CENTrE ESPlAI 

el plenari anual del 
Consell Assessor de la 
Fundació Catalana de 
l'Esplai, que va comptar 
amb la participació de 
prop de 60 persones de 
diferents àmbits (admi-
nistració pública, món 
educatiu, educació en el 
lleure, medi ambient...) 
que integren aquest 
òrgan i la intervenció 
de Josep ramoneda, 
periodista, filòsof i 
escriptor, sobre “Drets 
socials i  dret a decidir i 
el paper de les organit-
zacions i la ciutadania”. 

L'acte va començar amb 
la presentació l'Informe 
anual 2012-2013 de l'enti-
tat per part de Núria Valls, 
subdirectora general de la 
Fundació, que va destacar 
les principals fites com la 
campanya "Un estiu per 
a tothom" o el treball per 
enfortir el Tercer Sector, 
entre d'altres. Després, va 
intervenir Josep Gassó, 
president de la Fundació, 
que en el seu parlament va 
destacar com la Fundació 

plenari. Assistents al Ple del Consell Assessor del passat dia 25 d'abril a Centre Esplai. FOTO: A. VALLE.

és una organització que en 
temps de dificultats es mo-
bilitza per tal de superar-les 
i va posar com exemple la 
campanya "Encerta l'Estiu 
- Un estiu per a tothom".

Gassó, a més, va referir-se 
a l’auto de sobreseïment i 
arxiu de la causa contra 
l’entitat, arran de la de-
núncia d’un empresari del 
sector de l’hostaleria que 
considerava que l’actuació 
de la Fundació era fraudu-
lenta en no facturar IVA en 
els menjadors escolars que 
gestiona. En la seva inter-
venció, el president de la 
Fundació va destacar que 
aquesta és una qüestió que 
afecta tot el Tercer Sector 
i que des de la Fundació 
s'impulsarà una iniciati-
va amb tots els sectors de 
la societat per demanar 
al Govern que demani a 
l'Estat l'exempció del 21% 
de l'IVA en els serveis que 
realitzen els alumnes fora 
de l'horari lectiu.

@avalleLeon 

Alfons 
Valle

Carles Barba, vicepresi-
dent de la Fundació, 
va presentar a Josep 
Ramoneda assegurant 
que la seva intervenció 
havia de servir com una 
orientació en temps de 
“conducció difícil” on 
cal combinar “reflexions 
conjunturals amb d’altres 
a llarg termini”.

La intervenció de Ramo-
neda va donar resposta 
a aquest prec, il·luminant 
alguns dels aspectes de 
la crisi. El filòsof va deta-
llar que ens trobem en 
una crisi profunda i difícil 
d'analitzar que exigeix, 
va dir, "trobar camins 
nous". Així va indicar 
que l'actual situació es 
caracteritza per una "fu-
gida de les elits", "la im-
potència de la política" i 
la “incorporació massiva 
de les tecnologies de la 
informació i la comu-
nicació a la societat”. 
El filòsof va assenyalar 
que davant aquests 

canvis, observa signes 
de "repolitització" i 
"resocialització" de les 
persones, entès aquest 
últim concepte com una 
tendència de la ciutada-
nia per compartir espais 
comuns. Per acabar, Ra-
moneda va apostar per 
què un dels nous camins 
dels governs hauria de 
ser una major transpa-
rència dels poders per 
tal de generar confiança 
i afavorir l'horitzontalitat 
en la presa de decisions.

Les paraules de Ramone-
da van genera un intens 
debat posterior amb 
intervencions que van 
demanar la recuperació 
dels valors del humanis-
me, una major solidaritat 
i l'enfortiment de les 
entitats del Tercer Sector 
com a vies irrenunciables 
per a la sortida de la crisi.

JOsEp raMOnEda: “La ciutadania s’està 
repolititzant i resocialitzant”

La Fundació 
és una 
organització 
que en temps 
de dificultats 
es mobilitza 
per tal de 
superar-les

xarxa esplai 

1. Canviar les OnG
La crisi econòmica i ins-
titucional, el qüestiona-
ment de la intermediació 
de les ONG i les seves 
estructures de represen-
tació, la reducció dels 
pressupostos públics, 
la societat digital, 
l'emergència de nous 
moviments socials, entre 
d’altres, obliguen el 
Tercer Sector ha canviar 
substancialment si vol 
donar respostes noves a 
una nova societat.

2. reforçar  
la voluntat  
transformadora
Les ONG han de superar 
la "sectorialització", 
actuant de manera més 
transversal i repolititzant 
el seu quefer, conjugant 
accions específiques 
amb preocupació per 
la transformació de 
l'entorn i les estructures 
que les generen.

3. transformar 
internament
El Tercer Sector ha de 
modificar les seves 
estructures verticals, 
centralistes i burocràti-
ques i obrir espais més 
horitzontals, deliberatius 
i territorials. També convé 
simplificar-se i ser més 
eficients. Caldrà canviar 
mètodes, models d'in-
tervenció i competències 
dels equips, fomentar 
l’obertura a la societat i 
incrementar el treball en 
xarxa.

4. recuperar 
l'ànima de les OnG
Sovint les demandes de 
les administracions o el 
finançament han desen-
focat, fins i tot, desviat, 
les entitats de la missió 
i valors que les van 
configurar. Cal reprendre 
l'esperit fundacional, 
actualitzar tot allò que 
es requereixi en funció 
de les noves necessitats 
i reptes socials i orientar 
el nord en coherència 
amb els valors que les 
caracteritzen.

5. incorporar-se 
a la societat de la 
informació
El Tercer Sector s'ha 
d'incorporar a la socie-
tat xarxa i utilitzar les 
TIC com a instrument de 
millora i transformació, 
per fomentar la parti-
cipació i mobilitzar la 
societat a favor de les 
seves propostes i ser 
capaç d'incorporar les 
inquietuds socials en els 
seus propis objectius.

6. ampliar i refor-
çar la base social
Les organitzacions han 

d'ampliar i reforçar 
la seva base social 
integrant col·laboracions 
voluntàries, professi-
onals, tecnològiques i 
econòmiques diverses. 
En les últimes dècades 
han depès massa de 
les administracions i 
s'han dedicat de manera 
insuficient a ampliar la 
seva base social com a 
fonament del projecte.

7. ser espais 
d'aliança 
intergeneracional
La incorporació de joves i 
grans, i la suma de capa-
citats i actius intergene-
racionals són elements 
nuclears per a un canvi 
de la societat equitatiu i 
just. La major esperança 
de vida i la possibilitat 
d'exercir una ciutadania 
activa per part de la 
gent gran, més enllà del 
seu cicle laboral, són 
una aportació d'un valor 
incalculable. Les ONG 
poden ser espais interge-
neracionals per excel·lè-
ncia i, al mateix temps, 
escenaris de trobada i 
treball compartit per una 
causa comuna.

8. Cooperar 
i col·laborar: 
noves aliances
El Tercer Sector s'ha de 
relacionar de forma més 
oberta, col·laborativa 
i autònoma amb els dife-
rents agents: administra-
cions, nous moviments 
socials, món empresarial 
i acadèmic i mitjans de 
comunicació. Quan es 
tracta de treballar per 
l'interès comú compartir 
coneixement, capacitats, 
recursos i protagonisme 
és molt més efectiu que 
competir i treballar de 
forma separada i aïlla-
dament.

9. integrar l'eco-
nòmic i el social
Cal la integració de la 
iniciativa social i econò-
mica i ser protagonis-
tes també d'una nova 
economia al servei de 
les persones. És neces-
sari conjugar coherència 
ideològica, viabilitat 
econòmica i projecció 
social.

10. activar el de-
bat al tercer sector
El Tercer Sector ha d’a-
bordar amb urgència el 
debat del que li corres-
pon i canviar per ser útil 
socialment. Cal compar-
tir-lo amb el conjunt de 
la societat. La societat 
ha de respondre a la 
qüestió i decidir en qui-
na mesura prefereix un 
país amb o sense ONG i, 
en tot cas, per a quines 
funcions les requereix.

10  prOpOstEs
  EL tErCEr sECtOr davant dEL Canvi d'èpOCa

Escolta la 
intervenció a:
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xarxa esplai 

 Centres d'esplai. Crònica del “Viatge a Ítaca” d’Isabel Gàmez

L’empremta de l’esplai

Una de les prime-
res nenes que va 
anar al Club de 

Bellvitge va marxar a 
Màlaga fa 38 anys. Ara 
ha tornat expressament 
per retrobar-se amb 
l’esplai que li va deixar 
una forta empremta.

L’any 1968 un grup de 
joves va decidir impulsar 
un projecte a favor de la 
infància al barri de Bell-
vitge. Eren el Pepe Gassó i 
la Montse Pérez, que, amb 
el mossèn Ramón, van co-
mençar organitzant unes 
sessions de cine fòrum i 
uns tallers on s’aplegava 
la mainada. Tot plegat era 
l’embrió del que, amb el 
temps, es va convertir 
en el Club de Bellvitge 
i més endavant –i fent 
pinya amb moltes altres 
persones i entitats– en el 
Movibaix i en la Fundació 
Catalana de l’Esplai.

Entre aquells primers in-
fants de Bellvitge hi havia 
la Isabel Gàmez, una nena 
que el 1968 tenia 9 anys, 
que anava a l’esplai pràc-
ticament d’amagat: “Als 
pares no els agradava que 

records d’esplai. Isabel Gámez, amb una foto d’ella mateixa l’any 1974, en un campament organitzat 
pel Club Bellvitge al Llac de Sant Maurici. FOTO: J. M. VALLS

participants en el programa. Els escolars lleidatans que han par-
ticipat en el programa, a l’acte de final de curs. FOTO: PAERIA

hi anés perquè era mixt I, 
en aquell temps, estava 
mal vist”. Un vespre es va 
entretenir en els tallers. 
Tornava cap a casa amb 
la certesa que els pares 
la renyarien... “Sort que 
aquell dia l’home va arri-
bar a la lluna i, com que 
tothom estava embadalit 
mirant la tele, me’n vaig 
lliurar!”.

Durant la seva infantesa 
la Isabel va viure a l’esplai 
algunes de les millors ex-
periències de la seva vida: 
“Per mi anar a les colònies 
ho era tot. Anàvem a Can 

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Frontanyà, a Borredà. Era 
l'única possibilitat que te-
níem d’anar a la natura. 
També vam prendre cons-
ciència dels problemes 
d’aquell moment i ens 
implicàvem en la millora 
del barri”.

Però, quan tenia 14 anys, 
la Isabel va haver de mar-
xar cap a Màlaga. Allí hi 
ha passat els darrers 38 
anys. Ha tingut sis fills, 
que li han donat deu néts. 
Durant tots aquests anys, 
en què ha hagut d’afron-
tar moltes dificultats, la 
Isabel sempre ha tingut 

molt present allò que 
va aprendre a l’esplai: 
“Sempre he recordat i he 
intentat transmetre els 
valors que em van ense-
nyar al Club de Bellvitge: 
la solidaritat, el treball 
en equip, la constància, 
el respecte a la natura...”.

Ara que ja té els fills cri-
ats, la Isabel ha volgut 
tornar a l’Hospitalet per 
retrobar-se amb el Club 
de Bellvitge. A aquest re-
torn, la Isabel li ha posat 
nom, "Viatge a Ítaca": 
“Vaig venir convidada per 
la Cristina Santana, una 

amiga de llavors que du-
rant tots aquests anys ens 
hem seguit trucant i escri-
vint. Sempre m’ha ofert 
de visitar-la i ara, que he 
pogut, he vingut”. La idea 
de la Isabel era quedar-se 
una setmana. Un cop a 
l’Hospitalet, a més de la 
Cristina, també es va reu-
nir amb altres companys i 
companyes de la primera 
generació del Club: el Fer-
mín León, l’Olga Pagès, 
Joan José Sànchez i la 
seva dona, la Nico Pérez, 
la Raquel Rojo...

Va visitar el Club i va de-
manar poder buscar fotos 
de quaranta anys enrere. 
“A diferència d’altres llocs 
on són molt gelosos de la 
seva privacitat, em van 
obrir les portes de bat a 
bat”. Va passar-se tota 
una setmana al Club de 
Bellvitge amb els seus 
companys, buscant, es-
canejant i documentant 
fotos i diapositives.

El dia 5 de maig, just el dia 
abans de la data prevista 
per tornar cap a Màlaga, 
el Manolo Cascos i la Nico 
Pérez van convidar la Isa-
bel a la Festa Esplai: “Quan 

Per mi anar 
a les colònies 
ho era tot. 
Era l'única 
possibilitat que 
teníem d’anar 
a la natura

l’Alberg de 
CENTrE 
ESPlAI acull 
els cursos 
d’anglès 
de la UIMP 
L’Alberg de CENTRE 
ESPLAI acull des d’aquest 
mes d’abril els alum-
nes participants en 
els cursos d’immersió 
lingüística en llengua 
anglesa, organitzats per 
la Universidad Internaci-
onal Menéndez Pelayo, 
que es desenvoluparan 
fins al proper mes de 
desembre.  Els cursos es 
van iniciar el passat 21 
d’abril i finalitzaran el 
proper 14 de desembre 
ininterrompudament. 
Durant set mesos, cada 
setmana, de diumenge a 
dissabte, l’alberg acollirà 
un grup de 30 alumnes, 
provinents d’arreu de 
l’Estat, amb els seus 
professors. 

