
El passat 6 de juny el 
Síndic de Greuges, Ra-
fael Ribó, va presentar 
al  Parlament  l’informe 
sobre el “Dret al lleure 
educatiu dels infants”, 
acompanyat de les en-
titats que treballem en 
aquest àmbit a Catalu-
nya. L’informe recorda 
que la Convenció inter-
nacional sobre els drets 
dels infants estableix 
el dret al joc, el lleure 
i l’esport dels infants. 
També  ho fan l’Estatut 
i les lleis d’Educació i 
d’Infància de Catalu-
nya. Ribó subratlla la 
importància educativa 
del lleure. Que l’educa-
ció no és exclusivament 
allò que passa a l’aula i 
que els espais no cur-
riculars, tant dins com 
fora de l’escola, són 
decisius en el creixe-
ment, l’aprenentatge i 
l’educació dels infants. 
Paradoxalment, la ma-
jor part de recursos i de 
polítiques públiques se 
centren en el que passa 
dins l’aula.

El resultat és que en el 
temps de lleure s’està 
generant una nova es-
cletxa social entre els 
infants: la distància en 
la participació a les ac-
tivitats extraescolars 
entre els grups ocupaci-
onals més i menys ben 
posicionats és de més 
de 30 punts. El Síndic ha 
recordat que els poders 
públics tenen l’obligació 
de garantir-ne l’accés de 
tothom i proposa un pa-
quet de recomanacions 
per garantir la qualitat 
i l’equitat en l’accés al 
lleure  per a tots els in-
fants. Des de Fundesplai, 
fem nostres aquestes 
recomanacions. Us re-
comanem que llegiu 
l’entrevista que li hem 
fet en les pàgines 14 i 15.

El diumenge 11 de 
maig va tenir lloc 
Festa Esplai, la gran 
celebració anual de 
Fundesplai, que va ser-
vir per difondre “Un 
estiu per a tothom!” i, 
especialment, la cam-
panya de beques per 
a infants amb necessi-
tats socials.

Des del passat mes de maig la 
Fundació Catalana de l’Esplai es 
presenta amb una nova marca 
més curta, clara i integradora: 
Fundesplai. Aquesta denomina-

ció també passa a ser el domini 
del web, els correus electrònics 
i les xarxes socials del grup. D’a-
questa manera, es vol arribar 
més directament als destinataris 

i agents implicats i ser més efi-
cients en la missió de treballar 
a favor dels infants, els joves, 
les famílies i el desenvolupament 
del tercer sector.

Aquest mes d’agost, 
estades de vacances 
assequibles i solidàries 
als equipaments de 
natura de Fundesplai 
situats als millors 
entorns naturals de 
Catalunya.

Parlem amb el 
Síndic de Greuges 
de l’informe que va 
presentar al Parla-
ment sobre les desi-
gualtats en l’accés 
al lleure educatiu i la 
situació de la infància 
més vulnerable.

L’educació 
en el lleure 
és un dret

Festa Esplai

Fundesplai: nova marca i domini web de la Fundació

Rafael Ribó

L'editorial

Nova etapa

 Fundesplai . Creix la demanda de beques per a casals i colònies d'estiu
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Un estiu per a tothom! Aquest estiu, les 
famílies han demanat un 40% més de beques per 
a casals i colònies, una percentatge que, provisio-
nalment, es tradueix en un total de 4.400 ajudes. 
Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) està po-
sant en marxa diferents iniciatives per mobilitzar 

la societat i fer possible que aquest sigui “Un estiu 
per a tothom!”, malgrat la crisi econòmica. Per tal 
de poder donar resposta a aquesta demanda social, 
encara es pot col·laborar amb la campanya de do-
natius a través de la web www.fundesplai.org o el 
telèfon 902 10 40 30.

Fundesplai

Vacances
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pàg. 14-15

Colònies 
en família 
a l'agost!

Mobilitzem la societat 
per aconseguir 
Un estiu per a tothom!

Lleure educatiu inclusiu. Tots els infants han de poder tenir accés a activitats de lleure educatiu de qualitat durant l’estiu. FOTO: A. vAllE

Diari

www.fundesplai.org

El Síndic 
recorda 
als poders 
públics 
que han 
de garantir 
l’accés 
de tothom 
al lleure

Número
especial
Un estiu 
per a 
tothom!
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compromís dels mestres amb 
el país. Les Escoles d’Estiu han 
fet importants contribucions al 
model de país i d’escola catala-
na que volem: defensant l’escola 
pública, catalana, de qualitat i 
per a tothom. Les Escoles d’Es-
tiu 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 me-
todològic i es va practicar una 
pedagogia d’aula, no llibresca, 
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Allò que donem als infants, 
els infants ho donaran a la 
societat

ells i nosaltres per...  Toni BaTLLoRi 
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Enguany és el cinquè any que 
organitzem la campanya “En-
certa 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’orga-
nització 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 grà-
cies a la confiança i complicitat 
de tothom: des de les adminis-
tracions –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 acti-
vitats 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 campa-
nya dura fins a mitjan setem-
bre i, precisament, durant l’a-
gost 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!

Junts ho farem 
possible!

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

(Fundació catalana 
de l'esplai)

Directament Reflexions

L'apunt

Salvador Carrasco Calvo
patró de Fundesplai (Fundació catalana de l'esplai)

Anna Folch
presidenta UNiceF comitè catalunya 

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’Es-
tiu de Xicago i hi havia assistit 
com a alumne. Des de la Man-
comunitat de Catalunya, s’orga-
nitzarien les primeres Escoles 
d’Estiu. 
L’Escola d’Estiu ha potenciat 
la innovació i la renovació pe-
dagògica des de la confluència 

“Doneu-nos a nosaltres, els 
vostres infants, un bon pre-
sent. Nosaltres, per part nos-
tra, us donarem un bon futur”. 
Aquestes paraules les va pro-
nunciar 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 trans-
metre 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 

esforços per tal de tirar enda-
vant un Pacte d’Estat per a la 
Infància. 
L’assoliment d’aquest pacte 
completaria una de les fites 
de la història de la democrà-
cia espanyola, el Pacte de To-
ledo, 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 nos-
tra proposta. Més de 400.000 
infants a Catalunya, més de 
2,3 milions a tot l’Estat espa-
nyol, viuen en llars sota el llin-
dar 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 per-
què afecta els nostres infants i 
també posa en perill el benes-
tar de tots a mitjà termini. 
Aquest 2014, tan especial per a 
UNICEF, ja que es commemo-
ra el vint-i-cinquè aniversari 
de l’aprovació a les Nacions 
Unides de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant, també fa 

contrastada des de l’experiència 
compartida, una realitat viva i 
intergeneracional. La seva llar-
ga història parla per si sola de 
constància, tenacitat, innovació, 
renovació pedagògica, continu-
ïtat generacional, il·lusió i gene-
rositat.
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.

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 Es-
panya 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 in-
fància. Aquesta és la direcció 
que creiem que entre tots hem 
de prendre, perquè el benestar 
dels infants és un dret i, alho-
ra, un bé que ens afecta a tots: 
ens hi juguem molt. 

Cent anys d’Escola d’Estiu

Drets dels infants: el present 
de la infància, el futur de tots 

opinió
Karl A. Meninnger

de dos agents, claus de volta de 
la seva incidència: la iniciativa 
del professorat i el suport, reco-
neixement i patrocini de l’Ad-
ministració educativa. 
Ha tingut una positiva incidèn-
cia en tots els nivells educatius 
i una progressiva presència en 
el territori.
Al llarg dels cent anys d’existèn-
cia, aquesta institució pedagò-
gica ha estat un catalitzador del 
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Sovint els titulars 
dels diaris resumei-
xen el desenvolupa-
ment de la campanya 
“Un estiu per a 
tothom!” en poques 
xifres. Enguany 
aquestes dades po-
den ser les més de 
1.000 tandes d’acti-
vitats; o l’augment 
del 9% de partici-
pants; o les 4.400 
beques atorgades, 
que representen un 
augment del 40%.
Però, darrere d’a-
questes xifres, s’hi 
amaga un enorme 
desplegament de 
persones i recursos 
per garantir que al 
màxim nombre d’in-
fants puguin gaudir 
del seu dret a unes 
colònies de qualitat. 
S’hi amaga la crei-
xent complexitat dels 
protocols que ens 
imposem per garan-
tir que els ajuts es 
destinin en proporció 
a les necessitats de 
cada família.

S’hi amaguen cen-
tenars de trobades 
i reunions dels res-
ponsables i monitors 
de les activitats amb 
les famílies, les ad-
ministracions o amb 
altres entitats amb 
les quals treballem 
en xarxa.  
S’hi amaguen milers 
d’històries personals: 
testimonis d’esforç, 
de professionalitat,  
de compromís, de 
treball voluntari. 
Experiències de soli-
daritat i d’agraïment.
Però, sobretot, 
aquestes xifres 
amaguen el rostre 
de milers i milers 
d’infants feliços, gau-
dint del seu estiu. 
Aquests somriures 
mai no apareixen en 
els titulars. Sort que 
nosaltres els podem 
veure cada dia!

El que 
amaguen 
les xifres

primera sortida. Els infants del GE Espurnes van ser un dels primers grups de sortir de colònies amb destí a l’Alberg de Viladoms de Baix. FOTO: J. M. valls.

Festa esplai
Èxit de la 
28a edició de 
la gran festa 
de Fundesplai

Gimcana 
solidària
Tothom 
compromès 
amb els infants

Vacances
Colònies 
en família 
per al mes 
d’agost

pàg. 11pàg. 8-9pàg. 5xarxa esplai 

Un increment de 
més del 40% 
respecte al 2013 

o, traduït en xifres 
totals, 4.400 beques de 
casals i colònies per a 
infants amb necessitats 
socials. aquests són els 
números provisionals 
per a la campanya “Un 
estiu per a tothom!” de 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai (Fundes-
plai) per aquest 2014, 
que busca garantir 
l’accés a unes activitats 
de lleure de qualitat 
a totes les persones, 
sigui quina sigui la seva 
condició socioeconòmi-
ca o les seves capacitats 
funcionals. 

