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Allò que donem als infants,
els infants ho donaran a la
societat

opinió

Karl A. Meninnger

President de
Fundesplai
(Fundació Catalana
de l'Esplai)

Directament
Junts ho farem
possible!
Enguany és el cinquè any que
organitzem la campanya “Encerta l’estiu - Un estiu per a
tothom!”. Per a Fundesplai, es
tracta d’un veritable repte per
les dimensions dels seus dos
vessants: d’una banda, l’organització de més de mil tandes
d’activitats i, de l’altra, l’impuls
d’accions per captar recursos
per a beques, que des del 2009
s’han multiplicat.
Això només ho podem fer gràcies a la confiança i complicitat
de tothom: des de les administracions –en l'àmbit estatal,
nacional i local–, les empreses,
els mitjans de comunicació o les
entitats, fins als ciutadans que,
a través de donatius solidaris o
treballant de manera voluntària
o remunerada en l’organització i
realització de les activitats, han
col·laborat perquè TOTS ELS
INFANTS puguin gaudir del
seu DRET –ens ho recordava
a primers de juny el Síndic de
Greuges– a gaudir d’unes activitats de lleure de qualitat. I, per
descomptat, gràcies als milers de
famílies que confien en nosaltres
per educar els seus fills.
Des de Fundesplai volem agrair
la complicitat de tothom. Però
també volem recordar que el
repte no ha acabat. La campanya dura fins a mitjan setembre i, precisament, durant l’agost és quan hem d’atendre els
infants que es troben en una
situació més vulnerable. Però
no en tenim cap dubte: junts
ho farem possible!

Ells i nosaltres per...

Salvador Carrasco Calvo
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Cent anys d’Escola d’Estiu
L’Escola d’Estiu va nàixer el
1914. El seu inspirador i primer
director va ser l’Eladi Homs,
que havia conegut l’Escola d’Estiu de Xicago i hi havia assistit
com a alumne. Des de la Mancomunitat de Catalunya, s’organitzarien les primeres Escoles
d’Estiu.
L’Escola d’Estiu ha potenciat
la innovació i la renovació pedagògica des de la confluència

de dos agents, claus de volta de
la seva incidència: la iniciativa
del professorat i el suport, reconeixement i patrocini de l’Administració educativa.
Ha tingut una positiva incidència en tots els nivells educatius
i una progressiva presència en
el territori.
Al llarg dels cent anys d’existència, aquesta institució pedagògica ha estat un catalitzador del

contrastada des de l’experiència
compartida, una realitat viva i
intergeneracional. La seva llarga història parla per si sola de
constància, tenacitat, innovació,
renovació pedagògica, continuïtat generacional, il·lusió i generositat.
Donem suport al compromís
dels Grups de Mestres i a les
institucions implicades i els fem
costat en la defensa del model
d’Escola Catalana propugnat des
de sempre per l’Escola d’Estiu.

Anna Folch

L'apunt

Presidenta UNICEF Comitè Catalunya

Drets dels infants: el present
de la infància, el futur de tots
“Doneu-nos a nosaltres, els
vostres infants, un bon present. Nosaltres, per part nostra, us donarem un bon futur”.
Aquestes paraules les va pronunciar un nen de Bangladesh,
en Toukir Ahmed, quan tenia
setze anys, durant la sessió
especial de l’ONU a favor de
la infància. Són paraules que
només un infant pot transmetre amb aquesta senzillesa
i franquesa i que UNICEF es fa
seves per posar sobre la taula
la necessitat que tots els actors
socials i polítics del país sumin

compromís dels mestres amb
el país. Les Escoles d’Estiu han
fet importants contribucions al
model de país i d’escola catalana que volem: defensant l’escola
pública, catalana, de qualitat i
per a tothom. Les Escoles d’Estiu han fet explícits els vincles
de l’escola amb la societat i la
cultura de cada moment. Des
de l'inici, a l’Escola d’Estiu es
va adoptar el pluralisme metodològic i es va practicar una
pedagogia d’aula, no llibresca,

esforços per tal de tirar endavant un Pacte d’Estat per a la
Infància.
L’assoliment d’aquest pacte
completaria una de les fites
de la història de la democràcia espanyola, el Pacte de Toledo, que va girar entorn d'una
convicció bàsica: la solidaritat
i la protecció que entre tots es
volia donar a un grup social
particularment vulnerable, el
de la gent gran. Ara, però, el
grup social que es troba més
desprotegit és el dels infants.
L’últim informe d’UNICEF a

casa nostra posa sobre la taula
la realitat que justifica la nostra proposta. Més de 400.000
infants a Catalunya, més de
2,3 milions a tot l’Estat espanyol, viuen en llars sota el llindar de la pobresa. I no només
això. Actualment, tenir fills
s’està convertint en un factor
de risc i desprotecció, i això és
enormement preocupant perquè afecta els nostres infants i
també posa en perill el benestar de tots a mitjà termini.
Aquest 2014, tan especial per a
UNICEF, ja que es commemora el vint-i-cinquè aniversari
de l’aprovació a les Nacions
Unides de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant, també fa

un any que a Catalunya es va
crear el Pacte per la Infància.
Tenim, doncs, una oportunitat
única per celebrar els avenços
assolits a casa nostra i al món,
però també per reafirmar el
compromís de Catalunya i Espanya pels drets dels infants.
Com? Amb una estratègia
clara i decidida per millorar les
condicions de vida dels nens
i les nenes que viuen en risc
de pobresa relativa, amb més
i millor inversió pública en infància. Aquesta és la direcció
que creiem que entre tots hem
de prendre, perquè el benestar
dels infants és un dret i, alhora, un bé que ens afecta a tots:
ens hi juguem molt.

Toni Batllori
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