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Apunt
pedagògic

A peu de carrer... per Eduardo Izquierdo
Entrevista a:
El color
de la pinya

L’activista social Núria
Gispert ha rebut la me
dalla d’honor del Parla
ment de Catalunya en
reconeixement de la seva
trajectòria a favor dels
més desafavorits. Gis
pert va presidir Càritas
Diocesana de Barcelona
entre 1998 i 2004 i for
ma part del seu consell
assessor, de la Fundació
Catalana de l’Esplai i de
la Fundación Esplai.

A Malala Yousafzai, (16
anys), que enguany ha
rebut, entre d’altres, el
Premi Internacional Ca
talunya i el Premi Sak
hàrov per defensar els
drets dels infants i, molt
concretament, de les ne
nes, a anar a l’escola. Ella
mateixa va ser atacada
pels talibans només pel
fet d’anar a l’escola.

Ha augmentat fins al 4%
els casos de noies adoles
cents que han estat agre
dides per la seva parella.
Els experts expliquen que
els videojocs, el cinema i
la TV prestigien la mas
culinitat, que els mòbils
esdevenen eines de con
trol i que, per aturar-ho,
cal promoure l’educació
en valors.

Josep Serrano

@Carlesbarba

Carles
Barba

Director Gerent de la Fundació per l’Atenció de Persones Dependents

al hagin trobat feina en aquest
sector.
Com es pot assumir el progressiu envelliment de la
població?
Cal repensar el model assistencial del futur. Creiem que l’atenció domiciliària serà la majoritària en el futur i cal adaptar-se a
aquesta nova situació. L’atenció
en residències quedarà només
per a les persones que estiguin
fortament afectades per situacions de dependència.

“Cal repensar el model
assistencial de futur”

D

irector gerent d’una de les entitats
més importants de
Catalunya en l’atenció
de persones dependents,
capaç de tancar l’any amb
més de 7.000 usuaris dels
seus serveis i de consolidar una residència per a
la tercera edat convertida
en un autèntic referent a
Cornellà de Llobregat, on
es troba la seva seu.

A què es dedica concretament la Fundació?
Atenem necessitats assistencials de gent gran i persones
en situació de dependència i
de les seves famílies. Principalment, actuem a la ciutat
de Cornellà, on tenim una
residència i prestem serveis
d’atenció domiciliària, però
també atenem altres col·lectius, com els familiars, a la
resta de la província de Barcelona.
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Una residència que es va obrir
ja fa tres anys...
El Patronat de la Fundació va
apostar decididament per intentar
que la Residència Teresa Duran
fos un referent en l’atenció a les
persones grans i dependents i que
fos una plataforma de serveis comunitaris. També volíem que fos

Atenem
necessitats
assistencials
de gent gran i
persones en
situació de
dependència i de
les seves famílies
un impuls a la creació de llocs de
treball a la ciutat, i al marge dels
que tenim de forma directa, les
aliances amb altres entitats de la
ciutat han facilitat que persones
en situació de risc d’exclusió soci-

Com us afecten les retallades al tercer sector?
Fa tres anys, vam haver de repensar el conjunt de projectes
i concentrar-nos en els que podíem garantir amb els nostres
propis recursos i deixar per un
altre moment els que depenien
completament de finançament
no estable, com les subvencions
anuals o les ajudes de les obres
socials. El que ha estat més complicat és gestionar-nos amb els
problemes de tresoreria causats
pels retards i els impagaments
de les administracions.
Com heu solucionat aquest
problema?
La tresoreria, l’hem gestionada
amb anticipació i per l’extraordinària tasca que han fet els
professionals de la gestió de la
Fundació. La manca de recursos, amb imaginació i creativitat. Seguim una màxima de l’alcalde de Curitiba (Brasil): “La
creativitat comença quan treus
un zero al pressupost”.

més info a:
Web: http://fundaciodependents.
blogspot.com.es/

Vicepresident
de la Fundació
Catalana de
l’Esplai

Malala
i Catalunya
Té setze anys i ha parlat clar
a la Unió Europea quan ha
recollit el premi Sakhàrov:
“57 milions de nens no tenen accés a l’educació”. Els
ha dit també: “Un país no
és més fort pel seu nombre
de soldats, sinó pel seu índex d’alfabetització”.
Aquesta noia pakistanesa,
que ha estat a punt de morir per poder anar a l’escola, ha aixecat la veu en nom
dels infants de tot el món,
ho ha fet a Europa i en l’aniversari de la Convenció
dels Drets dels Infants.
El Comitè dels Drets dels
Infants de N. U. ha presentat fa poc quatre observacions dirigides als estats
pel compliment dels drets:
sobre l’interès superior de
l’infant, la salut, el paper de
les empreses i el dret al joc,
el lleure i la cultura.
En els mateixos dies, s’ha
reunit el Pacte per la Infància de Catalunya i el Govern
s’ha compromès en un Pla
de Transició 2013-2014.
Per la seva banda, les entitats compareixien al Parlament per parlar dels problemes de nutrició en una
Catalunya que té un 27%
d’índex de pobresa infantil.
Catalunya ha de ser un
exemple en matèria de
drets d’infants i ha d’actuar com un Estat en la
concreció de mesures per
tal de garantir-los. En té les
condicions: disposa d’una
llei, d’una comissió al Parlament i d’un pacte social i
polític per fer-ho. És a les
nostres mans.

6 raons de la Fundació Catalana de l’Esplai

Les
per fer

1

colònies escolars

Perquè

són una eina
educativa
excepcional

93 474 46 78
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Descobreix
es nostres
cases de colònies
i els programes
d’educació
ambiental
adreçats
a les escoles
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Perquè

fomenten
l’autonomia
personal
dels infants

3

Perquè

donen a
conèixer
els valors
del territori
i el medi
ambient

4

Perquè

afavoreixen
la cohesió del grup
i consoliden
el treball en equip
dels mestres
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Perquè

són una
singularitat
del Model
Educatiu
Català

Colònies
de 3 dies
amb activitats
i monitoratge

85€

per alumne
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Perquè aquest curs
la Fundació
Catalana
de l’Esplai ofereix
a les escoles

un ajut del
20% sobre
el cost
de l’activitat!