Centre Esplai

vaig veure tota aquella 
gentada al Parc Nou no 
m’ho podia creure! Em 
vaig quedar molt sorpresa 
de com s’havia passat d’a-
quell modest esplai que 
jo havia conegut de nena, 
a la realitat que avui és la 
Fundació!".

A la Festa es va trobar amb 
Pepe Gassó, que havia es-
tat el meu monitor. “El vaig 
abraçar! Em va reconèixer 
a la primera.... i mira que 
he canviat en aquests anys! 
Els amics van convèncer la 
Isabel d’allargar la seva es-
tada a Catalunya. La Cris-
tina la va seguir acollint a 
casa seva; des de la Funda-
ció se li va cedir un espai 
al Centre Esplai per treba-
llar; l’Eloi Camacho li va 
instal·lar un ordinador i la 
Montse Picas li va cedir un 
escàner de diapositives que 
va portar de casa seva.  En 
pocs dies la Isabel i els seus 
companys van documentar 
prop de 2.000 imatges! 

El 17 de maig la Isabel 
Gàmez va retornar cap 
a Màlaga. Però està con-
vençuda de seguir amb 
el treball iniciat: “Jo ve-
nia buscant unes poques 
fotos nostres... Ara ens 
hem il·lusionat a fer un 
veritable arxiu fotogràfic 
de la història del Club. 
Per recordar la nostra 
infantesa i adolescència, 
la nostra història. Perquè 
puguem explicar als nos-
tres fills i néts l'empremta 
que l’esplai ha deixat en 
les nostres vides”.

Més de 500 esco-
lars de tercer a 
sisè de primà-

ria es van reunir aquest 
30 de maig a l'Auditori 
Enric Granados de llei-
da per fer la cloenda del 
curs de l'Aventura de la 
Vida 2012-2013, el pro-
grama de promoció de 
la salut i prevenció de 
les drogodependències 
de la Fundació Catalana 
de l'Esplai. Els escolars 
van poder gaudir d’un 
espectacle de teatre i un 
muntatge audiovisual 
relacionat amb la pro-
moció de la salut.

A Lleida, L’Aventura de 
la Vida es fa des del curs 
2004-05 gràcies al suport 
de la Paeria i, en aquesta 
edició de 2012-13, hi han 
participat més de 1.300 
infants de 17 escoles de 
la ciutat de Lleida.

implicació dels 
centres educatius
L'acte celebrat a Lleida va 
comptar amb la interven-
ció de l'alcalde de la ciutat, 
Àngel Ros, del tinent d’al-
calde de Benestar de la Pa-
eria, Josep Presseguer, i de 
la cap de Salut i Prevenció 
de la Fundació Catalana 
de l'Esplai, Isabel Matas, 
a més de la presència del 
gerent de programes edu-
catius i de prevenció de 
Serveis d'Esplai de la Fun-

La cloenda del curs de L'aventura de la  
vida reuneix més de 500 escolars a Lleida

dació, José A. Ruiz. Aquest 
curs ha comptat amb una 
important participació 
dels centres educatius de 
Lleida en el programa.

La Fundació Catalana de 
l’Esplai impulsa diferents 
iniciatives per promoure 
la salut dels infants i els 
joves als centres educa-
tius, sempre en col·labor-
ació amb l’equip educatiu 
i les famílies. L’Aventura 
de la Vida es dirigeix prin-
cipalment als infants dels 
8 als 12 anys i es comple-
menta amb l’"Órdago", 
una proposta didàctica 
per abordar la prevenció 
de les drogodependènci-
es amb adolescents en el 
marc de l'escolarització 
obligatòria.

L'Aventura de la Vida es 
desenvolupa des de l'any 
1999 a Catalunya i ja ha 
arribat a més de 113.000 
nens i nenes, de 107 escoles 
de 49 municipis catalans. 
Aquest curs 2012-2013, a 

Catalunya han participat 
més de 8.000 infants pri-
mària, als quals cal sumar 
prop de 5.000 més de se-
cundària que participen en 
els programes "Órdago" i 
"Reprenem-ho". 

@jaruizFCE 

José Antonio 
Ruiz
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Entitats, partits i sindicats a favor de
l’exempció de l’iva als menjadors escolars
 Fundació. La jutgessa sobreseu i arxiva definitivament el cas obert contra la Fundació arran de la 
denúncia d’un empresari del sector de l’hostaleria
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el monogràfic

Redacció.

Les entitats del tercer 
sector i els principals 
partits polítics i sin-

dicats de Catalunya han 
signat aquest mes de juny 
un manifest de suport a 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai i en contra de gra-
var amb el 21% del IVA els 
serveis educatius i socials 
que es desenvolupen fora 
de l’horari lectiu, com ara 
els menjadors escolars.

aval a l’actuació 
de la Fundació 
El Manifest és la resposta 
de la societat civil a dues si-
tuacions que s’han produït 
en els darrers mesos. D’una 
banda celebra la decisió de la 
jutgessa del Prat de Llobre-
gat de sobreseure i arxivar 
definitivament la causa con-
tra la Fundació Catalana de 
l’Esplai, oberta fa tres anys 
arran de la denúncia feta per 
un empresari del sector de 
l’hostaleria que considerava 
que l’actuació de la Fundació 
era fraudulenta en no factu-
rar IVA en els menjadors 
escolars que gestiona. Amb 
aquesta decisió la jutgessa 
avala l’actuació de la Funda-
ció i, per extensió, de totes 
les entitats socials que estan 
exemptes de facturar amb 
IVA els serveis educatius i 
socials.

Per al president de la Fun-
dació,  Josep Gassó, “amb 
l’arxivament del cas, queda 
definitivament demostrat que 
l’actuació de la Fundació i les 
entitats que aplega ha estat 
en tot moment  subjecte a la 
llei i que no hi ha cap delicte, 
ni cap frau”.  Per a Gassó la 
jutgessa ha acabat fent cas 
als informes pericials que 
han dictaminat i referenciat 
sentències  comunitàries en 
el sentit que aquestes acti-
vitats poden considerar-se 
educatives i, en conseqüèn-
cia, exemptes d’IVA. A més, 
les entitats de caràcter social, 
estan exemptes de repercutir 

l'IVA atès la naturalesa social 
de la seva activitat i pel fet de 
ser entitats no lucratives.

A més del suport a la Funda-
ció, el Manifest també és la 
resposta de la societat civil 
catalana a la pretensió del Go-
vern espanyol de gravar amb 
el 21% d’IVA els serveis educa-
tius i els menjadors escolars, 
tal com va fer públic el passat 
mes de novembre la  Direcció 
General de Tributs del Minis-
teri d'Hisenda (DGT).

pregunta a la 
Comissió Europea
Les entitats socials van de-
nunciar que la interpretació 
de la llei de l’IVA que fa la 
DGT era contrària a la nor-
mativa europea i posava en 
perill la qualitat dels serveis 
i l’atenció a la infància, col·le-
ctiu especialment castigat per 
la crisi econòmica. Per això, la 
patronal del sector, La Confe-
deració, Patronal del Tercer 
Sector Social de Catalunya, va 
fer arribar a la Comissió Eu-
ropea una consulta relativa a 
l’aplicació de les exempcions 
de l’IVA. En la seva resposta, 
la Comissió Europea dóna la 
raó a les entitats i anuncia 
que investigarà Espanya per 
no aplicar l’exempció de l’I-
VA a aquests serveis quan la 
normativa europea permet 
fer-ho.

suport 
del parlament
També el Parlament de Ca-
talunya es va manifestar, el 
passat 18 d’abril, en contra de 
la intenció de l’Estat de gra-
var amb un 21% les activitats 
esmentades. En aquest sentit, 
va aprovar una resolució (amb 
el suport de tots els grups a 
excepció del PP i C’s) en què 
insta l’Estat a adaptar-se a la 
normativa europea pel que 
fa a l’aplicació de les exemp-
cions de l’IVA i reconèixer el 
caràcter educatiu de les acti-
vitats que les entitats socials 
presten als infants més enllà 
de l’horari lectiu.

un servei bàsic. El temps del migdia i del menjador escolar té una gran importància educativa i social. FOTO: JOSEP M. VALLS

La nostre satisfacció perquè el jutjat del Prat 
avala la legalitat de l'actuació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i per extensió de totes 
les entitats socials que estan exemptes de 
facturar amb IVA els serveis educatius i socials 
fora de l'horari lectiu. I també per la resolució 
de la Comissió Europea iniciant un procedi-
ment davant del govern espanyol per garantir 
aquestes exempcions.

Que el caràcter social i no lucratiu de les entitats 
del Tercer Sector no es pot qüestionar de forma 
arbitrària o interessada per actes administratius 
que tenen objectius merament recaptadors.

Que defensarem les entitats socials que, de 
forma honesta i transparent, treballen des de 
fa molts anys i demostren amb el seu testi-
moni, el seu compromís, les seves conviccions 
socials i no lucratives.

Suport a la Fundació Catalana de l’Esplai

Que donem suport a la resolució del Parla-
ment de Catalunya de data 18 d’abril que 
insta el Govern a fer les gestions oportunes 
davant el Govern de l’Estat per modificar 
la interpretació que fa de la Llei de l'IVA i 
reconèixer el caràcter educatiu dels serveis 
prestats als centres d’ensenyament durant 
el temps de migdia (menjador escolar), en 
les aules d’acollida matinals i de tarda, en 
les activitats extraescolars. Dictant instruc-
cions a les inspeccions d’hisenda per tal de 
que s’apliquin les exempcions d’IVA per a 
l’educació de la infància i la joventut.

Que animem totes les Associacions de Pares 
i Mares i als centres escolars a adherir-se 
a aquestes manifestacions i denunciar les 
pressions i pràctiques contràries al dret co-
munitari que empara aquestes activitats de 
protecció a la infància i la joventut.

Els sotasignats volem manifestar

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
  Àngels Guiteras

La Confederació, Patronal del Tercer 
  Sector Social de Catalunya
  Xavier puig

Coordinadora Catalana de Fundacions
   david parcerisas

Convergència i Unió (CiU)
   Jordi turull 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
   Oriol Junqueras

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
   pere navarro

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV)
   Joan Herrera

Unió General de Treballadors (UGT)
   Josep M. Àlvarez

Comissions Obreres  (CCOO)
   Joan Carles Gallego

1 4

53

2
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La importància educativa i social del menjador escolar
Menjadors. L’aplicació del 21% de l’IVA als menjadors escolars representaria un nou factor d’exclusió

El temps del mig-
dia i del menja-
dor escolar és 

un espai d’una gran 
importància per als 
infants i les seves 
famílies, tant pel fet 
que ocupa un percen-
tatge molt gran del 
temps que els alumnes 
passen a l’escola –ben 
bé un 30%– com per 
la seva transcendència 
educativa i social. 

La Fundació Catalana de 
l’Esplai així ho ha entès 
de sempre. En aquest 
sentit, ja en el 2002 va 
presentar conjuntament 
amb la FAPAC el llibre 
“Eduquem més enllà de 
l’horari lectiu”, que re-
collia una reflexió i un 
conjunt de propostes 
per avançar en la millo-
ra de la qualitat, l’equi-
tat i coresponsabilitat 
d’aquests espais i l’any 
passat va celebrar una 
jornada per presentar 
l’informe “La millora 
dels menjadors escolars 
i el temps del migdia als 
centres educatius”.

Quatre funcions 
bàsiques
En aquest espai central 
en la jornada dels alum-
nes, es permet desenvolu-
par quatre grans funcions 
d’una gran importància: 
la funció social de concili-

Cristina 
Rodríguez 

ació o atenció a situacions 
de necessitat especial; la 
funció alimentària i de sa-
lut; la funció reparadora, 
de descans i esbarjo, entre 
classes del matí i la tarda i 
la funció d’adquisició d’hà-
bits, actituds i valors. Es 
tracta, doncs, d’un espai 
educatiu molt important 
que només es pot abordar 
amb un projecte de quali-
tat. El temps del migdia ha 
de formar part del Projecte 
Educatiu de Centre i ha de 
tenir consideració educati-
va. És important garantir 
l’assumpció del projecte 
per part de tota la comu-
nitat educativa i cal cercar 
el caràcter educatiu en el 
menjar, en l’esbarjo, en els 
hàbits de vida quotidiana i 
en la convivència, definint 
els objectius i aspectes a 
avaluar. Això només es 
pot aconseguir amb uns 
projectes educatius sòlids 
i uns equips de monitors/
es degudament formats i 
titulats i amb unes ràtios 
adequades, amb dotació 
específica per a alumnes 
amb NEE.

Garantia contra la 
desnutrició
La crisi no ha fet més que 
subratllar encara més el 
vessant de cohesió social 
d’aquest espai. Segons un 
informe de l’Unicef, a Ca-
talunya, el 26,4% dels me-
nors de 16 anys viuen en 
llars per sota del llindar 
de pobresa i aquest mes 
de juny l’Ajuntament de 
Barcelona ha detectat més 
de 2.000 casos d’infants 

de la ciutat que estan en 
risc de partir malnutrició 
infantil. Per a aquests in-
fants, l’accés al menjador 
escolar s’ha convertit en 
la garantia que durant el 
curs puguin gaudir, com 
a mínim, d’un àpat con-
sistent i equilibrat al dia.