Per cinquè any conse-
cutiu, Fundesplai està 
impulsant una bateria 
d’iniciatives per garantir 
que tots els infants pu-

   Perfil de la família tipus destinatària 
   de les beques de Fundesplai

el perfil més usual de la família 
destinatària de beques de Fun-
desplai és una família autòctona 
(només el 25% és d’origen immi-
grant); amb un o dos fills; que, 
en un percentatge del 29%, és 

monoparental, i que tres de cada 
quatre pateixen les conseqüèn-
cies de l’atur (i, en un 27% dels 
casos, cap dels membres tenen 
feina). Un 9% de les famílies té 
algun fill amb discapacitat.

Més activitats i més beques  
per a "Un estiu per a tothom!"
 La campanya segueix oberta. Encara es pot col·laborar a través de www.fundesplai.org.

 Opinió
@nvallsc

Núria Valls
Subdirectora 

general de 
Fundesplai

guin gaudir de colònies 
i casals.

Amb aquestes mesures, 
a dia d’avui, Fundesplai 
ha pogut atorgar direc-
tament prop de 4.400 
beques per a colònies i 
casals, un 40% més que 
l’any passat, que se’n van 
atorgar més de 3.100. 

Fundesplai preveu desti-
nar 240.000 € a aquestes 
beques, un 40% més que 
l’any passat. 

Justament, el passat 6 de 
juny, el Síndic de Greuges 
va presentar un informe al 
Parlament de Catalunya 
on es posava de manifest 
les desigualtats existents 

en l’accés a aquestes acti-
vitats. Tot això ha portat 
Fundesplai a organitzar 
més activitats dirigides 
a garantir l’atenció dels 
infants en situació més 
vulnerable i s’ha ofert a 
les famílies el sistema 
d’autofinançament de 
les activitats mitjançant 
la rifa de l’estiu.

La demanda de les 
famílies ha superat 
les previsions
A banda d’aquests 
240.000 € que es preveu 
destinar a beques cana-
litzades directament per 
Fundesplai, alguns dels 
centres d’esplai adherits 
també reben ajuts dels 
seus ajuntaments o de l’O-
bra Social de la Fundació 
“la Caixa”, a través del pro-
grama ProInfància. L’any 
passat la quantitat econò-
mica destinada a ajuts i 
beques per als infants que 
participen a les activitats 
d’estiu de Fundesplai va 
superar el milió d’euros.

Tot i l’augment dels fons 
i els ajuts atorgats, la de-
manda encara és superior 
i la campanya de beques 
segueix oberta fins a mit-
jan setembre. Per aquest 
motiu, Fundesplai reite-
ra la seva crida a tothom 
perquè col·labori fent un 
donatiu a través del telè-
fon 902 10 40 30 o del web 
www.fundesplai.org.

@carlesXifra 

Carles 
Xifra 

S'hi amaguen 
experiències 
de solidaritat 
i d'agraïment
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així com La Vanguardia, 
El Punt Avui o el 20 Mi-
nutos; i organitzacions 
com Transports Metro-
politans de Barcelona 
han col·laborat en la 
difusió de la iniciativa i 
han permès que més fa-
mílies se n’hagin pogut 
beneficiar.

Cal destacar també les 
ajudes que concedeixen 
els ajuntaments i l’Obra 
Social de la Fundació “la 
Caixa” a través del pro-
grama Proinfància a 
alguns dels esplais que 
formen part de Fun-
desplai per a beques de 
casals i colònies.

participació 
dels ciutadans 
i les famílies
Però, a banda de les 
aportacions de les ins-
titucions, empreses i 
mitjans de comunicació, 
la campanya “Un estiu 
per a tothom!” destaca 
per la gran participació 
dels ciutadans que, ja 
sigui col·laborant com a 
voluntaris o fent dona-
tius econòmics, o parti-
cipant en la 2a Gimca-
na Solidària de l’Estiu, 
s’han mobilitzat per tal 
d’aconseguir que tots 
els infants puguin gau-
dir del seu dret a unes 
activitats de lleure de 
qualitat.

Finalment, cal destacar 
la implicació de les mi-
lers de famílies que cre-
uen en la importància 
de l’educació en el lleure 
per a la formació i crei-
xement dels seus fills i 
filles, i els han apuntat 
en una de les més de mil 
tandes d’activitat que 
Fundesplai organitza 
aquest estiu.

 Un estiu per a tothom. Administracions públiques, empreses i particulars donen suport a la campanya 

Mobilitzar la societat, sumar esforços 

Mobilitzar la 
societat per 
fer possible 

que tots els infants 
puguin gaudir d’ac-
tivitats de lleure 
educatiu de qualitat 
durant l’estiu. aquest 
és un dels pilars 
fonamentals d’“Un 
estiu per a tothom!”, 
la campanya que 
promou Fundesplai 
i que solament és 
possible amb la suma 
de molts esforços. 
La campanya encara 
està oberta i necessita 
la col·laboració de 
tothom.

Fundesplai ha demanat 
la col·laboració d’admi-
nistracions públiques, 
empreses i particulars 
per poder fer possible el 
lema de la campanya i 
que aquest sigui un estiu 
per a tothom. 

administracions 
públiques, mitjans 
de comunicació...
Així, administracions 
públiques com la Gene-
ralitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, 
el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat 
i l’Ajuntament de Bar-
celona i empreses com 
Grífols i Avant Grup-
Bardet s’han sumat a la 
campanya atorgant fons 
per a beques destinades 
a infants amb necessi-
tats socials. 

Per la seva banda, mit-
jans de comunicació 
com TV3, El Periódico, 
Catalunya Ràdio, l’ARA, 

xarxa esplai 

  necessitem la teva col·laboració!
La campanya “Un estiu per a tothom!” 
està en marxa fins al setembre i encara 
s'hi pot col·laborar a través 
del telèfon 902 10 40 30 

o la web 

www.fundesplai.org
totes les aportacions sumen 
i, des de molt poc, es pot ajudar molt!
aquí podeu trobar 
alguns exemples de col·laboració:

CoNtribuiNt 

50€
material d’un infant 

per a unes 
colònies d’estiu

CoNtribuiNt 

200€
una setmana 
completa de 

campament o colònies!

CoNtribuiNt 

20€
menjar d’un infant 

durant 5 dies 
de casal d’estiu

col·lectius vinculats a 
Fundesplai (Fundació 
catalana de l'esplai). 
L'objectiu d'aquest 
vídeo i de la cançó és 
ajudar a difondre la 
campanya "Un estiu 
per a tothom!" de 
Fundesplai, per tal 
d'oferir beques per a 
casals i colònies per a 
infants amb necessi-
tats socials.

Una de les nove-
tats de la campanya 
d’aquest any és la 
cançó “Un estiu per 
a tothom!”. eduardo 
izquierdo, treballador 
de Fundesplai, i Mario 
cobo junt amb una 
banda de músics pro-
fessionals van crear el 
tema amb el mateix 
nom que la campa-
nya que serveix de 
melodia central i font 
de recaptació de la 
campanya de beques. 
La cançó es pot baixar 
enviant un missatge 
sms amb la paraula 
fundesplai al 27171 i 
col·laborar d’aquesta 
manera amb la cam-
panya de beques. 
a més, posteriorment 
es va fer un vídeo en 
el qual han participat 
músics com Leiva, 

Envia 
Fundesplai 
al 27171 i 
col·labora amb 
la campanya!

dani Nel·lo, grups com 
sidonie o Macedònia, 
actors i actrius com 
óscar Jaenada o clara 
segura, l'humorista 
Leo Harlem, esportistes 

com el nedador rafa 
Muñoz o l'exjugador 
de bàsquet carles ruf, 
el periodista senen 
armengol, així com 
infants, joves i diversos 

Mira el vídeo 
d’"Un estiu 
per a 
tothom!"

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

CoNtribuiNt 

100€
una setmana 

completa de casal

La cançó “Un estiu per a tothom!”. Es va presentar durant la Festa Esplai i els participants la van poder ballar. Foto: J.M. valls.

  "Un estiu per a tothom!", 
  una cançó i un vídeo solidaris!
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Per segon any, 
Fundesplai orga-
nitza la Gimcana 

Solidària de l’Estiu, la 
competició lúdica per 
equips que té la finali-
tat recaptar fons per a 
la campanya “Un estiu 
per a tothom!”.

La Gimcana és possible 
gràcies a la participació 
de més de 150 persones, 
que, organitzades en 
equips de 4 a 7 partici-
pants, promouen dife-
rents accions culturals, 
gastronòmiques, esporti-
ves... per tal de recaptar 
fons per a la campanya. 
En el requadre de la dre-
ta en podeu conèixer sis 
exemples concrets.
 
proves patrocinades 
per empreses
Aquest 2014, la Gimcana 
solidària de l'estiu incor-
pora novetats per tal de 
facilitar la participació i 
la recaptació dels equips. 
La primera d'aquestes 
són les proves patroci-
nades per les empreses  
col·laboradores, que 
aporten fons fent un do-
natiu als equips guanya-
dors de la prova. En segon 
lloc, s'han articulat les 
promocions solidàries. 
Així, la Cooperativa Fal-
set Marçà ofereix un 5% 
de descompte en la com-
pra dels seus vins i olis i 
cedeix un 20% de la quan-
titat total a la campanya 
solidària; Cafès Novell 
ofereix les seves cafeteres 
amb una rebaixa del 50%, 
a la vegada que cedeix la 
meitat d’aquesta com-
pra a aquesta iniciativa 
solidària; i l’empresa de 
material esportiu Whala 
ofereix un 10% de des-
compte i destina el 15% 
a la campanya de beques.
 