Espai de 
cohesió social
Des de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai es posa 
l’accent en la recerca de 
l’equitat en tots els sentits: 
es treballa colze a colze 
amb les direccions de les 
escoles i les AMPA per tal 
que cap infant que ho ne-
cessiti quedi al marge del 
menjador. Es facilita la 
coordinació amb les admi-
nistracions i, quan és ne-
cessari, s’atorguen beques. 
Només en el darrer curs la 
Fundació va atorgar direc-

tament 45 beques. També 
es posa especial èmfasi 
a atendre les necessitats 
particulars de cada alum-
ne, ja sigui per al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries 
o per motius culturals. 

Més enllà de garantir 
l’alimentació dels nois i 
noies, aquest espai s’ha 
configurat com una ne-
cessitat social de primer 
ordre per donar resposta 
a la conciliació entre la 
vida laboral i familiar dels 
pares i mares. 

Conseqüències 
d’aplicar 
el 21% d’iva
A Catalunya la Generali-
tat marca el preu màxim 
del menjador escolar, en-
tès com la suma dels ali-
ments i del monitoratge. 
Actualment està fixat en 
6,20 €. En aquest context, 
les conseqüències d’haver 
d’aplicar el 21% de l’IVA 
serien, per al president 
de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, Josep Gassó, 
“catastròfics, ja que a Cata-
lunya la pujada s’aplicaria 
contra un marge inexistent 
i, per tant, ens veuríem 
abocats a rescindir cen-
tenars de contractes, en 
un moment en què s’ha 
arribat a 6 milions de per-
sones aturades. L’augment 
de l’IVA augmentaria  les 
ràtios d’atenció als infants 
d’aquests serveis, amb la 
consegüent disminució 
de l’atenció que reben els 
usuaris, és a dir, de l’edu-
cació dels infants. 

salta l’alarma
La Direcció General de Tributs del Minis-
teri d'Hisenda (DGT) va respondre una 
consulta vinculant plantejada per la FOESC 
(la patronal lucrativa) en la qual, fent una 
interpretació del tot restrictiva de la llei, 
resolia que els serveis de menjador esco-
lar, així com els de monitoratge, extraes-
colars i d'acollida no es podien considerar 
compresos dins de l'exempció pels serveis 
d'ensenyament regulada a l'article 20.u.9 

de la Llei de l'IVA i que, per tant, haurien de tributar al tipus 
general del 21%. L’única excepció que reconeixia la DGT era 
la dels serveis de custòdia a menors de 6 anys prestats per 
entitats de caràcter social, activitat que l'autoritat tributària 
sembla confondre amb les activitats de formació i protecció de 
la infància i la joventut que duen a terme les entitats.

El parlament, 
a favor 
de l’exempció
El Parlament de Catalunya va aprovar una 
proposta de resolució sobre la modificació de 
la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar l’IVA 
a l’educació de la infànci,a i la joventut. En la 
presentació de la proposta, els partits signants 
–tots excepte el PP i Ciutadans– van denunciar 

que l’actual interpretació del Govern sobre l’aplicació de l’IVA es contra-
diu no solament amb la llei de l’IVA aprovada l’any 92 sinó també amb la 
Directiva europea. A més, van recordar que l’educació dels infants i dels jo-
ves és un bé públic i un dret de la ciutadania i, en aquest sentit, l’activitat 
econòmica que hi està directament relacionada hauria de quedar exempta 
d’IVA tal com recull la legislació tant espanyola com europea.

       3 moments importants

novembre

2012 18 d'abril

2013 6 de 
maig

2013

Brussel·les recorda 
que les entitats 
socials no han 
de repercutir l’iva
El comissari de fiscalitat de la Comissió Europea, 
Algirdas Semeta, en resposta a les preguntes 
efectuades per diferents eurodiputats, recorda 
que el Tribunal de Justícia de la UE entén que 

les exempcions s’han d’interpretar de forma estricta 
“però no tan estricta com perquè s’anul·li el seu efecte”. Explicita que 
els serveis per a infants –inclosos aquells que es presten fora de l’horari 
lectiu– són serveis de l’àmbit de l’assistència social, seguretat social i pro-
tecció a la infància i la joventut que descriu la Directiva de l’IVA. En aquest 
sentit, Semeta adverteix que la Comissió Europea es posarà en contacte 
amb les autoritats espanyoles per demanar-los explicacions sobre l’aplica-
ció de les exempcions en aquesta mena de serveis.

Serveis d’Esplai 
presta en l’ac-
tualitat els seus 
serveis sense 
repercutir l’IVA 
a les famílies, 
com a entitat 
de caràcter 
social i aplicant 
la resolució 
d’Hisenda de 
l’any 1996, sen-
se que aquest 
fet suposi cap 
subsidiarietat 
per a les famí-
lies i escoles.
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La importància educativa i social del menjador escolar
Jornada “L’iva i les entitats 
no lucratives”

Menjadors. L’aplicació del 21% de l’IVA als menjadors escolars representaria un nou factor d’exclusió Jornada. Dues-centes persones, representants d’organitzacions 
del tercer sector d’arreu de Catalunya, van participar el passat 
11 de febrer a la jornada “L’IVA i les entitats no lucratives”, or-
ganitzada per Suport Associatiu

A la jornada, 
que es va cele-
brar a CEN-

TrE ESPlAI (El Prat 
de llobregat), hi van 
participar Alejandro 
Blázquez, profes-
sor titular de Dret 
Financer i Tributari 
a la Universidad 
rey Juan Carlos; 
Diego Artacho, ad-
vocat i exinspector 
d’Hisenda; i Joan 
Blanch, advocat i 
economista.

La Jornada ha es va 
organitzar per donar 
resposta als interro-
gants i neguits que 

trobada de suport associatiu. Núria Valls va presidir la taula dels experts. FOTO: J. M. VALLS

diego artacho
ADVOCAT I EXINSPECTOR 

D’HISENDA

“El Tribunal de Luxemburg, 
que és el que regula i har-
monitza tot l'IVA a Europa, 
ha dit que totes les activi-
tats de formació de nens 
per cuidadors està exempta, 
amb independència de l'e-
dat, i no com a Espanya, on 
la DGT pretén que es limiti a 
la guàrdia i custòdia de nens 
fins als 6 anys”.

Joan Blanch 
ADVOCAT I ECONOMISTA

“En el cas de les entitats 
de lleure, la facturació sense 
repercussió d’IVA a les famí-
lies és un dret jurídic i és un 
deure moral”.

alejandro Blázquez  
PROFESSOR TITULAR DE DRET 

FINANCER I TRIBUTARI A LA UNI-
VERSIDAD REy JUAN CARLOS

“La resposta de la DGT és 
una afirmació sense argu-
ments que vulnera el dret 
comunitari i que tot el que, 
en un sentit ampli, sigui 
protecció de la infància i 
la joventut –i al marge del 
límit de 6 anys– ha d’estar 
exempt” 

Opinió dels experts
@suport_org

Víctor 
García 

       3 moments importants

s’ha generat després 
de conèixer la resposta 
de la Direcció General 
de Tributos (DGT) a la 
consulta de la patronal 
mercantil FOESC, en la 
qual s’indica que han 
de repercutir un IVA 
del 21% a les activitats 
extraescolars, de men-
jadors escolars, espor-
tives i de campaments.

La jornada, que va 
se24r presentada per 
Núria Valls, gerent de 
Suport Associatiu, va 
comptar amb una “fila 
0”, amb representants 
de la Federació de Pa-
res i Mares de Catalu-
nya (FAPAC), Federa-
ció de Moviments de 
Renovació Pedagògica 
(FMRP), els sindicats 
Comissions Obreres 

(CCOO) i Unió gene-
ral de Treballadors 
(UGT), la Fundació 
Pere Tarrés, La Con-
federació Empresarial 
de l’Economia Social 
de Catalunya, la Taula 
d’entitats del Tercer 
Sector Social de Cata-
lunya i dels partits po-
lítics Convergència i 
Unió (CIU) i Esquerra 
Republicana de Catalu-
nya (ERC). En les seves 
intervencions, els tres 
experts van coincidir 
en que les activitats de 
serveis dirigides a la 
protecció de la infància 
i joventut que realitzen 
les entitats socials es-
tan exemptes d’aplicar 
IVA, ja que són activi-
tats clarament de pro-
tecció d’aquests col·le-
ctius.

La llei espanyola de l’IVA (LIVA) és més restrictiva que les Di-
rectrius europees sobre el tema.

L’afany recaptador de l’Agencia Tributaria Española i la com-
petència d’algunes empreses mercantils pot fer que els serveis 
socials i educatius adreçats a la infància i joventut esdevin-
guin activitats de luxe, igual que altres serveis i activitats 
culturals i socials.

Aquesta situació pot situar les entitats del sector i els col·le-
ctius amb els quals treballen en una situació de vulnerabilitat 
que pot fer perillar el caire educatiu i social d’aquests serveis.

Cal fer propostes des del sector de les entitats no lucratives 
per tal que l’IVA no sigui un element de discriminació en les 
activitats.

6 de 
maig

2013

principals conclusions de la Jornada:

Brussel·les recorda 
que les entitats 
socials no han 
de repercutir l’iva
El comissari de fiscalitat de la Comissió Europea, 
Algirdas Semeta, en resposta a les preguntes 
efectuades per diferents eurodiputats, recorda 
que el Tribunal de Justícia de la UE entén que 

les exempcions s’han d’interpretar de forma estricta 
“però no tan estricta com perquè s’anul·li el seu efecte”. Explicita que 
els serveis per a infants –inclosos aquells que es presten fora de l’horari 
lectiu– són serveis de l’àmbit de l’assistència social, seguretat social i pro-
tecció a la infància i la joventut que descriu la Directiva de l’IVA. En aquest 
sentit, Semeta adverteix que la Comissió Europea es posarà en contacte 
amb les autoritats espanyoles per demanar-los explicacions sobre l’aplica-
ció de les exempcions en aquesta mena de serveis.
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 Fundació. Les entitats de caràcter social estan exemptes de repercutir l’IVA

Què vol dir una entitat no lucrativa 
o sense afany de lucre? 

Les entitats de 
caràcter social 
estan exemptes de 

repercutir l’IVA atès la 
naturalesa social de la 
seva activitat i pel fet de 
ser entitats no lucrati-
ves. Així queda recollit 
a l’article 20.Uno.8 de 
la llei de l’IVA. Sota el 
paraigües d’Entitats no 
lucratives i sense afany 
de lucre es troben les 
associacions i fundaci-
ons. També s’inclouen 
un tipus especial de 
cooperatives, les que 
s’anomenen coopera-
tives d’iniciativa social 
que tenen com objectiu 
la integració laboral de 
persones amb especi-
als dificultats i han de 
complir uns requisits 
específics.

La Constitució Espanyola, 
en el seu article 22, garan-
teix el dret d’associar-se i 
en el article 34, el dret 
de fundació per finalitats 
d’interès general. Estem 
parlant, doncs, que els ciu-
tadans i ciutadanes tenim 
dret a constituir, si així ho 
volem, una associació i/o 
fundació per desenvolupar 
activitats en relació a una 
missió (per exemple: in-
fància i joventut, cultural, 
mediambiental, coopera-
ció, social, etc.). Aquestes 
fórmules jurídiques tenen 
com a definició que són 
entitats sense afany de lu-
cre o no lucratives. 

sense afany de lucre
A vegades, quan es parla 
d’entitats no lucratives o 
sense afany de lucre no 
queda clar el que significa 
i sovint es pensa que vol 
dir que tot es fa en base 
al voluntariat i que no hi 
ha activitat econòmica. En 
realitat, les entitats no lu-
cratives poden obtenir be-
neficis o marges de la seva 
activitat, però el que no 
poden és repartir-los entre 
els associats o patrons. Els 
beneficis obtinguts hauran 
de repercutir-se en altres 
activitats de la mateixa en-

@nvallsc 

Núria 
Valls

titat i per desenvolupar la 
seva missió. 

No tenir afany de lucre 
no vol dir tenir pèrdues 
o no marge econòmic. Al 
contrari, les entitats no 
lucratives han de vetllar 
per la seva sostenibilitat 
econòmica, portant els 
números de forma cor-
recta i transparent per 
tal de rendir comptes a 
l’administració i a la so-
cietat en general. 

Per exemple, si una as-
sociació de teatre ama-
teur fa representacions 
i cobra les entrades, el 
marge que li pot quedar 
d’aquesta activitat ha de 
reinvertir-se en la millora 
de l’activitat o en un al-
tre activitat organitzada 
per la mateixa entitat. És 
a dir, pot tenir beneficis 
i aquests serveixen per 

bon funcionament de 
les fundacions, el Pro-
tectorat. En el cas de 
les remuneracions dels 
càrrecs, el protectorat ha 
d’autoritzar que en el pa-
tronat participin patrons 
que cobrin per exercir al-
tres funcions en la pròpia 
entitat, sempre que no hi 
hagi conflicte d’interessos 
i els sous siguin similars al 
mercat laboral.

La Fundación Lealtad, que 
té com objectiu analitzar la 
transparència i les bones 
pràctiques de les entitats 
sense afany de lucre, regu-
la en un dels seus principis 
que per considerar-se una 
bona pràctica no pot haver 
més del 40% dels patrons 
o membres de la Junta 
Directiva que estiguin co-
brant per altres funcions 
en l’entitat o en entitats 
vinculades. 

transparència 
i rendició 
de comptes
Les entitats sense afany 
de lucre contribueixen 
amb les seves activitats 
a la millora social i, per 
això, tenen algunes ca-
racterístiques diferen-
ciades de les empreses o 
de l’administració. 