Més de 900 infants
becats el 2013
En la primera edició de 
la Gimcana Solidària, 
celebrada l'any passat, hi 
van participar 30 equips 
que van recaptar més de 
40.000 euros que van 
permetre oferir beques 
per a colònies i casals a 
prop de 900 infants i jo-
ves.

 2a Gimcana solidària . Més de 150 persones han format 30 equips per organitzar accions solidàries 

tothom compromès amb els infants
@microhug

Víctor H.
Martínez

equip sobre la marxa

equip espurnes Gran reserva

equip servesplai

equips esplaiem i 3 Kip

equip allscrusmaicouen

equip Labor power

Obres d’art solidàries 
Aquest equip està integrat per Montserrat Picas, Maria José Iglesias, 
Joaquim Colom, Manuel Pérez i Bet Nolla. Han cedit una col·lecció de 
quadres creats per Montserrat Picas. l’artista  ha donat els diners acon-
seguits a la campanya “Un estiu per a tothom!”. Podeu veure les obres 
i aconseguir-ne alguna (si en queden...) a http://mpicas.wordpress.com/.

els esplais es mobilitzen 
Els esplais tenen un paper molt destacat en la Gimcana. Com a mostra, 
aquest equip, format per antics monitors del GE Espurnes d’Esplugues de 
llobregat. Entre les accions que han realitzat, destaca la paradeta que van 
muntar durant la Fira del Centre Cultural l’Avenç. D'aquest esplai, també 
hi participa un altre equip, Espurnix, que organitza un concert solidari.

caminada l'Hospitalet-Montserrat de servesplai 
Mercè lluveras i Cristina Rodríguez, de l'equip de Servesplai, van com-
pletar la caminada l'Hospitalet de llobregat - Montserrat el cap de 
setmana del dissabte 14 i diumenge 15 de juny. En total, van ser 55 
quilòmetres de solidaritat, ja que moltes persones van fer una aportació 
econòmica per cada quilòmetre de la distància recorreguda.

concert solidari del cor Vivace 
Aquests dos equips, formats pels membres de l’Àrea Esplai i per l’Àrea 
Social de Fundesplai, han organitzat, per segon any consecutiu, un 
concert solidari a càrrec del Cor vivace del Cercle de Gràcia. l’acte, 
celebrat el diumenge 13 de juliol, va aplegar més de 200 persones, que 
van omplir l’Auditori Barrades per gaudir de l’espectacle “Oh Amèrica!”.

sopar de gala del curs de cuina
Noemí Castro, Isa Santero, Susana Calero, Meritxell Pascual, Patrícia 
Compañó, Ana Boada i lídia víctor han organitzat diferents activitats 
que han lligat gastronomia i solidaritat, per exemple, la cloenda d’un 
curs de cuina realitzat a CENTRE ESPlAI, en què van organitzar un dinar 
solidari les aportacions del qual es van destinar a la campanya de beques.

Bijuteria artesana 
la Montse Espinola, la Marta Grané, l’Azucena Rivas, la Meritxell Sánc-
hez, el Jordi Puigdemont, l’Elena Medina i la Irene Mingorance formen 
aquest equip del Departament de Recursos Humans de Fundesplai. 
Els labor Power centren les seves accions en la venda de bijuteria de 
disseny, especialment, penjolls i anells, que estan tenint molt d’èxit!
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camps de treball
Solidaritat i lleure es 
combinen a la perfecció 
als camps de treball, on 
els joves tenen diferents 
opcions per triar. Així, 
al Delta del Llobregat 
els participants com-
binen intervencions de 
millora ambiental amb 
activitats de lleure a la 
platja de Castelldefels, 
mentre que, al de “Joves 
Solidaris”, es farà una 
recuperació de l’entorn 
natural de la finca de Can 
Grau i excursions amb 
bivac, jocs i vetllades i, 
al de “La vida dels Pas-
tors a la Vall d'Ogassa!”, 
els joves aprendran de 

manera lúdica com era 
la vida rural.

Jugateca ambiental
A més, aquest estiu cal 
destacar una altra ini-
ciativa innovadora: la 
Jugateca ambiental del 
Parc Nou del Prat de 
Llobregat. Aquest és 
un espai lúdic i educa-
tiu que és impulsat per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament 
del Prat i Fundesplai. 

augment de les 
activitats a l’agost
Una novetat important 
del 2014 és el gran aug-
ment de les activitats 
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Un estiu amb més de 1.000 activitats
 campanya d'activitats. Augmenta un 9% el número de places per a les activitats d'estiu de Fundesplai

Aquest estiu, la 
campanya “Un 
estiu per a tot-

hom!” de la Fundació 
Catalana de l'Esplai 
(Fundesplai) ofereix 
més de 1.000 tandes 
de casals, colònies, 
campaments, camps 
de treball, cursos i 
vacances en família, 
amb més de 46.000 
places. aquesta xifra 
representa un 9% més 
que l’estiu passat i 
reflecteix la voluntat 
de Fundesplai d’or-
ganitzar activitats de 
qualitat per a totes a 
les edats, accessibles 
i amb voluntat inclu-
siva.

Fundesplai i bona part 
dels esplais que en for-
men part organitzen 
colònies, casals, rutes i 
camps de treball. Totes 
les activitats són dutes 
a terme per monitors 
titulats i degudament 
formats i es desenvolu-
pen en equipaments ac-
cessibles i de la màxima 
qualitat. 

Entre les principals no-
vetats per a aquest any, 
hi ha colònies artísti-
ques, anglès i natura; 
camps de treball on les 
persones joves partici-
pants combinen inter-
vencions de millora am-
biental amb activitats de 
lleure o els casals d’estiu 
temàtics. 

casals d'estiu
Entre els casals, destaca 
el que s’organitza a l’es-
cola Antoni Brusi, de Bar-
celona, que gira al voltant 
de la ciència i la tecnolo-
gia i es fa en anglès pels 
nens i nenes de primària. 
En aquest casal, nenes i 
nens aprenen un munt 
de coses relacionades 
amb les noves tecnolo-
gies, com el geocatching 
(cerca d’objectes mitjan-
çant GPS) o la construc-
ció de robots, a la vegada 
que gaudeixen dels tra-
dicionals jocs d’aigua i 

les excursions. Entre els 
casals, també destaca el 
de CENTRE ESPLAI, 
la seu de Fundesplai al 
Prat de Llobregat, on 
nenes i nens participen 
en un munt de tallers i 
activitats esportives, a la 
vegada que descobreixen 
el Delta del Llobregat, un 
important espai natural.

A més, cal destacar que 
per tercer any conse-
cutiu es fa un casal de 
joves amb metodologia 
aprenentatge servei a 
Sant Julià de Vilatorta. 
En horari de casal, de 9 
h a 17 h, els joves partici-
pen cada matí en tasques 

per recuperar diferents 
espais o elements patri-
monials del poble. A la 
tarda, els joves realitzen 
activitats lúdiques, jocs 
i tallers, així com excur-
sions, piscina i una ruta 
amb bivac.

colònies 
i campaments
Entre les nombroses tan-
des de colònies i els cam-
paments destaquen la 
que s'organitza a la casa 
de Can Massaguer (Sant 
Feliu de Buixalleu), que 
acollirà la tanda “El Mont-
seny a través dels sentits”, 
on nenes i nens faran ex-
cursions que potencien 
la descoberta d’aquest 
entorn natural a través 
dels sentits; a l’Alberg de 
Cal Pons (Puig-reig) es 
fan unes colònies de mú-
sica i teatre, mentre que 
als Vagons d’Àger (Àger) 
tindran lloc unes estades 
totalment en anglès.

xarxa esplai 

Els infants de 
l’Esplai Campiquipugui, de la Riera 

de Gaià, van gaudir d’uns 

quants dies de 
colònies a l’equipament de la Rect

oria de la Selv
a (Navès)

Aquest any 
han augmentat 
molt les  
activitats  
organitzades 
per al mes  
d'agost

ELS JOVES PARTICIPANTS EN EL CAMP DE TREBALL "LA VIDA DELS PASTORS" 

(EL RIPOLLÈS), DURANT LA RUTA AL TAGA 

A L’ESCOLA VILA OLÍMPICA DE BARCELONA S’HA FET UN CASAL MUSICAL 

SOBRE EL "REGNE DE LA FANTASIA"

L’Olla Espai de Lleure Educatiu, de Caldes de Montbui, organitza aquest estiu 
un casal dedicat a l’astronomia

Cristina 
Rodríguez 

@fundesplai
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organitzades pel mes 
d’agost, que han vist 
multiplicar el número de 
places respecte de l’any 
passat. Això respon a 
les noves necessitats so-
cials de les famílies, ja 
que cada cop hi ha més 
persones que treballen 
durant el mes d’agost i 
necessiten casals d’estiu 
per poder conciliar la 
vida laboral i familiar i, 
alhora, oferir als seus fills 
una proposta de lleure de 
qualitat. Per altra banda, 
també s’han multiplicat 
les places reservades per 
a infants amb especial 
vulnerabilitat social. Es 
tracta de nens i nenes 

“Aquest projecte 
em fa créixer com a 
persona i adonar-me 
del meu potencial”. 
l’Aida Soler és una de 
les 127 persones joves 
que ha participat en 
una de les 5 edicions 
del Tresca que s’ha fet 
aquest 2014. Primer es 
va formar com a moni-
tora i aquest estiu ha 
participat en un camp 
de treball per promou-
re el lideratge juvenil, 
que l’ajudarà a posar 
en marxa diferents 
iniciatives. 

Aquest programa 
d’inserció sociolaboral 
que impulsa Fundesplai 
ha comptat en aquests 
mesos amb el com-
promís de 43 entitats 
de 14 municipis de tot 
Catalunya, la qual cosa 
ha permès desenvolu-
par cursos de formació 
a Mataró, Esplugues de 
llobregat, el Prat de llo-
bregat i Barcelona (2). 