Cal vetllar i evitar el mal 
ús dels avantatges fiscals 
o d’altres tipus que tenen 
aquestes entitat donat el 
seu caràcter social. És 
molt important la trans-
parència i la informació 
per poder rendir comp-
tes de la seva actuació a 
la societat en general. 

Males pràctiques es po-
den trobar en qualsevol 
sector i, per això, cal ser 
molt professionals i es-
trictes en el desenvolu-
pament de les activitats 
per part de les entitats 
socials. 

El dia a dia i la trajectò-
ria de milers d’entitats 
sense afany de lucre 
avalen el bon funcio-
nament d’aquestes en-
titats i la contribució a 
la construcció de la co-
hesió social en la nostra 
societat. 

 

desenvolupar les activi-
tats de l’associació. 

El Patrimoni que una as-
sociació o fundació poden 
adquirir al llarg de la seva 
trajectòria es registra i no 
es pot repartir entre els 
associats o patrons. Fins 
i tot en el cas que l’entitat 
es dissolgui, el patrimoni 
s’ha de destinar a la fina-
litat de l’organització i, 
si no és possible, anirà 
a associacions o funda-
cions amb una finalitat 
semblant a l’entitat que 
es dissol. 

Per exemple, és habitual 
que els ateneus a Cata-
lunya disposin d’edificis 
emblemàtics. Aquests 
edificis no poden desti-
nar-se a fins diferents als 
culturals ni cedir-los als 
associats com a persones 
individuals.

Beneficis fiscals
Donat el caràcter social 
i d’interès general de les 
activitats que realitzen 
moltes de les associa-
cions i fundacions, la 
legislació preveu una 
sèrie de beneficis fiscals 
que tenen com objec-
tiu promoure i protegir 
l’existència d’aquestes 
organitzacions i els col-
·lectius amb els quals 
treballen. Aquests be-
neficis fiscals estan re-
gulats per llei i vigilats 
de forma que s’utilitzin 
adequadament. 

Entre aquests benefi-
cis es troben algunes 
exempcions que perme-
ten no aplicar l’IVA en 
aquelles activitats que li 
són pròpies a l’associació 
o fundació o beneficis en 
relació amb l’IBI o l’Im-
post de societats.

La legislació europea, es-
panyola i catalana vetllen, 
amb els beneficis fiscals, 
per tal que les activitats 
d’interès general es puguin 
desenvolupar i especial-
ment beneficiar els usuaris 
d’aquestes activitats.

Davant d’algunes denún-
cies que a vegades es fan 
respecte que les entitats 
sense afany de lucre són 
competència deslleial 
per les empreses segons 
en quines a quines activi-
tats es dediquen, cal dir 
que la legislació preveu 
els beneficis fiscals arran 
del caràcter social i dels 
col·lectius amb els quals 
presten atenció les en-
titats. Aquests beneficis 
fiscal no representen un 
guany per a l’entitat no 
lucrativa que tampoc pot 
deduir-se l’IVA que paga 
i, per tant, el suporta la 
mateixa entitat. Els be-
neficis fiscals volem afa-
vorir els usuaris finals de 
les activitats.

La remuneració 
dels càrrecs
Un dels requisits que 
la llei determina que 
s’ha de complir per tal 
de considerar que una 
entitat és de caràcter 
social i pot emparar-se 
en els beneficis fiscal, 
en especial, en el cas de 
l’IVA és que: els càrrecs 
de president, patró o re-
presentant legal hauran 
de ser gratuïts per aques-
ta funció. Això no vol dir 
que aquestes persones 
no puguin cobrar per fer 
altres funcions diferents 
en la mateixa entitat que 
no siguin la de president, 
patró o representant le-
gal. 

Pot ser habitual en les 
entitats que algunes de 
les persones que formen 
part de la Junta Directi-
va o Patronat treballin en 
l’entitat fent altres tipus 
de tasques. El que no és 
legal és que es cobri per 
fer tasques de represen-
tació i polítiques. 

En el cas de les fundaci-
ons hi ha un organisme 
públic que garanteix el 

idees clau:

No tenir afany de lucre no vol dir tenir pèrdues.

Les entitats no lucratives poden obtenir beneficis, però no poden repar-
tir-los entre els associats o patrons.

El patrimoni de les entitats ha de destinar-se sempre a la finalitat de 
l’entitat.

Els beneficis fiscals de les entitats socials es regulen per llei i tenen com 
objectiu afavorir els usuaris de les activitats.

Els càrrecs de president, patró o representant legal han d’exercir-se de 
forma gratuïta. Però aquestes persones poden cobrar per fer altres funci-
ons en les mateixes entitats.

La transparència i la informació són essencials per poder rendir comptes 
de la seva actuació a la societat en general.
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xarxa esplai 

 Joves. Formació, 
acompanyament i inserció 
laboral per a 75 joves

tercera 
edició del
programa 
“tresca Jove”

El 19 de febrer es va 
celebrar al Centre 
Cultural de la 

Bòbila, de l'Hospitalet, 
l’acte de presentació de 
la 3a edició del Tres-
ca Jove, el programa 
impulsat per la Funda-
ció Catalana de l’Esplai 
d’acompanyament, 
formació i inclusió la-
boral per a nois i noies 
de 18 a 25 anys que es 
troben en risc o situació 
d’exclusió social. 

En la trobada van par-
ticipar els 75 joves se-

sergi Farreras rodríguez
19 anys

Yulissa rodriguez
19 anys

El “Tresca” per 
mi és una gran 
experiència per-
què em permet  
treure’m el títol 
de monitor i fer 
nous amics amb 
objectius comuns  
i conèixer noves 
cultures.

El "Tresca Jove" 
per mi és una 
experiència molt 
interessant per-
què em permetrà 
aprendre una 
mica més d’allò 
que m’agrada i 
conèixer moltes 
persones. 

 Educació ambiental.

programa 
“El Montseny 
a l’Escola” 

 Medi ambient.

recuperació del patrimoni 
agrari de la vall d'Ogassa  

 Formació.

debats del postgrau 
"Lleure, societat i Comunitat" 

Redacció. Les diputacions de Girona i 
Barcelona, com a gestores del Parc del 
Montseny, han promogut el programa 
d’educació ambiental "El Montseny a 
l'Escola" que pretén apropar aquesta 
zona, Parc Natural i Reserva de la Bi-
osfera, a la població local. Està adre-
çat a les escoles d'educació primària 
dels municipis que integren el Parc i, 
en aquest primer any d’implantació 
real, hi participen 13 centres escolars 
dels 18 municipis del territori.
La forma final del programa ha es-
tat fruit d'un treball conjunt que ha 
comptat amb la participació activa 
dels diferents equipaments ambien-
tals presents al Parc del Montseny, 
experts en didàctica, mestres i tècnics 
del Parc. L'Àrea d'Educació Ambien-
tal de la Fundació Catalana de l'Esplai 
ha estat l'equip redactor del projecte, 
que ha establert trobades periòdiques 
amb tot el grup de treball i els seus 
promotors.
El programa abasta els tres cicles d'e-
ducació primària, cadascun dels quals 
té una temàtica concreta: la pagesia, 
l'aigua i els boscos. 

Redacció. La Fundació "la Cai-
xa" i l'Associació Catalana 
Cases de Colònies de la Fun-
dació Catalana de l'Esplai, 
van signar el passat dijous 24 
de gener un conveni de col·l-
aboració per mantenir i pro-
tegir el patrimoni ambiental, 
cultural i social de la vall d'O-
gassa, al Pirineu, actualment 
afectat per l'abandó de prats 
i pastures a conseqüència de 
la disminució d'explotacions 
agrícoles i de professionals 
del món pagès.
L'acte de signatura va comp-
tar amb la presència, entre 
d'altres, de Xavier Lao, direc-
tor de l’Àrea de Negoci de "la 

Redacció. El passat 19 de març va 
començar el postgrau "Lleure, 
Societat i Comunitat" que orga-
nitzen la Fundació i l’ICE de la 
Universitat de Barcelona amb 
el debat "Els centres d'esplai: 
funcions socials i educatives en 
la societat actual. Anàlisi i rep-
tes", a càrrec de Carles Barba, 
vicepresident de la Fundació. 
A aquest debat, el van seguir 
el d’Ismael Peña, doctor en 
Societat de la Informació i el 
Coneixement i Professor de la 
UOC, sobre comunicació i col-
·laboració a la societat en xarxa 
(30 d’abril) i el de Carme Gó-
mez, doctora en Psicologia i Di-
rectora de l'Institut d'Infància 

Caixa" del Prat de Llobregat-
Sant Boi de Llobregat; Josep 
Gassó, president de la Fun-
dació Catalana de l'Esplai, i 
Ester García, gerent d'ACCC 
(foto).
La col·laboració permetrà 
posar en marxa el projecte 
"Joves voluntaris s'impliquen 
en el futur dels ramaders de 
la vall d'Ogassa", a través del 
qual s'impulsaran camps de 
treball i accions amb esplais, 
amb persones voluntàries i 
amb les famílies que facin es-
tades a la casa de colònies de 
Mas Cabàlies, situada a Ogas-
sa i propietat de la Fundació 
Catalana de l'Esplai. 

i Món Urbà, titulat “Famílies: 
estat del benestar i educació” 
(5 de juny). Els debats de Car-
les Barba i Carme Gómez van 
ser moderats per moderat per 
Enric Prats, professor de Peda-
gogia de la Universitat de Bar-
celona i director del postgrau, 
mentre que el d’Ismael Peña 
ho va ser per Salvador Carras-
co, membre del Patronat de la 
Fundació Catalana de l'Esplai i 
assessor de l'ICE de la UB.
A aquests debats, que tenen 
lloc a l’Espai Francesca Bon-
nemaison de la Diputació de 
Barcelona, seguiran els de Joan 
Majó, el 19 de setembre; i Àn-
gel Castiñeira, el 29 d'octubre.

75 joves. Foto de tots els participants al Tresca Jove 2013 el passat 19 de febrer al Centre Cultural de la Bòbila. FOTO: J.M. Valls. 

L’opinió dels joves participants

leccionats per a l’edició 
d’enguany. Ara, més que 
mai, amb un atur juvenil 
que supera el 56%, des de 
la Fundació es considera 
important acompanyar 
els/les joves per dotar-los 
d’eines que els enforteixin 
i possibilitin el seu crei-
xement.

En l’edició de 2012 es va 
fer efectiva la inclusió 

laboral en el 27% dels 
participants; la inclusió 
associativa o de volunta-
riat en el 20% i el 16% es 
van reincorporar al siste-
ma educatiu.

Habilitats socials 
i laborals
El projecte manté la 
mateixa estructura que 
les edicions anteriors: 
mòdul d’habilitats per-
sonals i socials, curs de 
monitor/a, mòdul d’es-
pecialització en men-
jador escolar, monitor 
esportiu, monitor ambi-
ental, pràctiques, parti-
cipació en els projectes 
de la Fundació, així com 
el seguiment permanent 
en tot el procés. El pro-

grama té una durada 
d’un any.

Mentoratge 
personalitzat
Com a novetat de l'edi-

ció d'aquest any 2013 
del "Tresca Jove", s'in-
corpora el mentoratge 
com una eina d’inter-
venció social que pro-
mou les relacions entre 

persones voluntàries 
que s’ofereixen per do-
nar suport individual a 
persones que es troben 
en una situació de risc 
d’exclusió social. 

En l’edició 
de 2012 es va 
fer efectiva la 
inclusió laboral 
en el 27% dels 
participants

@mariabrunob 

Maria 
Bruno
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 E-inclusió. 4t Fòrum Mundial de Telecentres-Spark 2013 celebrat a Granada

"Conecta Joven", premi Global 
de telecentre a l'spark 2013

E ls dies 28 i 29 
de maig de 2013 
es va celebrar a 

Granada el 4t Fòrum 
Mundial de Telecentre 
SPArK2013, on es van 
lliurar els Primers Pre-
mis Globals de Telecen-
tre, que han guardonat 
"Conecta Joven", que 
impulsen Fundación 
Esplai i Microsoft, com 
a Millor Iniciativa de 
Telecentres. 

Aquests guardons reco-
neixen bones pràctiques 
en l'àmbit de la inclusió 
digital arreu del món i 
s'atorguen mitjançant 
votació popular ober-
ta internacionalment. 
Aquest reconeixement 

La ciutat asturiana 
d’Avilés va acollir 
el "8è Encuentro 

Conecta Joven" del 17 
al 19 de maig, on van 
participar al voltant de 
260 joves de 15 enti-
tats d'Astúries, Catalu-
nya, Canàries, Castella 
la Manxa, Comunitat 
Valenciana i Madrid  
per poder connec-
tar idees, compartir 
possibilitats i seguir 
fent-se grans!

@cespinosah

Cristina 
Espinosa  

@anabel_pM

Anabel 
Pérez   

internacional permetrà 
obrir noves portes d'a-
quest programa a altres 
països.

L’spark2013, una 
porta oberta al món
A part del premi esmen-
tat, Fundación Esplai va 
participar en aquest fò-
rum amb la presentació 
de diferents projectes, 

programes, intervenci-
ons, espais de difusió.  
Així, Jose M. Pérez, ge-
rent de Fundación Esplai, 
va presentar el programa 
“Red Conecta” com un 
model de xarxa de te-
lecentres sostenible, de 
base social i que actual-
ment és l'única xarxa que 
opera a diferents comuni-
tats de l'Estat espanyol. 

Per la seva banda, Cesk 
Gasulla, responsable 
d’e-inclusió, va explicar 
el “Conecta Joven” dins 
de l'apartat sobre "Capa-
citació i Formació en les 
Xarxes de Telecentres", 
mentre que Isidre Ber-
múdez, responsable de 
programes de Formació 
de Fundación Esplai, va 
exposar al panell "New 

learnings Models", el 
mode l’educació basant-
se en competències dels 
dinamitzadors de tele-
centres que gestiona l’en-
titat per a l'Acadèmia Es-
panyola de Telecentres.

A més, Pedro Aguilera, 
responsable de projectes 
europeus, en companyia 
de representants de Litu-

ània i Letònia, va explicar 
la campanya Get On Line 
Week.

Prèviament, però també 
emmarcat en l’SPARK, 
Anabel Pérez i Cristina 
Espinosa van realitzar 
una formació del projecte 
Social Web- Social Work 
sobre Internet segura per 
a professionals que treba-
llen amb infants i joves, 
a 22 dinamitzadors de 
la xarxa Guadalinfo. Cal 
destacar la presència 
d'Ismael Peña, membre 
del Consell Assessor de 
la Fundación Esplai, 
com a ponent en aquest 
4t Fòrum Mundial de Te-
lecentres.

red Conecta 
Burjassot
D’altra banda, L'Agèn-
cia Jove de Burjassot va 
inaugurar el passat 7 de 
març, el centre de la "Red 
Conecta", en què les per-
sones amb risc d’exclusió 
podran beneficiar-se de 
l'accés a les noves tecno-
logies de la informació. 
Aquesta iniciativa és pro-
moguda per la Fundación 
Esplai i Microsoft, junta-
ment amb l'IMCJB i l'A-
juntament de Burjassot.

Connectant idees, compartint possibilitats, confiança Jove!
L'"Encuentro", que porta-
va per lema “3C: Connec-
tant idees, compartint pos-
sibilitats, confiança Jove!”, 
és la trobada anual que fan 
les persones joves partici-
pants al programa d'apre-
nentatge i servei intergene-
racional "Conecta Joven" 
que impulsen Fundación 
Esplai i Microsoft amb el 
suport d’administracions 
públiques i organitzacions 
socials.

Compartir experiències 
d'e-inclusió
Repte BECA.MOS, Inter-
net Segura i el programa 
de prevenció “Y tú, ¿cómo 
controlas?", Think Big, 

grups de treball al voltant 
de temes tan actuals com 
l'ocupabilitat juvenil, la se-
guretat a Internet, Harlem 
Shake... han estat algunes 
de les activitats on els 
joves han esdevingut els 
protagonistes, compartint 
la seva experiència, conei-
xent diferents possibili-
tats entorn del programa 
i experimentant diferents 
emocions i aprenentatges 
personals que es quedes-
sin amb ells per sempre.

Des del 2006, any en què 
es va iniciar el programa, 
han participat més de 
2.032 joves i s'ha format 
més de 20.130 persones. 

Jaime Javier roque, 19 AnyS

Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife)
Beatrice Elena Boghiu, 16 AnyS

Fundación Balia  (Madrid)

Camilo amesguita, 14 AnyS

C.E Pubilla Cases-Can Vidalet (Hospitalet de Ll. Barcelona)
Houda Ghailán El Zdrissi, 20 AnyS

IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

Personalment, 
m’aporta molt. Em fa 
sentir orgullós veure 
que podem ajudar 
molt la gent gran tot 
ensenyant-los l’ús 
de les noves tecno-
logies.

Viure noves experi-
ències, compartir 
cultures amb 
la resta de partici-
pants i gaudir amb 
ells i elles. Gràcies 
per aquesta 
oportunitat!

"Conecta Joven" 
m’ha aportat moltís-
simes experiències 
noves. Sobretot 
poder conèixer més 
gent. En una parau-
la: increïble!

Conèixer gent 
nova i la satisfac-
ció de poder fer 
classes a perso-
nes grans i tenir 
l’oportunitat de 
fer-nos sentir útils.

Més de 200 joves van participar al "8è Encuentro Conecta Joven" que va tenir lloc a Avilés (Astúries) i que van poder participar en formacions amb el repte BECA.MOS, en tallers sobre emprenedo-
ria i salut, entre d’altres. FOTO: GABRIEL GONZáLEZ

L’equip de Fundación Esplai, amb el Premi Global de Telecentre acompanyats d’Akhtar Badshah (centre), director mundial d’Afers 
Comunitaris de Microsoft, i Miguel Raimilla (dreta), director executiu de Telecentre.org. FOTO: FE
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Des de les comissi-
ons pedagògiques 
de la Federació 

Catalana de l'Esplai 
s'engeguen activitats 
col·lectives, espais de 
trobada per franges 
d’edat on es fomenta 
un apropament entre 
les entitats d’esplai per 
compartir, aprendre i 
gaudir del lleure, entre 
els joves, els infants i els 
equips de monitors/es.

El 9-10 de març es va cele-
brar el Ral·li Jove i el dis-
sabte 13 d'abril van tenir 
lloc les trobades de petits i 
mitjans. Les tres activitats  
han aplegat més de 1.000 
participants, un increment 
molt important respecte a 
edicions anteriors.

El Ral·li Jove va dirigit als 
adolescents de 12 a 17 anys 
i té per objectiu fomentar 

l’autonomia, conèixer el 
territori i promoure la re-
lació dels joves i, alhora, 
fer una reflexió col·lectiva 
i individual que entorn 
al tema de la ciutadania 
compromesa. Durant el 
cap de setmana els joves 
van haver de resoldre di-
ferents proves d’enginy 
entorn de la solidaritat i a 
la recollida d’aliments per 
a les famílies més necessi-
tades. En total van recollir 
més de 1.000 quilos, que 
es van lliurar als bancs 
d’aliments de Sant Andreu 
de la Barca i sis poblacions 
més del Baix Llobregat.

El dissabte 13 d’abril es 
va celebrar la Gimcana de 
petits “Aprenents de Brui-
xot” en el Parc de la Infan-
ta (Cornellà de Llobregat). 
L’activitat, en la que hi van  
i va participar uns 330 in-
fants i 65 monitors/es, va 
girar entorn al centre d’in-
terès Aventura’t amb l’Ot.

El mateix dia es va realit-

 Esplais. Cinc nous espais per als més petits

Els esplais s’obren 
als infants de 0 a 3 anys

 Esplais. 16es Jornades de la Federació

300 monitors comparteixen 
iniciatives per a la infància

 Esplais. Èxit del Ral·li Jove i les Trobades de 
mitjans i petits dels esplais de la Federació

Mil infants i joves, 
en les activitats 
col·lectives

ral·li Jove. Més de 300 adolescents, el 13 d’abril a Sant Andreu de la Barca.

Marxa de Mitjans. Al voltant de 250 nois/es, el 13 d’abril a Sant Boi de Llobregat.

trobada de l'anoia – alt penedès. El dissabte 18 de maig es va realitzar la Trobada col·lectiva 
d’aquesta Unitat Territorial de la Federació Catalana de l'Esplai, amb més de 100 participants dels 
esplais Trapella, Endinsa't i Els Cargols.

El 23 i 24 de febrer es van 
celebrar les 16es Jornades 
de la Federació Catalana 

de l'Esplai a CENTrE ESPlAI, al 
Prat de llobregat.

La trobada va reunir prop de 300 res-
ponsables i monitors/es dels esplais en 
un espai d'intercanvi d'experiències i 
coneixement dels diferents projectes 
que duen a terme les entitats en els 
barris i poblacions.  

Les Jornades van incloure, entre d’al-
tres, el "Talking corner", un espai on es 
van presentar fins a 13 projectes innova-
dors a favor de la infància i la joventut; la  
dinàmica “Qui som, què fem” o la  Diada 
de Tècniques. Igualment, diumenge es 
va celebrar l'Assemblea General Ordinà-
ria, en la qual es va donar la benvingu-

En les darreres setmanes 
s'han inaugurat cinc nous 
espais familiars i ludoteques 

en família, amb sengles actes que van 
comptar amb una àmplia participació.

Les inauguracions es van celebrar l’1 de 
febrer en el CE El Tricicle i el CE El Nus, 
de Sant Joan Despí i l’11 d’abril en el 
CE Pubilla Cases - Can Vidalet (l'Hos-

da a cinc noves entitats i es va explicar i 
aprovar l’Informe de Gestió, amb la Me-
mòria i tancament econòmic de 2012 i Pla 
d’Actuació i Pressupost de 2013.

@YeYa__ 

Mireia 
Garcia

nova Ludoteca. Infants jugant al  CE El Tricicle. FOTO: J. M. Valls. 

“talking corner”. Es van presentar 13 pro-
jectes. FOTO: J. M. Valls. 

@rosaMonserratF

Rosa Monserrat

@LuciFederaci 

Luci Villagrassa

El Ral·li Jove 
vol fomentar 
l’autonomia, 
conèixer 
el territori i 
promoure la 
relació dels joves

pitalet - Esplugues de Llobregat), el CE 
Bellvitge (l'Hospitalet) i el GE Espurnes 
(Esplugues de Llobregat).

L’Espai Familiar és un servei orientat a 
les famílies i adreçat als infants de 0-3 
anys i la Ludoteca en Família és un es-
pai de joc lliure per als infants 0-6 anys 
i les seves famílies. Ambdós projectes, 
on l’infant assisteix amb l’adult, supo-
sen un lloc d’acompanyament i suport a 
la criança a través de l’intercanvi entre 
famílies, el joc i la relació amb el suport 
dels professionals de l’esplai.
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xarxa esplai 

zar la Marxa de Mitjans 
a la muntanya de  Sant 
Ramon (Sant Boi de Llo-
bregat), amb 180 infants 
i 45 monitors i monitores. 
Aquesta activitat, a més de 
fomentar l’excursionisme i 
la descoberta de la natura, 
va abordar el treball vers 
els projectes d'aprenentat-
ge i servei (ApS), a través 
d’una acció de plantació 
d'arbres i arbusts a la 
muntanya. A més de les 
activitats per edats,  tam-
bé  han tingut lloc troba-
des col·lectives en l'àmbit 
territorial, com les desen-
volupades al Tarragonès, 
a l’Alt Penedès i Anoia, i 
al Maresme.
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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundacioesplai 
ja té prop 

de 1.600 
seguidors

@fundacioesplai

PGuiomar unicef 
@GuiomarTodo: 
Perquè el joc i el 
lleure són un Dret 
per a tots els in-
fants. Mira l'espot 
de @fundacioes-
plai i #unestiuxa-
tothom http://you-
tu.be/aFrOaS747oQ 

Laura Massana  
@lauramassana
A la #festaesplai d 
la @fundacioesplai 
q treballen x fer 
possible #unestiu-
peratothom. Grà-
cies x tot i bona 
feina! pic.twitter.
com/u357ZySwNt 

Angel Gudiña  
@mrgudina 
"Estamos en el 
país de lo digital" 
no sólo como 
cambio de modo 
de trabajo sino 
como nueva forma 
de participación 
ciudadana! #ciuda-
daniayONG

Araceli Segarra  
@Aracelisegarra 
Un estiu 
per a tothom de  
@fundacioesplai 
Ens ajudes? 

Carles Agustí  
@carlesagusti 
Més de 1.000 
tweets amb l'eti-
queta de la jornada 
#esplaimunicipi. 
Enhorabona a  
@fundacioesplai 

Carlos Moreno  
@chals_brown 
Intervencioms 
#PostLleure: 
Hi ha diversitat 
de models d'es-
plai. L'esplai, un 
gran invent q dóna 
oportunitats de 
formació 
als joves actuals.

suma't a la pinya
Web: www.esplai.org 
twitter: @fundacioesplai
Facebook: fundacioesplai
telèfon: : 94 474 74 74

fem pinya La veu dels col·laboradors i destinataris dels  
projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai

Famílies que s’acullen als ajuts de la campanya “un estiu per a tothom!”

En Francisco està a l’a-
tur des de fa tres anys. 
A vegades, el criden un 
o dos dies “per fer al-
guna feineta”. La seva 
dona treballa en un res-
taurant, “però només els 
dissabtes i diumenges”. 

Amb aquesta situació 
han de fer molts equili-
bris per tirar endavant 
els seus dos fills, el Juan 
José i la María. Des de fa 
poc els porten a l’esplai 

Són una família ben nor-
mal. Fins fa tres anys tots 
dos treballaven. Només 
tenien un fill, el Jan. Lla-
vors va néixer l’Aina i, 
amb la crisi, la Merche es 
va quedar a l’atur. I van 
començar els ajustos. 
“Vam haver de començar 
a retallar despeses, sobre-
tot en les activitats d’oci”. 
Malgrat tot, el pares no 
han deixat d’apuntar el 
Jan a les colònies,“hi ha 
anat sempre, des de ben 

“amb el lot de material, els meus fills 
podran anar ben equipats!”

“sense beca, no podrien anar de colònies”

“El sistema d'autofinançament 
em sembla una idea fabulosa!”