Com a culminació dels 
cursos, durant el mes 
de juliol es va organit-
zar un camp de treball 
específic per a joves 
del Tresca per promou-
re el lideratge juvenil. 
Al camp de treball, que 
es va desenvolupar a 
la localitat de Tarrés 
(la Garriga), en un 
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Camp de treball com a culminació 
del programa Tresca Jove

activitats d’estiu per a persones 
amb diversitat funcional

la voluntat inclusiva de 
la campanya “Un estiu 
per a tothom!” també 
es veu reflectida en el 
fet de garantir l’accés 
al lleure a persones 
amb diversitat funcional 
durant les vacances. En 
el transcurs del curs, 
diferents esplais que for-
men part de Fundesplai 
atenen infants i joves 
amb diversitat funcional 
en espais ordinaris i 
específics, però durant 
l’estiu és molt important 
que les instal·lacions de 
natura on es desenvo-
lupen casals i colònies 
estiguin adaptades.

En aquest sentit, 
Fundesplai disposa de 
16 cases de colònies 
i albergs dissenyats 
i/o adaptats sota els 
paràmetres de disseny 
per a tothom. Aquests 
equipaments no només 

s’han dotat d’ascensors 
i lavabos adaptats, sinó 
que han adaptat tots els 
interiors i, en molts ca-
sos, els espais exteriors 
i equipaments (com ara 
les piscines) per poder 
acollir grups nombrosos 

de persones que van en 
cadira de rodes. 
l’any 2013, en les 
cases de colònies de 
Fundesplai, es van fer 
4.750 estades de perso-
nes amb problemes de 
mobilitat.

ELS JOVES PARTICIPANTS EN EL CAMP DE TREBALL "LA VIDA DELS PASTORS" 

(EL RIPOLLÈS), DURANT LA RUTA AL TAGA 

L’Olla Espai de Lleure Educatiu, de Caldes de Montbui, organitza aquest estiu 
un casal dedicat a l’astronomia

aida soler

“aquest projecte 
em fa créixer com 
a persona i 
adonar-me del 
meu potencial”

Jalila Hmimsa

“Ha estat una 
de les experiències 
més  boniques 
que he 
viscut mai”

que durant el curs es be-
neficien de les beques de 
menjador escolar, que 
durant el juliol ja parti-
cipen en algun casal on 
s’ofereix el dinar, però 
que durant l’agost podi-
en quedar desatesos. Per 
a aquests nens, des de 
Fundesplai se’ls ofereix 
participar en casals amb 
un plantejament educa-
tiu exactament igual que 
els de la resta de l’estiu. 
Tots inclouen tallers, ex-
cursions, piscina, i estan 
oberts a tots els nens i 
les nenes. La diferència 
és que es posa especial 
atenció a garantir una 
adequada alimentació.

 

Remei 
Sàenz

@fundesplai

Luci 
Villagrasa

@LuciFederacio 

equipament cedit per 
la Comunitat de Jesús, 
hi van prendre part 14 
joves que s'han format 
amb el Tresca i que des 
del 7 al 15 de juliol van 
fer tasques de recupe-
ració d'entorns de la 
localitat, a la vegada 
que va ajudar a reforçar 
els vincles entre ells. 

“Ha estat una de les ex-
periències més boniques 
que he viscut mai”, ex-
plica Jalila Hmimsa, una 
de les participants.

Aquesta activitat està 
pensada per promou-
re el lideratge juvenil, 
ja que, a part de les 
tasques habituals dels 
camps de treball, els 

joves també es formaran 
en la participació i el 
lideratge, perquè en un 
futur puguin ser ells/es 
mateixos/es promotors/
es d'altres iniciatives més 
enllà del Tresca.

el tresca, 
a atenes
D’altra banda, el Tresca 
Europe de Fundación 
Esplai, finançat per Stav-
ros Niarchos Foundation 
(SNF), va ser convidat a 
assistir a la 3a Confe-
rència Internacional de 
Filantropia que la SNF va 
organitzar a Atenes els 
passats 26 i 27 de juny,  
on van participar més de 
500 persones de més de 
20 països. la participació 
en aquest acte reforça 
el compromís d’Stavros 
Niarchos amb el Tresca 
Europe, una de les bran-
ques del Tresca.
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Aquest preu inclou la 
pensió completa, l’ús 
dels equipaments i les 
piscines i un progra-
ma d’activitats diàries 
conduïdes pels equips 
d’educadors que fan 
que les famílies puguin 
descansar i, a la vegada, 
descobrir els diferents 
entorns de gran interès 
natural on estan situa-
des les cases. 

A més, totes les famí-
lies que participen en 
aquestes estades saben 
que també estan fent un 
gest solidari, ja que un 
percentatge del que pa-
guen Fundesplai el de-
dica a becar infants de 
famílies sense recursos, 
perquè el proper estiu 

Per tercer any, 
Fundesplai (Fun-
dació Catalana 

de l’Esplai) obre du-
rant el mes d’agost les 
seves cases de colò-
nies i albergs perquè 
les famílies puguin 
gaudir d’estades de 
vacances, divertides 
i educatives, de la 
màxima qualitat, al 
preu més assequible. 
I, a més, solidàries, 
perquè Fundesplai 
dedica un percentatge 
del preu que paguen 
les famílies a becar 
infants sense recursos 
perquè el proper estiu 
puguin anar a unes 
colònies! 

Les estades s’ofereixen a 
un preu realment asse-
quible per a les famílies. 
Per exemple, l’estada de 7 
dies/6 nits, a pensió com-
pleta, per a una família 
d’una parella amb dos fills 
fins als 16 anys a la majo-
ria de les cases de colònies 
i albergs de Fundesplai és 
de només 516 €. En aquest 
supòsit, la setmana com-
pleta d’agost, tot inclòs, 
surt per menys de 130 € 
per persona!

 Vacances. Estades assequibles i solidàries als millors entorns naturals

colònies en família al mes d'agost!

Les famílies 
que participen 
en les estades, 
a més, fan un 
gest solidari, 
ja que un 
percentatge 
del que paguen 
Fundesplai 
el dedica a 
becar infants 
de famílies 
sense recursos

Les selfies dels responsables de les colònies

esther armengol 
RESPONSABlE COMERCIAl DE FUNDESPlAI

"Mantenim un contacte 
molt estret amb les famílies"

“Mantenim un contacte molt estret amb les famílies 
per poder oferir-los una estada en la casa de colònies 
que més s’ajusti a les seves necessitats. El preu és 
molt ajustat, però el que més valoren les famílies 
és que es tracta d’un model de vacances que els 
permet descansar i, alhora, fer un munt d’activitats 
amb altres famílies que també tenen fills i filles.”

cristian ruiz. EDUCADOR

"a les colònies en família, ningú no s’avorreix"
“Cada matí i cada tarda organitzem activitats 
pensades per a tota la família: des de tallers de 
descoberta dels ocells, per aprendre a fer pa o 
una gimcana per un bosc vertical. Però. si els pares 
volen descansar, nosaltres ens fem càrrec dels 
fills. A les colònies en família, ningú no s’avorreix!”

Vanessa Gonzàlez 
MONITORA FíSICO-ESPORTIvA

"Oferim l’activitat 
més adequada a cada família" 

"Piragües, bicicletes, excursions, tir amb arc... Du-
rant les colònies en família, es poden fer un munt 
d’activitats. la nostra tasca és acompanyar cada 
família i oferir-los l’activitat més adequada segons 
les edats i les preferències de cada grup.”

Glòria Garcia. CUINERA 

"Fem cuina mediterrània"
A les cases de colònies fem cuina mediterrània, amb 
menús elaborats per un equip de dietistes i tenint 
molt en compte les necessitats o possibles intoleràn-
cies de cada persona. Però allò que valoren més les 
mares i pares és poder passar una setmana sense 
haver d’anar a comprar, ni cuinar, ni rentar plats!

Monitor
s/es d

e natu
ra org

anitzen 

taller
s d’observ

ació d’oce
lls

Les cases de colònies són un lloc ideal 

per descansar i desconnectar

Hi ha cases que inclouen refrescants 
rutes en piragües

Nenes
 i nen

s pode
n 

gaudir 
d’activit

ats 

adapta
des a 

les se
ves ed

ats

@egadrados 

Ester 
Garcia
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El dilluns 21 d’abril, es va 
celebrar l’acte d’inauguració 
de les obres de millora que la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
(Fundesplai) ha efectuat a 
l’Alberg de la Rectoria de la 
Selva, a Navès (Solsonès).  A 
la celebració, a la qual van 
assistir l’alcalde de Navès,  Jo-
sep M. Casafont i el president 
de Fundesplai, Josep Gassó,  
hi van participar prop de 200 
persones, entre veïns i assis-
tents a la inauguració.

Fundesplai inverteix 
360.000 euros
En aquestes obres de millora, 
Fundesplai ha invertit 360.000 
euros, que ha aconseguit 
gràcies al programa lEADER de 
la Unió Europea dirigits a la di-
versificació econòmica de les 
zones rurals, així com a través 
dels fons de l’IRPF del Minis-
terio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Aquestes 
obres han consistit en la mi-
llora de les instal·lacions de la 
segona planta i de la teulada 
de l’alberg.

Fundesplai gestiona l’Alberg 
de la Rectoria de la Selva des 
de 2008. En aquest període ja 
va efectuar unes millores de 
la piscina. Actualment, s’estan 
fent gestions per aconseguir 
més ajuts que permetin con-
cloure la remodelació integral 
de l’equipament.

la Rectoria de la Selva acull 
un alberg, uns terrenys 

d’acampada i una escola de 
natura, amb piscina i pistes 
esportives, situats en un 
punt enlairat d’alta muntanya 
sota els espectaculars cingles 
de Busa, en un espai d’un alt 
interès natural i paisatgístic. 
l’equipament ofereix un es-
pai per a la trobada, el lleure 
i l’educació d’infants, joves, 
famílies i grups.

rineu); Can Massaguer i 
la Traüna (Montseny); 
l'alberg d'El Molí de 
Sant Oleguer (Vallès 
Occidental); l'alberg 
de Cal Ganxo (Garraf), 
Can Santoi (Collserola) 
i Les Codines (Osona). 
També en els albergs de 
la Rectoria de la Selva 
(Solsonès); Viladoms de 
Baix (Bages) o Cal Pons, 
a Puig Reig (Berguedà).

La majoria de cases 
disposen de piscina i 
estan totalment adapta-
des per a persones amb 
problemes de mobilitat.  
Bona part de les habita-
cions disposen de bany 
propi i poden ser d’ús 
exclusiu per a cada grup 
o unitat familiar. 

puguin anar de colònies 
i casals d’estiu. 

Fundesplai va iniciar 
aquest programa d’esta-
des per a famílies  el 2012. 
L’any passat ja hi va haver 
un 25% més de contracta-
cions i enguany s’espera 
un augment similar. Qui 
vulgui encara pot reservar 
una estada trucant al 902 
10 40 30 o a través del 
web www.fundesplai.org  

descansar i gaudir 
de la natura
Passar uns dies en família 
en una casa de colònies 
proporciona l’oportunitat 
de fer unes vacances en 
les quals descansar  i des-
connectar de la rutina, 
conviure en família i no 
preocupar-se  de la inten-
dència quotidiana (cuina, 
netejar...), compartir ac-
tivitats divertides amb 
altres famílies, gaudir de 
la natura i descobrir tots 
els seus secrets gràcies 
als equips d’educadors 
ambientals i conèixer el 
país a través de les ex-
cursions a peu, anant als 
pobles més propers... 

Entre les cases on es pot 
fer una estada aquest 
mers d’agost hi ha Can 
Mateu, Els Porxos, la Cin-
glera i El Company (totes 
quatre a Vilanova de Sau, 
Osona); Mas Cabàlies (Pi-

9
xarxa esplai 

 Vacances. Estades assequibles i solidàries als millors entorns naturals

colònies en família al mes d'agost!

  Can Mateu, a Vilanova de Sau, estrena 
   una instal·lació de bosc vertical

  obres de millora a  
  La Rectoria de la Selva (el Solsonès) 

Encara queden 
habitacions disponibles. 
Qui vulgui encara pot 

reservar una 
estada trucant 

al 902 10 40 30 o 
a través del web 

www.fundesplai.org  

Per només

516 €, 
2 adults 

i 2 menors de 
fins a 16 anys 
poden gaudir 
d’una estada 

d’una setmana 
del mes 
d’agost 

en una casa 
de colònies!

Poc abans de l’estiu, el 
complex de Can Mateu, que 
acull tres cases de colònies 
i dos terrenys d’acampada a 
vilanova de Sau, va inaugurar 
una nova instal·lació pensa-

da pels més joves: un bosc 
vertical.

Aquesta instal·lació consta de 
122 metres de diferents cir-
cuits com tirolina, xarxa ten-
sada, túnel i skate aeri, zig-

zag... adaptats per a diferents 
edats i amb supervisió de mo-
nitors/es experimentats/des, 
pensat perquè infants i joves 
puguin gaudir d’una aventura 
amb la màxima seguretat. 

Les cases de colònies són un lloc ideal 

per descansar i desconnectar
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El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat

xarxa esplai 

camp de treball. Mas Cabalies (Ogassa) acollirà els participants arribats d'arreu de l'estat. FOTO: Josep M. valls.

J. M. valls. En les pobla-
cions on la principal 
activitat econòmica és 
el turisme, durant el mes 
d’agost hi ha moltes 
famílies que treballen i 
és quan més necessiten 
l’organització d’un casal 
d’estiu que ofereixi una 
opció de lleure de quali-
tat per als seus fills.

Aquest és el cas de la 
vila de Roses, al Baix 
Empordà, on l’ajun-

tament impulsa un 
casal d’estiu per donar 
resposta a aquesta 
necessitat. Aquest casal, 
que enguany gestiona 
Fundesplai, acollirà més 
de 450 nens i nenes que 
podran practicar esports 
o fer tallers d’arts escè-
niques, combinats amb 
els refrescants banys a 
les platges o a la piscina 
i les excursions per 
conèixer l’entorn natural 
més proper.

J. M. valls. El mes d’agost 
també és una bona 
oportunitat per formar-
se amb vista a tenir més 
oportunitats laborals. El 
Centre d’Estudis de l’Es-
plai ofereix dos cursos 
que comencen a finals 
d’aquest mes: el Curs 
de Monitor/a d’Activi-
tats de lleure Infantil i 
Juvenil, que s’organitza 
al carrer llàstics de 
Barcelona del 25 d’agost 
al 14 de setembre; i el 

Curs de Director d’Acti-
vitats de lleure Infantil i 
Juvenil, que es fa al GE 
Espurnes, d’Esplugues 
de llobregat, del 25 d’a-
gost al 28 de setembre. 
El primer té un preu de 
233 € (150 € per a edu-
cadors de la Federació) i 
el segon de 333 € (250 
€ per a educadors de la 
Federació). 

+informació i inscripcions:

93 551 15 33 i 
cee@fundesplai.org.

Obert a l’agost!

Formació a l'estiu

Casal d’estiu a Roses

 Joves compromesos. Projecte “Jo-Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad”

Fundación esplai promou 
el protagonisme dels joves 
en la transformació social

Posar en mar-
xa iniciatives 
socioeducatives 

de caràcter comuni-
tari promogudes per 
grups de joves com-
promesos, promoure 
que siguin protago-
nistes del canvi soci-
al i enfortir el treball 
en xarxa amb altres 
entitats. aquests 
són els objectius del 
projecte "Jo-Ven! 
DiSueña y Construye 
tu Comunidad" que 

impulsa Fundación 
Esplai. 

Mitjançant "Jo-Ven!", 
Fundación Esplai va llan-
çar una convocatòria ober-
ta a la qual grups de joves 
de diferents territoris van 
presentar els seus projec-
tes de millora de la comu-
nitat. Posteriorment, se'n 
van seleccionar cinc: “Club 
d’Esplai” del CE Son Oliva 
(Palma, Mallorca), “Jóve-
nes Monitores del Moli-
nar” de l’Esplai El Molinar 
(Palma, Mallorca), “Re-
creos Motor Cultural” de 
l’IES Sierra de Almenara 
(Lorca, Múrcia), saló man-
ga ''Akibacon” d’un grup 

de joves de la localitat de 
San Andrés y Sauces (La 
Palma) i “El saco de las 
ideas” dels joves del centre 
cultural de Villanueva de 
Algaidas (Màlaga).

compartir
experiències 
i formar-se
Les 17 persones joves inte-
grants dels grups escollits 
participen del 19 al 31 de 
juliol en un camp de tre-
ball, on, a més de compar-
tir experiències en unes 
convivències, es formen 
per dur endavant el seu 
projecte. Finalment, des-
prés del camp de treball, 
les persones joves partici-

pants tornaran a les seves 
comunitats, on, amb l'a-
companyament de Fun-
dación Esplai, posaran en 
marxa les seves iniciatives. 

Fundación Esplai, amb 
"Jo-Ven! DiSueña y Cons-
truye tu Comunidad", vol 
impulsar i consolidar  
una xarxa de grups im-
pulsors en diferents ter-
ritoris que contribueixin 
amb les seves accions a 
promoure la ciutadania 
compromesa, la transfor-
mació social i el desen-
volupament comunitari, 
especialment en aquells 
barris o zones amb més 
mancances i dificultats.
 

Un bon moment per formar-se!

Virgina 
Pareja

@v_pareja 
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ta l’Estiu – Un estiu per 
a tothom!”. Un altaveu 
que aquest 2014 ha am-
pliat més que mai la veu 
solidaritat per tal que tots 
els infants puguin gaudir 
d’un estiu.

I és que aquest 2014 la 
campanya de l’estiu està 
marcada per l’important 
increment en les neces-
sitats socials de molts 
infants, les famílies dels 
quals estan afectades per 

que desenvolupen els es-
plais i Fundesplai al llarg 
de l’any. Les persones as-
sistents van poder gaudir 
de més de 50 activitats 
que durant el matí van 
fer les delícies de petits i 
grans: tallers de sosteni-
bilitat, biciruta, gimcanes, 
jocs tradicionals, noves 
tecnologies...

Després de dinar, a la 
tarda, va ser el moment 
de les cercaviles de les 
entitats. Dracs, tambors 
i xanquers van fer seus 
els camins del Parc en 
un itinerari festiu, que 
va donar pas a l’acte de 
cloenda. Josep Gassó, 
president de Fundesplai, 
va recordar durant el seu 
parlament que, justament 
quan més necessitats hi 
ha, més necessària és la 
mobilització de tothom. I 
un bon exemple va ser la 
coreografia final que van 
ballar tots els assistents a 
la festa al ritme de la can-
çó solidària “Un estiu per 
a tothom!”.

Poc abans de les 
deu del matí del 
diumenge 11 de 

maig, els voltants del 
Parc nou del Prat del 
Llobregat van omplir-
se d’autocars vinguts 
d’arreu de Catalunya, 
de cotxes i veïns i 
veïnes de la ciutat. in-
fants, joves, famílies, 
monitors/es, represen-
tants institucionals, 
d’organitzacions i 
d’empreses van anar 
ocupant el Parc per 
gaudir d’un jornada de 
diversió i solidaritat 
amb Festa Esplai.