Francisco José López ruiz
Juan José López, 13 anys
María López, 10 anys
POLINyà

Carlos sabaté / Merche Cantero 
aina sabaté, 3 anys
Jan sabaté, 9 anys
ESPLAI ESPURNES, ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Yilda Méndez Eyzaguirre 
Jordi Canaza Méndez, 8 anys
Michelly Canaza Méndez, 4 anys 
ESPLAI CAN SERRA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La Yilda té 24 anys i està 
sola amb dos fills, de 8 i 
4 anys. Treballa fent tas-
ques de neteja quatre ho-
res a la setmana. Compar-
teix un pis, “amb els pocs 
diners que aconsegueixo, 
no en tinc ni per pagar el 
lloguer...”. Porta els seus 
fills a l’esplai de Can Ser-
ra, de l’Hospitalet. Les 
colònies són l’única opor-
tunitat que tenen de sortir 
del barri, de gaudir de la 

natura, de fer unes vacan-
ces. Ja fa uns quants anys 
que demana les beques de 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai, que li cobreixen 
pràcticament tot el cost 
de les colònies. Enguany, 
a més, podrà acollir-se als 
ajuts en material gràcies 
a la col·laboració entre la 
Fundació i l’empresa de 
material esportiu Wala. 
“Per no tenir, no podia ni 
comprar una motxilla, un 

sac o una cantimplora", 
apunta la Yilda, que re-
coneix que, “sense aquest 
ajut extra, la Michelly i el 
Jordi no podrien anar de 
colònies”.  

Aquesta ajuda és 
possible gràcies 
a la col·laboració 
de la Fundació 
i Wala

La Maria està 
molt il·lusionada 
per anar a les 
seves primeres 
colònies

Els talonaris 
permetran 
recuperar 
el 100% del cost 
de l’activitat

del Grup Polinyà. Per a 
Francisco, “és molt im-
portant que els nostres 
fills vagin a l’esplai i a 
les colònies, perquè no 
estiguin pel carrer i que 
gaudeixin i facin coses”. 

Enguany, per primer 
cop, han demanat una 
beca a la Fundació Ca-
talana de l’Esplai per 
poder-los portar a les 
colònies de l’estiu. Amb 
la seva situació, els per-
tocarà un ajut del 75%. 

La Maria, que no ha 
anat mai de colònies, 
està molt il·lusionada, 
“ja tinc ganes d’anar-
hi, diuen que molen 
molt!”. 

petit. Quan torna, se’l veu 
feliç i tranquil”. Enguany, 
però, l’Aina, que ja té tres 
anys, també vol anar a 
les colònies. La despesa 
es multiplica per dos i es 
fa inassequible, fins i tot, 
recorrent a les beques. 
“Quan a l’esplai ens van 
explicar que la Fundació 
Catalana de l’Esplai ens 
oferia un sistema d’auto-
finançament mitjançant 
una rifa, em va semblar 
una idea fabulosa” explica 

la mare. Ara va a tot arreu 
amb els tres talonaris, que 
els permetrà recuperar el 
100% del cost de les acti-
vitats:  “Sense aquest ajut, 
no hauríem pogut apun-
tar-los a les colònies”. 
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La veu dels infants i els joves

fem pinya

Marta Camarero
ESPLAI 
CAMPIQUIPUGUI

La riEra dE GaiÀ

EspLai 
sOM tOts

L’esplai CampiQuiPugui 
va néixer a partir d’iden-
tificar la necessitat de 
crear un espai de lleure 
al poble i gràcies a la 
implicació i compromís 
d’uns joves voluntaris. 
Des dels inicis, les famí-
lies s’han implicat molt 
en el funcionament de 
l’esplai a través de la 
figura de l’OSPA (l’Ofici-
na de Suport Pedagògic 
Adult), que és molt im-
portant per transmetre la 
filosofia que l’esplai SOM 
TOTS!

araceli Martí 
L'OLLA, ESPAI 
DE LLEURE EDUCATIU

CaLdEs dE MOntBui

nOus a 
La FEdEraCió! 

Som un esplai diari de 
Caldes de Montbui que 
ens acaben d’adherir a 
la Federació. Impulsem 
un espai lúdic on infants 
i joves aprenguin amb la 
experimentació i la vivèn-
cia. Que el joc, la cièn-
cia, la cuina, i les noves 
tecnologies, siguin els 
vehicles motivadors per 
generar un entorn social 
i de relacions. La càlida 
acollida i el suport de la 
Federació ens esperona 
i anima en aquest pro-
jecte!

Yolanda tuda 
ESPLAI 
CA L'OLIVERAR

rOda dE BErÀ

JOvEs 
prEMOnitOrs

Aquest curs hem fet for-
mació amb el grup de 
joves per poder incorpo-
rar-los a l'equip com a 
premonitors. La proposta 
ha estat molt ben ac-
ceptada pel grup i s'han 
esforçat a assolir els con-
ceptes bàsics. Una de les 
dificultats que l'entitat ha 
tingut en els últims anys 
ha estat la manca de 
monitors i monitores. Per 
aquest motiu hem decidit 
començar a implicar els 
joves a l'equip i potenciar 
la continuïtat de l'esplai.

Mar sabrià
ESPLAI 
GUADALHORCE

tErrassa

ELs JOvEs 
En EL sEu Barri

Estem organitzant acti-
vitats per potenciar l’im-
plicació i responsabilitat 
dels joves. Treballem tot 
el procés d’organització, 
preparació i finalment 
l’execució d’activitats 
dins les festes i accions 
del barri o districte. Or-
ganitzem tallers infantils 
per dinamitzar l’ambient 
i punts de venda de pro-
ductes elaborats per ells 
mateixos per poder au-
tofinançar part per l’ac-
tivitat especial de final 
de curs. 

Minerva Farrés 
ESPLAI 
LA BARRETINA

sant BOi dE LLOBrEGat

BLOC dE 
FaMíLiEs

Hem creat un bloc per mi-
llorar la comunicació entre 
les famílies, els infants i 
els monitors/es. A part de 
millorar aquesta comuni-
cació, amb el bloc podem 
mostrar el que fem a l'es-
plai cada dissabte i també 
ens donem a conèixer a 
la resta de gent. Consi-
derem que és una gran 
eina  i volem animar la 
resta d'esplais a utilitzar-
la! Si voleu idees i més 
informació visiteu-nos a 
http://esplailabarretina.
blogspot.com.es/.

Oriol Corral
ESPLAI 
BELLVITGE

L’HOspitaLEt dE LLOBrEGat

prOJECtE 
“EL sótanO”

A l’esplai estem impul-
sant “El Sótano”, un 
espai d’oci nocturn al-
ternatiu per a joves i fet 
per joves de 16 en en-
davant. Està promogut 
per uns 10 joves En una 
sala on programem dife-
rents activitats, com ara 
concerts, cinema, expo-
sicions d’art, etcètera. La 
darrera activitat que vam 
organitzar va ser una xer-
rada sobre sexualitat di-
rigida als joves del barri.
http://elsotanocijb.blogs-
pot.com.es/

Cristina Gallego. 12 ANyS. 
EspLai puBiLLa CasEs-Can vidaLEt. EspLuGuEs i L'HOspitaLEt dE LL.

"Entrar al grup de joves ha estat un gran canvi!”
M’agrada molt anar a l’esplai perquè m’ho passo molt bé i faig molts amics. 
Aquest curs estic molt contenta perquè és el primer any que vaig al grup de joves. 
Per a mi ha estat un canvi molt important! Ara tenim més llibertat, participem en 
projectes de millora del barri i podem decidir moltes de les activitats que fem. 
M’agrada especialment anar a l’esplai els divendres: és un dia que fem activitats 
variades que decidim nosaltres. 

sílvia Oliach. 12 ANyS. 
divErsitat LúdiCa. sant FELiu dE LLOBrEGat

“vam recollir menjar pel Banc dels aliments”
Només fa un mes que vaig a l’esplai!  M’agrada molt i trobo que és molt divertit. 
Hi vaig dimecres i dissabte. El que més m’agrada és quan estem tots junts i fem 
projectes. Em va agradar molt participar al Ral·li Jove amb nois i noies d’altres es-
plais de la Federació. Era la primera vegada que hi anava, però em va semblar molt 
maco el projecte de recollir menjar pel Bancs dels Aliments. Jo vaig portar arròs.

daniel rodríguez. 15 ANyS. 
EspLai pinGüí. sant andrEu dE La BarCa

“El millor són els campaments d’estiu”
El que m’agrada més de l’esplai són els campaments de l’estiu. Són set dies a la 
natura, en tendes de campanya, tots  junts els amics i les amigues i fent rutes. Tam-
bé m’agrada molt les nits joves. A l’esplai el grup de joves promovem campanyes 
solidàries, tant per recollir diners per als nostres projectes, com per a les famílies 
més desafavorides, com la recollida d’aliments que vam fer en el Ral·li Jove. Em va 
semblar molt interessant!

Yusra Maimouni. 15 ANyS. 
EspLai GisC. EL prat dE LLOBrEGat

“participo en el projecte Connecta Jove”
Aquest és el primer any que vaig a l’esplai. M’agrada anar-hi perquè fas amistats 
i perquè agafes confiança amb els altres companys i companyes. El que més m’a-
grada és la relació que tenim en el grup. Impulsem projectes solidaris en els quals 
ajudem la gent. Jo participo en el projecte d’aprenentatge i servei Connecta Jove, 
en el qual adolescents ens preparem per després ensenyar  informàtica a persones 
grans del barri. Val la pena!

per què es va fer soci de la Fundació? 
Tinc amics que hi han treballat molts anys, i alguns 
que encara hi treballen i m’identifico molt amb els 
seus objectius.

En què consisteix per a vostè la felicitat dels 
infants? 
Un cop les necessitats d'alimentació bàsiques co-
bertes (amor, salut, l’educació obligatòria...), un 
infant necessita un plus de socialització, de gaudi 
del temps lliure, de creixement cultural. I, per tot 
això, cal que rebi una atenció de mans de persones 
ben preparades. 

destaqui el programa/campanya de la Fun-
dació que més valora: 
Sens dubte, tot el que es refereix als centres d’es-
plai, especialment, durant els caps de setmana i a 
les colònies d’estiu.

Què li diria a un amic per convèncer-lo que 
es fes soci de la Fundació? 
Li diria que el somriure d’un infant compensa qual-
sevol contribució econòmica dins les possibilitats 
de cadascú,  i aquí hem de sumar la garantia que 
ofereix la professionalitat dels educadors i treballa-
dors de la Fundació. Vaja... que ni ho dubti!

jo soc
Campanya infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

“M’identifico 
amb 
els objectius 
de la Fundació”

rafael Cortés  
56 ANyS

MESTRE I PEDAGOG.

BarCELOna

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.esplai.org 
Escriu a fundacio@esplai.org

Les monitores, els monitors i els seus projectes
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@josepvallsh 

Josep M.  
Valls
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neus
Munté 
Consellera
de Benestar 
Social 

el perfil
Nascuda a Barcelo-
na l’any 1970, Neus 

Munté ostenta la Con-
selleria de Benestar 

Social i Família des de 
fa sis mesos.  Llicen-
ciada en Dret per la 
UB i màster en Dret 
Públic i Organització 
Administrativa per la 
UPF, ha treballat com 
a advocada a la UGT 
de Catalunya. Va ser 

membre de la Comis-
sió Executiva Nacional 

de la Federació de 
Serveis Públics de 

la UGT, entre 1996 i 
1999. També ha estat 
Secretària d’Ocupació 
i Educació i Secretària 

de Política Institucional 
de la UGT, entre 2004 

i 2010.
Va ser cap de gabinet 

del Departament 
d’Ensenyament, entre 

1999 i 2002. Diputada 
al Parlament els anys 

2002 i 2003. En la 
darrera legislatura ha 

estat diputada al Parla-
ment, portaveu d’Ense-

nyament de CiU a la 
Cambra i presidenta de 

la Comissió d’Igualtat 
de les Persones.

Militant de CDC des 
de 1996, va ser secre-

tària general adjunta 
de la JNC entre el 

1998 i el 2000. Des 
del darrer Congrés del 

partit és secretària 
executiva de l’àmbit 

sectorial.

Fa mig any que està al 
capdavant de la Con-
selleria de Benestar i 
Família. Com resumi-
ria en una sola frase 
la situació que s’ha 
trobat?
El moment és complicat, 
cal prioritzar l’atenció a 
les persones més vulne-
rables, començant pels 
infants, però tenim pro-
jecte i el país se’n sortirà.

Els efectes de la crisi 
permetran mantenir 
l’Estat del benestar en 
l’àmbit social?
La situació actual és la 
que és i no l’hem d’ama-
gar. És veritat que estem 
vivint uns moments de 
dificultat, però estem 
esforçant-nos de valent 
per mantenir i preservar 

l’Estat del benestar, prio-
ritzant i atenent els col·le-
ctius amb un major grau 
de vulnerabilitat i dificul-
tats. Estic convençuda que 
podrem tirar endavant i 
mantenir la cohesió social 
del país. 