En total, van participar 
prop de 10.000 a la gran 
celebració anual de Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l'Esplai), que és 
el punt de partida i un 
dels principals altaveus 
de la campanya “Encer-

 celebració solidària. La jornada va aplegar milers de persones al Parc Nou del Prat de Llobregat

Festa esplai, tret de sortida 
de la campanya d'activitats d'estiu

la crisi. Més demandes 
de beques per a activitats 
d’estiu i la posada en mar-
xa de més casals d’estiu a 
l’agost, per tal de respon-
dre a les noves necessitats 
socials de les famílies, són 
els factors que marquen 
les principals línies so-
cials de la campanya. A 
Festa Esplai, Fundesplai 
va mostrar els impor-
tants esforços que està 
fent l’organització per tal 
de garantir l’equitat en 
les activitats d’estiu: la 
campanya per recaptar 
fons per a beques per a 
infants amb necessitats 
socials, la segona edició 
de la Gimcana Solidària 
de l’Estiu, la cançó “Un 
estiu per a tothom!” o el 
sistema d’autofinança-
ment de les activitats per 
a les famílies.

activitats 
per a tothom
A més, la Festa també va 
servir per compartir amb 
infants, joves i famílies la 
tasca d’educació en valors 

La campanya 
d'aquest estiu 
està marcada 
per l’important
increment en 
les necessitats
socials de 
molts infants, 
les famílies 
dels quals 
estan afectades 
per la crisi

  Una festa amb 
  representació institucional

Festa esplai va comp-
tar amb una àmplia 
participació de repre-
sentants instituci-
onals. així, hi van 
assistir Neus Munté, 
consellera de Benes-
tar i Família de la 
Generalitat, Lluís te-
jedor, alcalde del prat 
de Llobregat, antoni 
reig, director general 
de Joventut, Josep 
Oliva, diputat de 
Benestar social, salut 

pública i consum de 
la diputació de Bar-
celona, carles agus-
tí, comissionat de 
participació ciutada-
na i associacionisme 
de l’ajuntament de 
Barcelona, així com 
diferents regidores i 
regidors, diputades i 
diputats al parlament 
de catalunya, mem-
bres del món escolar 
o directius d’empre-
ses col·laboradores.

tresca Jove. Els/les joves del Tresca Jove van ser els encarregats de preparar la coreografia de 
la cançó solidària "Un estiu per a tothom!".

institucions . La consellera de Benestar i Família, Neus Munté, i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
van ser alguns dels representants institucionals que van venir a la festa. 

activitats. Petits i grans van poder gaudir de més de cinquanta 
activitats lúdiques i educatives. 

participació. Festa Esplai va aplegar al Parc Nou infants, joves, 
famílies, monitors/es, representants institucionals. 

esplais. La jornada esdevé el moment de cloenda del curs dels 
esplais i l’inici de la campanya d’activitats d’estiu. 

Gimcana solidària. Durant la festa, es van lliurar els diplomes 
de la Gimcana Solidària de l’Estiu. 

d’arreu. Van venir persones de diferents localitats de Cata-
lunya gràcies al suport d’Avantcar-Bardet. 

escalar i jugar. Els infants van poder gaudir de tot tipus d’ac-
tivitats com el rocòdrom, patrocinat per Catalunya en Miniatura.

xarxa esplai 

@avalleLeon 

Alfons 
Valle
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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundesplai 
ja té més 
de 2.400 
seguidors

@fundacioesplai

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

la veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de la Fundesplai

colònies en família amb Fundesplai

seleccionada pel projecte “Jo-Ven! disueña y construye tu comunidad"

Beques per a colònies

“Mobilitzar la gent jove del 
poble per tal d’aconseguir 
que després siguin ells ma-
teixos els que facin activi-
tats per a altres col·lectius”, 
aquest és l’objectiu del 
projecte Sac d’Idees segons 
paraules de Mirella Reina (a 
la foto de blau), de l’Asocia-
ción Juvenil Atrompikones 
de Villanueva de Algaidas 
(Màlaga). A l’entitat fan 
activitats molt diverses (ta-
llers, senderisme, jornades 
culturals...) amb joves entre 
12 i 15 anys. El projecte ha 

“És la millor manera d’estar 
a la natura sense haver-nos 
de preocupar de res”

“Busquem dinamitzar els joves perquè prenguin el relleu”

Àlex Manas Ballester,
HAN GAUDIT DE lES COlòNIES EN FAMílIA A CAN MATEU

L’Àlex i la seva família van 
gaudir d’una estada a les 
cases de colònies de Can 
Mateu, a Vilanova de Sau. 
Descansar sense preocu-
pacions i gaudir d’entorns 
naturals com el pantà de 
Sau o el massís de les Gui-
lleries i poder fer un munt 
d’activitats amb els nens 
com observació d’ocells 
o piragües. “Venim a les 
cases de colònies per-

què és la millor manera 
d’estar prop de la natura, 
amb activitats i sense ha-
ver-nos de preocupar de 
res. Cada família tenim 
la nostra habitació, però 
en els espais comuns els 
infants es relacionen i fan 
nous amics. Per als pares i 
mares és la millor opció!”, 
explica l’Àlex , en un pau-
sa entre excursió i un re-
frescant bany a la piscina. 

Una opinió en què coinci-
deixen les altres famílies 
que apareixen a la imatge 
i que es van conèixer fent 
aquesta estada.

Cada família té 
la seva pròpia 
habitació, però 
els nens fan 
nous amics als 
espais comuns

El Martín i la Josefa 
estan a l’atur. Fa uns 
anys podien assumir les 
despeses del casal d’es-
tiu dels seus fills, però, 
a causa de la crisi eco-
nòmica, ja no ho poden 
fer.  Malgrat les dificul-
tats, no han volgut que 
els seus fills, que van al 
grup infantil Sant Cos-
me (el Prat de Llobre-
gat), renunciessin a l’o-
portunitat que significa 

“Quan els nens tornen, 
ens expliquen que bé 
s’ho han passat!”

Josefa pérez / Martín Martínez
HAN DEMANAT UNA BECA PER AlS SEUS FIllS

Mirella reina Fuentes,
23 anys

participar a les colònies 
i, per aquest motiu, han 
demanat les beques que 
ofereix Fundesplai dins 
de la campanya “Un 
estiu per a tothom!”. 
“Ells gaudeixen molt i 
coneixen gent nova i, 
quan tornen, ens ho ex-
pliquen tot. Se’ls veu la 
cara de felicitat, la qual 
cosa ens omple a nosal-
tres d’alegria”, assegura 
Martín Martínez.

estat un dels cinc escollits de 
la iniciativa “Jo-Ven! DiSueña 
y Construye tu Comunidad” 
de Fundación Esplai, que bus-
ca impulsar projectes socio-
educatius protagonitzats per 
joves de diferents comunitats 
autònomes. La Mirella, junt 
amb els joves d’altres territo-
ris, ha participat en un camp 
de treball aquest estiu per tal 
de formar-se en metodologi-
es que els permetin posar en 
marxa els seus projectes. “Ens 
servirà per compartir experi-
ències i aprendre coses noves 
per poder aplicar a la nostra 
inciativa”, explica la Mirella.

Maria jesús Come-
llas @mjcomellas  
@Josepvallsh @
ARAcriatures @
fundesplai Com-
partim el repte de 
les oportunitats de 
les activitats en el 
marc de la natura i 
del joc
 
Carles Barba Boada 
@CarlesBarba  .@
fundesplai amb la 
@FMRPc celebrant 
els 100 anys de 
les Escoles d'Estiu 
compromesos amb 
la renovació peda-
gògica pic.twitter.
com/6DBMSMQkY7
 
Eduard Sanz@
eduardsanga  Us 
animo a col·laborar 
amb la campanya 
solidària de @
EsplaiEspurnes @
fundesplai Espurnes 
Gimcana solidària 
de l'estiu http://
estiu.fundesplai.
org/gimcana/
moduls/equips/
equip_fitxa.php?u-
uid=69dbbdb7070c-
81586a9390ee3cd-
13fc8e09f5f82…
 
Oriol Hosta i Ro-
vira@OriolHosta  
Els esplais escola 
de ciutadania ens 
diu Josep Gassó 
de @fundesplai 
#censDGPl
 
AMPA Escola Mar-
galló @AMPAMar-
gallo No us perdeu 
la presentació del 
nostre capgròs! Fet 
per una família de 
l'escola i els alum-
nes del menjador 
amb @fundesplai  
#somescola14j
 
Anna Martín Cue-
llo@AnnaMCuello  
Amb la pintada 
d'uns jocs tradicio-
nals hem convertit 
1 placeta sense 
activitat en 1 espai 
públic ple de vida! 
Gràcies @fundesplai 
#EsplaiGISC

fem pinya
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La veu dels infants i els joves

fem pinya

paco Utrera
ESPlAI GUADAlHORCE 

terrassa

a L'eNtitat cONFLUeiXeN 
MOLts prOJectes
la nostra entitat fa 30 anys. Jo 
vaig ser un dels fundadors, ja 
que formaven part de l’asso-
ciació de veïns que va decidir 
crear una nova entitat d’infàn-
cia i joventut. Els principis de 
l’esplai van coincidir amb el 
final de la dictadura i va ser 
una època molt intensa, amb 
moltes ganes de fer coses, ja 
que Guadalhorce llavors era 
un barri de la perifèria on fal-
taven tots els serveis bàsics. 
Ara som una entitat on con-
flueixen molts projectes i això 
dóna molta vitalitat. En el futur 
volem seguir sent transforma-
dors socials. 

Manel escudero 
ESPlAI El PAS 

paLaFOLLs

eNs ceNtreM a 
preparar UN BON reLLeU
Aquest curs, l’Esplai El Pas fa 20 
anys. Nosaltres som un esplai 
que va néixer a la parròquia, 
impulsada per persones que 
tenien la inquietud de fer una 
alternativa de lleure per als 
infants. Durant alguns anys, 
l’esplai va estar vinculat a la 
parròquia, però es va separar 
i ara és una associació laica. la 
trajectòria ha estat irregular: 
primer hi havia més nens, des-
prés va baixar una mica i ara 
ens hem estabilitzat al voltant 
dels 100 infants. El futur està 
centrat a preparar un bon re-
lleu, ja que ara tenim un grup 
de joves important.

sara díez
ESPlAI PINGüí 

saNt aNdreU de La Barca

VaM cOMeNçar 
FeNt cOLòNies
El nostre esplai compleix 
aquest curs 25 anys. El nostre 
esplai va ser una iniciativa d’u-
nes persones que tenien ne-
guits per l’educació en el lleure 
i van començar fent colònies i 
aquests joves tenien ganes de 
fer més coses i van crear l’es-
plai per desenvolupar-les. No-
saltres fem esplai diari, tenim 
grups de totes les edats, fem 
colònies, casals, fem activitats 
obertes al barri... Els nostres 
plans de futur inclouen poder 
complir 25 anys i més i poder 
deixar la nostra empremta a 
totes les persones que passen 
per l’entitat. 

Xavi castellano
CE BEllvITGE 

L'HOspitaLet

L’espLai Va NÉiXer 
aMB eL Barri
El CE Bellvitge neix l’any 1969 
pràcticament amb el barri, ja que 
neixen necessitats dels infants, 
perquè molts no estan escola-
ritzats. llavors una colla de vo-
luntaris comença a fer una tasca 
educativa amb aquests infants. En 
l'àmbit escolar, sanitari, social, 
urbanístic... el barri tenia moltes 
necessitats i l’esplai era una de 
les respostes. El Club és una enti-
tat arrelada al barri, fem activitat 
diària, treball amb les escoles, fem 
activitats de natura, socials... No-
saltres en els propers 45 anys ens 
proposem continuar treballant per 
les necessitats socials i educatives 
del barri.

ricard Vicente
CE PUBIllAS CASES-CAN vIDAlET

L’HOspitaLet-espLUGUes

sOM UN reFereNt 
aL Barri i La ciUtat
El CE Pubilla Cases-Can vidalet 
va néixer l’any 1979, per tant, 
fem 35 anys. En aquest temps, 
els barris no estaven organitzats 
i faltaven espais de relació per 
a infants i famílies i un grup de 
mares i pares va crear l’entitat. 
Al principi, va començar amb les 
colònies i, a poc a poc, va anar 
fent més coses fins avui, que 
s’ha convertit en una referèn-
cia pel barri i la ciutat. l’esplai 
ha ajudat a vertebrar el barri i 
hem participat en les activitats 
de lleure, però també molt més 
enllà. Malgrat la crisi i les dificul-
tats, ens hem mantingut forts i 
tenim un futur molt brillant.

paulina Martínez. 3 ANYS. 
participaNt a Les cOLòNies deL Ge espUrNes. espLUGUes de LLOBreGat

“M’ho he passat molt bé, ens hem banyat a la piscina i 
vaig dormir a la llitera de dalt perquè ja sóc gran!”
M’ho he passat molt bé a les colònies. Amb l’esplai i l’escola ja hi havia anat, 
però no tants dies. Hem ajudat el gegant Bernat de les muntanyes de Montser-
rat, perquè faci una festa amb els seus amics, i ens ha vingut a veure el follet 
Carquinyolis, que era divertit. A la piscina ens hem banyat dos dies, i jo portava 
un maneguet meu i un de la meva germana Mariona, que me’l va deixar. I vaig 
dormir a la llitera de dalt, perquè ja sóc gran!

estel prat. 8 ANYS. 
participaNt aL casaL de ceNtre espLai. BarceLONa

“el que més m’ha agradat ha estat el taller de màscares”
El casal de CENTRE ESPlAI m’ha semblat molt xulo, perquè fem manualitats, 
activitats i ens ho passem molt bé. De totes les coses que hem fet aquests dies, 
la que més m'ha agradat ha estat el taller de màscares, ha sigut molt divertit 
fer-les perquè hem posat escaiola, les hem pintat... A més, durant els dies que hi 
he estat, he fet molts amics i amigues. va molt bé fer altres amistats i no estar 
solament amb uns sols amics.

Kavita Valls. 15 ANYS. 
participaNt aL caMp de treBaLL a OGassa. BarceLONa

“Hem contribuït a recuperar el paisatge agrari i ramader”
Jo he pres part en el camp de treball “la vida dels pastors a la vall d’Ogassa”, 
que s’ha fet a la Mas Cabàlies (Ogassa). En aquesta activitat, hem contribuït a 
mantenir i recuperar el paisatge agrari i ramader. En concret, hem habilitat una 
bassa, una menjadora per als animals i uns terrenys de pastura. A més, durant la 
nostra estada, he fet un munt d’amics i he participat en activitats molt divertides 
com excursions, bivacs, observació d’estels...

Berta Vallecillos. 16 ANYS. 
JOVe VOLUNtÀria aL ce BeLLVitGe. L’HOspitaLet de LLOBreGat

“aquest estiu faig de voluntària al casal dels més petits”
Jo vinc al CE Bellvitge des dels 3 anys, quan van començar a venir el meu germà. 
venir a l’esplai m’ha ensenyat a compartir i l’amistat, ja que el grup amb què he 
anat és per a mi com una gran família: hem fet casals, campaments, hem habilitat 
un casal jove nosaltres mateixos... A més, aquest curs havíem de fer un voluntariat 
i jo vaig decidir que col·laboraria amb el meu esplai i estic fent voluntariat al casal 
d’estiu amb els nens més petits.

per què col·labora amb Fundesplai (Fundació 
catalana de l’esplai)?
Sóc soci de la Fundació perquè m'agrada el seu tre-
ball per una societat més justa a partir de l'acció 
amb els infants, els joves i les famílies amb especials 
necessitats socials. 
L’any passat vau col·laborar amb la Gimcana 
solidària. Ho repetiu?
L'estiu passat vàrem participar en la Gimcana amb 
l'equip "Bieles Solidàries". Aquest any també hi par-
ticipem amb l'equip "Sobre la marxa!". Em sembla 
molt bona idea per tal de facilitar l'accés de tots 
els infants a unes merescudes vacances divertides 
i educatives.
en què consisteix, per a vostè, la felicitat 
dels infants?
Passar-s'ho molt bé amb els companys i els amics 
i sentir-se estimat i respectat per la família i les 
persones que l'envolten.
Què li diria a un/a amic/ga perquè col·laborés 
amb la Fundació?
Actualment, és més important que mai que els que 
puguem col·laborem amb les entitats que treballen 
per pal·liar les situacions tan difícils per les quals es-
tan passant moltes famílies i que tenen una especial 
incidència en els infants i els joves. 

jo soc
campanya infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

“tenim el deure 
de ser generosos 
amb els infants”

Joaquim colom perpiñà  
62 ANYS

ENGiNYEr tèCNiC D’OBrES púBliQuES.

ViLaNOVa 
i La GeLtrú

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

els esplais fan anys!

30 20 25 45 35
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informe per 

l’equitat 
al lleure
Rafael Ribó, 

Síndic de Greu-
ges, va lliurar el 

passat divendres 
6 de juny l’In-

forme sobre els 
drets dels infants 
al lleure educatiu 
i a les sortides i 

colònies escolars 
a la presidenta 

del Parlament de 
Catalunya, Núria 

de Gispert. 
Aquest informe 

és fruit del treball 
conjunt desen-

volupat per una 
comissió creada a 
iniciativa del Sín-

dic i integrada per 
diverses entitats 
representatives 

del sector 
a Catalunya.

després d’haver estat 
mesos treballant en 
aquest informe, quin 
paper creu que juga 
l’educació en el lleure 
en el desenvolupa-
ment dels infants?
El lleure educatiu poten-
cia el desenvolupament 
social i personal dels 
infants. Entre altres as-
pectes, permet aprendre 
i gaudir del joc, facilita el 
coneixement d’un mateix 
i de l’entorn, i fomenta 
les relacions socials. És 
per aquest motiu que 
cal protegir aquest dret 
i fomentar-ne l’accés en 
condicions d’igualtat. De 
fet, aquest informe es 

planteja reconèixer pú-
blicament la contribució 
del lleure en el desenvo-
lupament i en el benestar 
dels infants, i difondre’n 
la importància entre les 
administracions i, en 
general, entre la ciuta-
dania. 

La Convenció de les Naci-
ons Unides sobre els drets 
de l’infant estableix el dret 
dels infants al lleure i el 
deure de les administra-
cions a fer possible que hi 
accedeixin i hi participin.

i quin paper juga 
com a eina 
de cohesió social? 
Com a espai de relació i 
socialització dels infants, 
el lleure contribueix a 
teixir i a vertebrar la 
nostra societat. A més, 
les entitats estan plena-
ment compromeses amb 
els principis d’equitat i 
igualtat d’oportunitats, 
i assumeixen una funció 
social que sovint va més 
enllà d’una tasca estric-
tament educativa. El fo-
ment de vincles entre els 
infants i l’atenció de les 
seves necessitats socials 
i educatives són una gran 
aportació d’aquest àmbit 
a la cohesió de la nostra 
societat. 

L’informe fa una ra-
diografia del tema de 
l’equitat en l’accés a 
les activitats de lleure. 
Quines són les princi-
pals xifres?
Al voltant del 64% dels 
infants de tres a catorze 
anys practica algun tipus 
d’activitat extraescolar 
esportiva i el 39% parti-
cipa en activitats extra-
escolars no esportives 
(música, dansa, idiomes, 
etc.). D’aquests, més de 
60.000 ho fan durant el 

curs escolar. Tot i que es 
tracta d’un nombre ele-
vat, hem constatat que hi 
ha desigualtats d’accés i 
de participació, amb una 
presència més extensa de 
nens i nenes amb un per-
fil social més afavorit.