Catalunya podrà pagar 
la dependència?
De fet, estem complint, tot 
i els incompliments reite-
rats del Govern de l’Estat. 
Es tracta d’una llei que des 
del principi ha estat mal 
dimensionada i, sobretot, 
mal finançada. L’aporta-
ció econòmica havia de 
ser a parts iguals entre el 
Govern de l’Estat i les co-
munitats autònomes, però 
a la pràctica això mai no 
ha estat així. Catalunya 
aporta gairebé el 80% del 
finançament de la llei. Si 
ens haguéssim limitat a 
aportar el mateix que l’Es-
tat a hores d’ara un 53% 
de les persones beneficià-
ries de la llei haurien que-
dat fora. Això, demostra el 
grau d’implicació i de so-
breesforç que fem des de 
la Generalitat.

una Catalunya inde-
pendent també seria 
una Catalunya amb 
més cohesió social?
Sempre hem dit que la 
qüestió nacional està es-
tretament lligada a la so-

cial. Treballar per una Ca-
talunya sobirana és lluitar 
per obtenir més protecció 
social. Si gaudíssim d’es-
tructures d’estat, recapta-
ríem tots els impostos que 
generem aquí i podríem 
invertir-los a reforçar 
l’Estat del benestar. No-
més per citar un exemple: 
segons les darreres balan-
ces fiscals fetes públiques 
recentment per la Conse-
lleria d’Economia i Conei-
xement, el dèficit fiscal 
de l’any 2010, és a dir, la 
diferència entre allò que 
aporta Catalunya a l’Estat 
i allò que rep, suposa uns 
16.500 milions d’euros. 
Amb aquests diners es 
podria pagar tot l’Estat 
del benestar català, o si-
gui, serveis socials, sanitat 
i educació. 

Què és pot fer per-
què la ciutadania en 
general es comprometi 
més?
La ciutadania a Catalu-
nya sempre ha estat com-
promesa. Des de sempre 

l’entrevista

Catalunya 
ha comptat 
amb un gran 
teixit social 
que s’implica 
i que treballa 
intensament 
per millorar 
la cohesió so-
cial del país. 
Per això hem 
de continuar 
impulsant políti-
ques que acompa-
nyin i afavoreixin 
l’associacionisme 
i el voluntariat, per 
exemple, la futura 
Llei del voluntariat. 

La Generalitat 
quan pagarà 
els deutes a les 
entitats del ter-
cer sector? Quina 
prioritat té això?
Sens dubte, és una de 
les nostres màximes 
prioritats. El deute amb 
les entitats socials i mer-
cantils de serveis socials 
que va generar la manca 
de liquiditat del mes de 
juliol passat ascendeix 

a 70 mili-
ons d’eu-
ros. Des de 
llavors, els 
pagaments 
m e n s u a l s 
als centres 
concertats 

s’han realit-
zat amb total 

normalitat. El Depar-
tament continua treba-
llant per abonar al més 
aviat possible aquest 
deute i hi ha una taula 
de seguiment per acom-
panyar i ajudar les en-
titats i els centres amb 
més dificultats a buscar 
solucions per superar 
aquell entrebanc. Es-
tem treballant amb el 
Departament d’Econo-
mia i Coneixement per 
negociar amb l’Estat un 
nou pla ICO proveïdors, 
per aconseguir recursos 

El moment 
és complicat, 
cal prioritzar 
l’atenció a les 
persones més 
vulnerables

La ciutadania 
a Catalunya 
sempre 
ha estat 
compromesa

si no fos 
política, 
què seria? 
El que era, advocada 

persones que 
admira a 
la vida real?
Els meus pares

El seu heroi  
de ficció? 
Mafalda

Què és la felicitat 
per a vostè? 
Dormir amb la 
consciència tranquil·la

La seva flor 
preferida? 
L’orquídia

un llibre? 
La llista d'Schindler

una música? 
Domenico Moduño

una pel·lícula? 
La vida es bella

El seu menjar 
preferit? 
La pasta

un somni? 
Treball digne 
per a tothom 

Qüestionari 
Proust

per al finançament dels 
pagaments a proveïdors 
i poder eixugar el deute 
pendent.

Les entitats són sabedo-
res que si el deute encara 
no s’ha pogut retornar és 
per les dificultats de li-
quiditat del Govern de la 
Generalitat. Si tinguéssim 
els diners, els hauríem 
retornat o els estaríem 
retornant de forma frac-
cionada. 

per a vostè, les enti-
tats del tercer sector 
són socis o proveïdors 
de l’administració?
El tercer sector té un 
paper clau en les polí-
tiques socials d’aquest 
país. És veritat que les 
entitats són proveïdores 
de serveis, en tant que 
l’Administració hi con-
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Els concerts i els con-
venis no serien una 
millor solució que els 
concursos públics?
El Departament de Benes-
tar Social i Família utilitza 
actualment aquestes tres 
modalitats en funció de 
les diferents circums-
tàncies i característiques 
del bé o servei a proveir, 
d'acord amb la normativa 
vigent.

No obstant això, i també 
com una mesura inclo-
sa en el Pla de Suport al 
Tercer Sector Social, hi 
ha la creació d'un grup 
de treball entre el De-
partament d'Economia i 
Coneixement i el Departa-
ment de Benestar Social i 
Família per estudiar l'im-
puls d'un projecte de llei 
de concertació de serveis 
socials amb la participa-
ció de la Taula del Tercer 
Sector Social.

vostè ha tingut relació 
amb el món del lleure? 
Quina opinió li mereix 
el paper dels centres 
d’esplai 
N'he tingut i en guardo 
molt bon record. En la 
meva adolescència vaig 
participar en un centre 
d'esplai del meu barri, 
com a monitora en diver-
ses activitats i sortides, 
i vaig gaudir i sobretot 
aprendre'n molt de l'ex-
periència. 

Els centres d’esplai són 
escoles de participació i 
ciutadania. Espais on els 
infants es formen i apre-
nen una pila de coses: de 
coneixements però, so-
bretot, de competències, 
les competències integrals 
que després els exigirà el 
mercat laboral. També 
d’actituds, d’aptituds i de 
valors. 

Gràcies a tot això, els in-
fants que passen per un 
esplai acaben esdevenint 
persones compromeses, 
amb un elevat esperit cí-
vic i comunitari. De fet, 
moltes de les persones 
que acaben assumint res-
ponsabilitats en l’esfera 
col·lectiva i ciutadana te-
nen en comú el fet d’haver 
passat per un esplai (o per 
un agrupament escolta). I 
de la mateixa manera que 
molts itineraris personals 
i vitals són inexplicables 
sense tenir en compte el 
paper de l’educació en 
el lleure, crec que la ma-
teixa història del país no 
seria la mateixa sense el 
rol que han jugat les en-
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certa places, però el seu 
paper va més enllà per-
què creiem que la col·l-
aboració és un requisit 
indispensable per tirar 
endavant polítiques en 
l’àmbit dels serveis so-
cials. Són un patrimoni 
que ens caracteritza com 
a societat i que hem de 
preservar, especialment 
ara que vivim moments 
difícils. 

Què milloraria en els 
instruments de rela-
ció entre les adminis-
tracions i les entitats 
del tercer sector 
davant la constatació 
que els procediments 
de contractació por-
ten a despropòsits 
diversos, com que 
l’administració pagui 
més per l’efecte de 
l'iva o que es des-
placin les entitats del 
territori i que ho fan 
bé per part d’empre-
ses mercantils alienes 
a l'àmbit social?
En el marc del Pla de 
Suport al Tercer Sector 
Social subscrit el setem-
bre de 2012, el Govern de 
la Generalitat de Catalu-
nya està treballant en un 
conjunt d'actuacions per 
tal de facilitar l'accés del 
Tercer Sector Social a la 
contractació pública, en-
tre aquestes, la d’acon-
seguir modificar l’actual 
normativa de contractes 
del sector públic per tal 
d’incloure l’impost so-
bre el valor afegit en el 
preu dels procediments 
de contractació pública. 

Tanmateix, la Genera-
litat ha d'atenir-se al 
que estipula la llei de 
contractes del sector 
públic, tant pel que fa a 
la valoració de la com-
paració dels preus de les 
ofertes  –a hores d'ara 
sense tenir en compte 
l'IVA–, com a l'hora de 
garantir el lliure accés i 
concurrència, en igual-
tat de condicions, a les 
licitacions públiques. En 
qualsevol cas, un percen-
tatge molt elevat de les 
licitacions del Departa-
ment de Benestar Social 
i Família s'adjudiquen a 
entitats del tercer sector.

les conseqüències que 
pot tenir sobre les futu-
res  trajectòries laborals i 
vitals dels joves que se’n 
veuen afectats. En aquest 
sentit, alguns estudis 
apunten que les genera-
cions que s’insereixen en 
el mercat laboral en un 
moment de forta recessió 
tenen trajectòries laborals 
més inestables: amb més 
temporalitat, més atur i 
menys ingressos. I això 
ens preocupa i ens ocupa. 
Ara, parlar directament 
de generació perduda, em 
sembla un punt excessiu i 
alarmista.

Des del Departament es-
tem impulsant programes 
innovadors per millorar 
l’ocupabilitat juvenil, 
centrant-nos en tres grans 
eixos: formació i qualifi-
cació professional, transi-
cions escola-treball i pro-
moció de l’emprenedoria. 
També tenim programes 
d’acompanyament per 
als col·lectius més vul-
nerables. Tots aquests 
programes els impulsem 
de manera coordinada 
amb els departaments 
amb competències en 
matèria educativa i la-
boral (en el marc del Pla 
d’Actuació de Govern), i 
també amb el món local i 
amb els agents socials. A 
més, mantenim un diàleg 
constant amb tots aquests 
actors per continuar dis-

senyant noves accions 
que facin front al que, ara 
mateix, s’ha de considerar 
una prioritat de país.

En els propers mesos és 
previst signar el pacte 
per la infància a Cata-
lunya. Quins compro-
misos més importants 
assumirà la Generalitat 
de Catalunya?
La nostra previsió és que 
el Pacte estigui enllestit 
abans d’estiu. Des de la 
Generalitat ens com-
prometem a impulsar 
polítiques integrals que 
tinguin en compte la 
perspectiva dels nens i 
les nenes, a prioritzar les 
polítiques adreçades a 
aquest col·lectiu. Dona-
rem eines per a protegir 
i atendre els infants en 
situació de risc o desem-
parament, però també 
inclourem mesures de 
prevenció, foment de la 
participació i promoció 
dels drets, deures i opor-
tunitats de la infància i 
l’adolescència. 

El síndic de Greuges ha 
advertit en els seus dos 
darrers informes de 2011 
i 2012 que s’està pro-
duint vulneració dels 
drets dels infants i desi-
gualtat en l’accés a les 
activitats educatives en 
el temps de lleure. Què 
pensa fer el govern per 
pal·liar aquesta qüestió?
Una de les prioritats del 
Departament que en-
capçalo és minimitzar la 
repercussió dels ajustos 
pressupostaris sobre el 
finançament de les enti-
tats del Tercer Sector. En 
aquest sentit, la nostra 
principal línia de suport 
econòmic a les entitats 
d’educació en el lleure 
són els convenis que te-
nim subscrits amb les 
cinc grans federacions 
del sector. En el marc d’a-
quests convenis, la Direc-
ció General de Joventut i 
la Direcció General d’Ac-
ció Cívica i Comunitària 
fan una aportació eco-
nòmica conjunta supe-
rior als quatre milions 
d’euros anuals. I, dins 
els pactes especificats als 
convenis, s’hi recull una 
referència explícita a la 
concessió de beques per 
facilitar la participació a 
les activitats de les enti-
tats, d’infants i joves amb 
necessitats especials. Em 
refereixo als procedents 
de famílies amb rendes 
baixes, en situació d’ex-
clusió social, amb disca-
pacitats físiques, psíqui-
ques o sensorials, etc.

titats educatives a l’hora 
de vertebrar una societat 
civil forta i activa.

Com valora el treball 
dels centres d’esplai 
en els barris i pobla-
cions amb especials 
problemes d’exclusió 
social?
És una aportació valuosís-
sima. Des de les entitats 
de base s’està fent una 
tasca fonamental per ga-
rantir la cohesió social al 
nostre país. A la Genera-
litat som ben conscients 
que el valor de l’esforç i 
la dedicació d’aquestes 
entitats –que funcionen 
sobre una base social vo-
luntària– és incalculable. 
Si ara mateix, d’un dia per 
l’altre, desapareguessin, 
cap administració seria 
capaç d’assumir la tasca 
que desenvolupen. I tam-
bé som molt conscients 

(i tenim molt present) 
la difícil situació econò-
mica i pressupostària 
que estan travessant. Per 
aquest motiu, des del Go-
vern ens comprometem a 
continuar donant suport a 
les federacions d’entitats 
de lleure educatiu com la 
vostra. Un suport que té 
una traducció econòmica, 
però que també es concre-
ta en altres aspectes com 
el logístic, el formatiu o el 
normatiu. 

El 52% dels joves 
entre 16 i 24 anys són 
a l’atur, l’edat d’e-
mancipació frega els 
30 anys i l’abandona-
ment prematur de la 
formació està entorn 
el 30%. Estem parlant 
d’una generació per-
duda? Com veu la si-
tuació i quines políti-
ques pensa promoure 
el seu departament? 
L’atur juvenil ens preo-
cupa molt. Sobretot per 

Des de les 
entitats de 
base s’està 
fent una tasca 
fonamental 
per garantir la 
cohesió social 
al nostre país

El Tercer 
Sector té un 
paper clau en 
les polítiques 
socials 
d’aquest país

Si gaudíssim 
d’estructures 
d’estat, 
recaptaríem 
tots els 
impostos que 
generem aquí 
i podríem 
invertir-los 
a reforçar  
l’Estat 
del benestar

El Govern de 
la Generalitat 
està treballant 
per tal de 
facilitar l'accés 
del Tercer 
Sector Social a 
la contractació 
pública

Els infants 
que passen 
per un esplai 
acaben 
esdevenint 
persones 
compromeses, 
amb un elevat 
esperit cívic 
i comunitari
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què podem fer junts?
Especial estiu: activitats educatives, formatives i planificar 
el proper curs durant el període estival

Colònies 
i campaments
Del 25 de juny al 14 
de setembre de 2013

Gaudir dels esports, 
aprendre anglès o fer ta-
llers de teatre, però tot 
en plena natura! Aquest 
és el pla de les colònies 
i campaments d’Encer-
ta l’Estiu de la Fundació 
Catalana de l’Esplai pels 
infants. S’organitzen per 
tot Catalunya i en dife-
rents torns: podeu tro-
bar el que més s’adapti 
a les vostres necessi-
tats! ■ ■  

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Camps 
de treball

Contribuir a millorar 
entorns amb un gran 
valor natural, social 
o històric mentre es 
fan nous amics en in-
drets com el Montsec, 
el Cap de Creus o el 
Parc Natural de Garraf. 
Els camps de treball 
ofereixen als joves la 
possibilitat de gaudir 
d’una nova i enriqui-
dora experiència, a la 
vegada que practiquen 
esports d’aventura, es 
diverteixen i també 
descansen. ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Sortides i 
colònies 
escolars

S’acaba el curs escolar, 
però si voleu tenir les 
millors sortides d’un 
dia i colònies planifi-
cades de cara al curs 
vinent, no dubteu a 
posar-vos en contacte 
amb nosaltres. Activi-
tats adaptades a cada 
centre educatiu segons 
necessitats i interessos 
i un equip d’educadors 
format i amb molta il-
·lusió. 

Més informació:  
93 474 46 78 
accc@esplai.org 
www.esplai.orgCasals 

Si voleu una activitat de 
més proximitat, podeu fer 
excursions, tallers educa-
tius, jocs d’aigua, activitats 
esportives... a prop de casa 
als casals d’estiu. Totes les 
activitats del casal d’estiu 
tenen com a fil conductor 
un centre d’interès que ser-
veix per treballar aspectes 
educatius amb els infants. 
A més, els casals poden ser 
de matí o de tot el dia, amb 
dinar o sense! ■  ■  ■ 

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Cursos 
L’estiu també és un bon 
moment per  formar-se. 
Durant aquest període s’o-
fereixen cursos intensius 
de monitor/a d’activitats 
de lleure i de director/a 
d’entitats de lleure juvenil. 
Una oportunitat magnífica 
per aprofitar les vacances i 
millorar el currículum. ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Campanya 
de beques i 
autofinançament
Si voleu demanar una beca, 
col·laborar amb la campanya 
“Un estiu per a tothom!” o 
accedir al sistema d’autofi-
nançament de les activitats 
d’estiu dels vostres fills i fi-
lles solament heu d’entrar a 
la nostra web. Allà trobareu 
tota la informació. ■ ■ ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Vacances a 
preus socials i 
solidàries
Aquest estiu, tornen 
les vacances a preus 
socials i solidaris a les 
cases de colònies de 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai. Podeu gau-
dir d’una estada de 7 
dies/6 nits al mes d’a-
gost per a tota la famí-
lia (2 adults i 2 infants 
dins els 16 anys) des 
de 499 euros. A més, la 
Fundació destinarà el 
5% dels ingressos per a 
beques d’activitats de 
lleure d’infants sense 
recursos econòmics. ■

Més informació:  
93 474 46 78 
www.esplai.org/va-
cances

Temps educatiu
del migdia
Voleu tenir el millor servei 
educatiu de temps del 
migdia pel proper curs? 
Adaptació al projecte 
educatiu, menús equilibrats 
adaptats a les necessitats 
de cada centre i alumne i 
un equip d’educadors/es 
degudament formats.

Més informació:  
93 474 74 65 
esplaiescola@esplai.org

Comença el curs
Al setembre comença el 
nou curs dels esplais que 
formen part de la Federació 
Catalana de l’Esplai. Un 
moment per retrobar-se, 
conèixer la nova proposta 
educativa que girarà sobre 
el consum responsable, for-
mar-se i compartir experièn-
cies de lleure educatiu.

Més informació:  
www.esplai.org 
federacio@esplai.org

Ara és 
el moment 
de federar-se!
Quan arriba l’estiu, els 
esplais tenen molts 
dubtes per resoldre: 
assegurances per a 
les activitats de vacan-
ces, quina és la millor 
casa de colònies, com 
puc fer difusió de les 
meves activitats... La 
Federació Catalana de 
l’Esplai us pot ajudar 
en tots aquests temes 
i més! La Federació té 
per missió agrupar i 
donar suport als esplais 
de  Catalunya que com-
parteixen els mateixos 
valors de reforçar la 
seva tasca educativa i 
social. Els 60 esplais de 
la Federació participen 
en projectes col·lectius 
i de serveis estructurats 
en l’àmbit pedagògic i 
en l’àmbit de gestió i 
serveis. Si voleu fer pi-
nya, federeu-vos!

Més informació:  
www.esplai.org   
federacio@esplai.org

infants Joves Famílies EsplaisEscoles

BARDET BUS
C/ Mas Baiona, 50-56
08202 - Sabadell
Telf. 93 745 06 00
bardetbus@bardet.com

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT 
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS.

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANTS

GRUPS PETITS
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Els quadres al final  
d'algunes de les activitats 
ens informen que, a més de 
l'apartat en què es troben, 
també és obert a joves, infants, 
famílies, escoles... depenent 
del color.

Obert a l’agost!

vacances. La Fundació i els esplais ofereixen 
un munt d’activitats durant el mes d’agost 
per a infants, joves i famílies 

La Fundació Catalana 
de l’Esplai i alguns dels 
esplais de la Federació 
ofereixen per aquest mes 
d’agost una àmplia oferta 
d’activitats. Per als més 
petits, hi ha diferents ca-
sals d’estiu que obriran les 
seves portes durant tot el 

De totes les activitats de la Fundació Catalana
de l'Esplai, podeu trobar més informació a la  
web de la fundació:

www.esplai.org
93 474 74 74

Fundació Catalana de l’Esplai
CENTRE ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Com arribar 
al CEntrE EspLai? 

Més informació www.estiu.esplai.org

Formació a 
mida per a 
administracions
La Fundació Catala-
na de l’Esplai ofereix 
a les administracions 
públiques una àmplia 
i diversa oferta de for-
mació en el lleure i 
en l’àmbit del tercer 
sector,  per cobrir les 
necessitats dels col-
·lectius de persones 
a les quals atenen. En 
l’àmbit de la formació 
ocupacional s’impar-
teixen, entre altres, els 
certificats de professio-
nalitat de Dinamització 
d’activitats de temps 
lliure educatiu infantil i 
juvenil, el de Direcció i 
coordinació d’activitats 
de temps lliure infantil i 
juvenil, el de Mediació 
comunitària, Operaci-
ons bàsiques de cuina 
i cuina. En l’atenció a 
col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, treba-
llem amb els ens locals 
per la formació profes-
sionalitzadora a través 
de programes com el de 
“Joves per l’Ocupació” o 
el “Programa d’ocupa-
ció per a persones atu-
rades de llarga durada”. 
■ ■ ■ ■ ■  

Més informació:  
www.esplai.org/ca/
formacio 
93 551 15 33

segueix-nos també:
twitter: @fundacioesplai Facebook: fundacioesplai

Per a gent compromesa

Ara és el moment de mullar-se

Jordi Évole Xavier SardàJoan Barril Pepa BuenoJulia OteroManel Fuentes Ernest Folch
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Servei de càtering 
“Tasta’m” 
Tot l’any
Gaudiu del servei del 
servei de càtering de la 
Fundació Catalana de l’Es-
plai, a la vostra empresa 
o a CENTRE ESPLAI. Per 
a qualsevol tipus d’esde-
veniment, celebració o 
reunió de treball. Des d’un 
cofee-break fins a un àpat 
de gala. Servim produc-
tes de proximitat i amb 
responsabilitat social. Si 
ho desitgeu, pot incloure 
parament i servei de cam-
brers. ■ ■ ■ ■ ■

Més informació:  
93 474 4678  
www.esplai.org

Empreses  
compromeses 
amb la infància
Tot l’any 
Cada estiu la Fundació 
Catalana de l’Esplai  
impulsa la campanya “Un 
estiu per a tothom!” que 
té per objectiu recaptar 
fons per poder oferir 
beques als/a les fills/es 
de famílies afectades per 
la crisi, perquè puguin 
anar de colònies. Per fer-
ho possible necessitem 
la implicació d’empre-
ses compromeses amb 
la infància! Gràcies per 
col·laborar!  
Podeu fer un ingrés 
al CC 2100 3151 67 
2200067683. ■ ■ ■ ■ ■

Més informació:  
www.esplai.org/estiu  
93 474 74 74

Necessites 
ajut en la gestió 
de la teva entitat?  
Tot l’any
Suport Associatiu és una 
entitat experta en l’as-
sessorament, la gestió i la 
formació per a associacions 
i fundacions en els àmbits 
econòmic, jurídic, laboral, 
Informàtic i consultoria. 
Si vols dedicar-te només a 
les teves activitats, deixa la 
gestió a les nostres mans. 
Fes-te soci del Club de Su-
port! Truca’ns i te n’informa-
rem! ■ ■ ■ ■

Més informació:  
93 474 74 50    
www.suport.org     
info@suport.org

tercer sector

mes d’agost i, alguns al-
tres, ho faran els primers 
dies del mes. També hi 
ha previstes tandes de 
colònies i campaments a 
Montserrat, al Montseny 
o a la serra de Busa, així 
com una ruta per joves 
per la Costa Brava.
Aquells que vulguin apro-
fitar per formar-se, ho po-
dran fer amb els cursos 
intensius de monitor i di-
rector d’entitat de lleure 

que organitza el Centre 
d’Estudis de l’Esplai 
i que esdevenen una 
ocasió immillorable 
per millorar el currí-
culum.
Finalment, les famí-
lies poden gaudir dels 
albergs i cases de colò-
nies dins de la campa-
nya de vacances a preus 
socials i solidàries de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai. ■ ■ ■

Les vostres 
trobades a  
CENTRE ESPLAI
Tot l’any 
Organitzeu les vostres 
estades, reunions o 
congressos a CENTRE 
ESPLAI. L’equipament 
de la Fundació reuneix, 
en un sol edifici, un 
auditori, aules, espais 
comuns i un alberg 
amb 350 llits i el res-
taurant Tasta’m. Amb 
wi-fi i accessible per a 
persones amb mobilitat 
reduïda. ■ ■ ■ ■ ■

Més informació:  
93 474 46 78   
www.albergueesplai-
barcelona.com

@asunfederacio 

Asun 
Gil
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Truca’ns 
902 10 40 30 / 93 551 15 01

Casals

Campaments

Colònies en família

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 recent-
ment constituïda Federació 
Catalana per la Pau, els Drets 
Humans i el Desenvolupament 
–“la fede” pels amics.

parlar d’OnG equival a par-
lar de retallades?
En els darrers tres anys, a Ca-
talunya la davallada dels ajuts 
públics ha estat del 80% i en-
guany 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 

més suport dels ciutadans, d’a-
quelles persones que creuen que, 
precisament ara, és més necessà-
ria que mai una mirada global. 

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 impor-
tant 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. Aca-
bem de publicar l’informe “Crisi, 
Pobresa i Societat”, que compara 
les polítiques d’ajust que estem 

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

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 inter-
pretació del món en clau global. 
Treballem, no tant amb els in-
fants i joves, sinó amb els mes-
tres, 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.

El Grup Infantil Sant Cos-
me (GISC), del Prat de 
Llobregat, ha estat guar-
donat als IX Premis d’E-
ducació en el Lleure de la 
Fundació Lluís Carulla pel 
seu projecte "Gaudim la 
cultura". El jurat ha valo-
rat aquesta experiència 
perquè “treballa des de 
fa quaranta anys per la 
millora d’aquest barri del 
Prat de Llobregat".

A l’empresa de materi-
al 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 po-
dran distribuir 1.000 lots 
de material per a les co-
lònies destinats a les fa-
mílies 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, se-
gons l’últim Estudi de Con-
dicions 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.

A peu de carrer... per Josep M. Valls

La llavor de la 
participació
Si hagués de triar d’en-
tre un llarg llistat una de 
les competències socials i 
educatives més necessàri-
es en aquest canvi d’època, 
escolliria “aprendre a par-
ticipar”. 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, ne-
cessita d’un perquè.

Però a participar s’aprèn 
participant. I ens cal per-
severar, organitzar i oferir 
amb molt d’encert, vivènci-
es participatives als infants 
i joves. Les experiències re-
als i significatives de par-
ticipació 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’a-
ventures i reptes perquè 
canalitzin els seus interes-
sos 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 ga-
nes i la capacitat per actu-
ar, individual i col·lectiv-
ament, a favor d’un món 
més just i sostenible. 

Carles Xifra
@CarlesXifra

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: Francesc Mateu
Director d’Intermón Oxfam a Catalunya 

El color
de la pinya

Ens cal una mirada global

Les OnG es van 
crear abans de 
rebre subvencions 
públiques i continu-
aran després que en 
deixin de donar

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

Segueix-nos!
    FundCatEsplai        @fundacioesplai

www.esplai.org  

Mireu el vídeo 
de la campanya!

    Beques
   Ajuts per a material
   Autofinançament 

del 100% del cost 
de les activitats

Amb la col·laboració de:

Colònies

Camps de treball