Per exemple, les desi-
gualtats pel que fa a les 
activitats extraescolars 
són de més de 30 punts 
percentuals. Aquesta 
fractura en la participa-
ció s’explica per la dife-
rent valoració de l’ús del 
temps de lleure per part 
de les famílies en funció 
del seu capital educatiu 
i també per raons de 
caràcter econòmic rela-
cionades amb els costos 
d’accés.

per què augmenten les 
desigualtats?
Hi ha diversos factors 
que incideixen en l’aug-
ment de les desigualtats 
en la societat. El context 
actual de crisi econò-
mica i les polítiques de 
contenció que se n’han 
derivat són factors que 
n’han extremat les desi-
gualtats.

Pel que fa al lleure, al-
gunes famílies han ha-
gut de renunciar a de-
terminades activitats 
de lleure infantil perquè 
no poden assumir-ne 
els costos. Tanmateix, 
l’impacte en la despesa 
familiar no s’ha traduït 

en un impacte 
tan significatiu 
quant a la parti-
cipació, sobretot, 
en el cas d’esplais 
i agrupaments. 

L’informe as-
senyala que les 
polítiques de 
promoció del 
lleure han es-
tat de les més 
afectades per 
les restricci-
ons econòmi-
ques... 
Sí, l’àmbit del 
lleure edu-
catiu és un 
dels més afectats per 
les mesures de contenció 
de la despesa i del dèficit 
públic. Cal reconèixer, 
però, que les administra-
cions han vetllat perquè 
les mesures d’austeritat 
afectessin menys l’accés 
al lleure dels infants so-
cialment més desfavorits. 
No obstant això, sí que és 
cert que la inversió de les 
administracions s’ha re-
duït significativament. 

El Departament de 
Benestar Social i Família 
i la Secretaria General de 
l’Esport han reduït les 
subvencions i el Departa-
ment d’Ensenyament ha 
deixat de subvencionar 
ajuntaments i AMPA per 
a activitats extraescolars. 
Els ajustos en la despesa 
pública també s’han dei-
xat notar en les ajudes 
per accedir a alguns ca-
sals d’estiu organitzats 
per ajuntaments i en la 
inversió en ludoteques 
públiques, casals de jo-
ves, etc.

Quines 
recomanacions fa? 
L’informe formula re-
comanacions en quatre 
grans àmbits: 
En primer lloc, cal desen-
volupar normativament 

El lleure 
educatiu 
potencia el 
desenvolupament 
social 
i personal 
dels infants

L’àmbit del 
lleure educatiu 
és un dels més 
afectats per 
les mesures de 
contenció de 
la despesa i 
del dèficit públic

Qüestionari 
Proust

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

l’entrevista

rafael 
ribó
Síndic de Greuges

si no fos síndic 
de greuges, 
què seria? 
Docent universitari. 

persona 
que admira 
en la vida real?
Aquells que treballen 
a la trinxera social.

el seu heroi 
de ficció? 
Ulisses.

Què és la felicitat 
per a vostè?
Amor i lluita.

La seva flor 
preferida? 
lliri de platja.

Un llibre? 
la política, 
d’Aristòtil.

Una música? 
Stabat Mater, 
Pergolesi.

Una pel·lícula? 
Un lugar en el 
mundo, 
d'Adolfo Aristarain.

el teu menjar 
preferit? 
Xocolata.

el teu somni? 
Una societat lliure.
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nèixer públicament i pro-
moure la tasca dels agents 
de lleure educatiu, per 
exemple, amb l’establi-
ment d’avantatges socials 
i econòmics per a les en-
titats de lleure educatiu.

L’informe dedica un 
apartat concret a les 
recomanacions amb 
relació al servei de 
menjador escolar...
Efectivament. Al mar-
ge dels problemes de 
cobertura dels ajuts de 
menjador escolar, cal 
desplegar normativa-
ment, entre altres as-
pectes, el reconeixement 
del caràcter educatiu del 
temps de menjador es-
colar, l’establiment i les 
garanties de la formació 
adequada i de les ràtios 
dels professionals que 
atenen els infants o el 
tractament especial que 
han de rebre els alum-
nes amb necessitats 
educatives especials en 
l’accés al servei. Encara 
avui rebem queixes per 
l’exclusió d’infants amb 
necessitats educatives 
especials del servei de 
menjador. 

l'entrevista
el dret dels infants al 
lleure educatiu en con-
dicions d’igualtat, tant 
pel que fa a les activitats 
extraescolars, les sorti-
des i colònies escolars i 
els serveis escolars dels 
centres com pel que fa als 
casals municipals d’estiu, 
les escoles de música i de 
dansa, els ensenyaments 
d’idiomes de règim espe-
cial, etc. 

En segon lloc, cal establir 
ajuts econòmics per als 
infants socialment des-
favorits. Per exemple, 
ajuts per fomentar l’accés 
de l’alumnat a les activi-
tats complementàries i 
extraescolars en igualtat 
d’oportunitats i subven-
cions per a la creació i el 
manteniment d’AMPA en 
entorns socials desfavo-
rits.

En tercer lloc, cal elaborar 
plans locals de dinamit-
zació del lleure educatiu 
que fomentin no només 
la participació dels in-
fants, sinó també, per 
exemple, la cessió dels 
equipaments públics i 
de les instal·lacions de 
titularitat municipal a les 
entitats de lleure.

En quart lloc, cal reco-

i implicar-s’hi com a part 
fonamental de l’educació 
dels seus fills.

Quin és el circuit 
que ara seguirà el 
document presentat 
al parlament?
L’informe del Síndic serà 
discutit i debatut a la Co-
missió de la Infància, que 
s’encarrega del seguiment 
de la planificació i l’estu-
di de les polítiques sobre 
la infància. Per al Síndic, 
seria desitjable que el Par-

lament iniciés mesures per 
pal·liar les mancances en 
el desplegament normatiu 
del dret dels infants al lleu-
re educatiu, especialment 
pel que fa a la igualtat 
d’oportunitats en l’accés 
establert com a principi 
general sense desplega-
ment adequat. De la ma-
teixa manera, convindria 
corregir els dèficits de re-
coneixement del caràcter 
educatiu de les activitats, 
i també la manca de re-
gulació de l’admissió dels 
infants a les activitats de 
lleure educatiu sufragades 
amb fons públics i promo-
gudes per administracions 
públiques.

Quin seguiment farà 
de les recomanacions 
fetes?
Tenim oberta una actua-
ció d’ofici per fer aquest 
seguiment, que consistirà 
en reunions amb les ad-
ministracions públiques 
implicades, a les quals 
també demanarem infor-
mes de seguiment. Ens 
adreçarem a les diferents 
administracions públiques 
(els departaments d’Ense-
nyament i Benestar Social, 
la Secretaria General de 
l’Esport, els ajuntaments, 
etc.) per veure el grau de 
compliment de les mesu-
res que recull l’informe.

Finalment, plantejarem 
noves orientacions per 
promoure l’acceptació i el 
compliment de les reco-
manacions.

 

Quin paper hi han de 
jugar les entitats, les 
famílies i les admi-
nistracions a l’hora de 
garantir l’accés de tots 
els infants al lleure?
La iniciativa social pri-
vada juga un paper im-
portant en el sector del 
lleure, però són les ad-
ministracions les que 
han de garantir que les 
activitats es facin en 
condicions adequades i 
siguin accessibles a tot-
hom. 

 
Les administracions, espe-
cialment els ajuntaments, 
de vegades són proveïdors 
directes d’activitats (casals 
municipals, etc.). Però el 
paper cabdal que han d’as-
sumir les administracions 
té a veure amb la promo-
ció del lleure educatiu. 
Cal garantir un bon funci-
onament d’aquest binomi 
iniciativa social-adminis-
tració pública. Finalment, 
les famílies han de ser 
conscients del valor que 
aporta el lleure educatiu 

Cal establir 
ajuts 
econòmics per 
als infants 
socialment 
desfavorits

Les administra-
cions han de 
garantir que 
les activitats 
es facin en 
condicions 
adequades i 
siguin accessi-
bles a tothom 

L’informe 
del Síndic 
serà discutit 
i debatut 
a la Comissió 
de la Infància

Seria 
desitjable 
que el 
Parlament 
iniciés mesures 
per pal·liar 
les mancances 
en el 
desplegament 
normatiu del 
dret dels 
infants al lleure 
educatiu

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES NECESSITATS

Mas Baiona, 50 - 56
Pol. Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell 
Tel.: +34 937 450 600
bardetbus@bardet.com
www.bardet.com

Mira l’entrevista 
al síndic del 3/24



En la darrera agofe-
desplai,  Marc alca-
raz (28 anys) va ser 

escollit nou president de 
la Federació Catalana de 
l’Esplai, l’entitat que aplega 
63 esplais, amb 14.000 in-
fants i joves i més de 1.300 
monitors/es.  En Marc és el 
coordinador del Grup d'Es-
plai Espurnes (Esplugues 
de Llobregat) i, acompa-
nyat d’una junta renovada 
i ampliada, afronta el nou 
mandat amb l’objectiu de 
consolidar el paper de la 
Federació davant dels nous 
temps, reforçant els esplais 
i el sentiment de pertinença 
al projecte col·lectiu.

a l’estiu, els esplais no fan 
vacances, oi?
Tot el contrari, quan l’escola 
para, nosaltres ens activem. És 
el moment àlgid de l’educació 
en el lleure: colònies, campa-

ments, rutes, casals d’estiu... D’u-
na banda, és la culminació de tot  
un curs de treball i, de l’altra, una 
bona opció per conciliar la vida 
laboral i familiar. Tothom qui ha 
participat en alguna d’aquestes ac-
tivitats, especialment les sortides, 
sap que són moments màgics que 
no pots viure d’una altra forma.

Què representa per a un 
infant en situació de vulne-
rabilitat poder anar a unes 
colònies?  
Si per a qualsevol infant les co-
lònies són un moment especial,  

per als infants en situació de 
risc, encara més. Tenir un es-
pai propi durant uns dies, val-
dre’s per si mateix, compartir 
moments amb els companys 
i monitors/es... són aspectes 
que enriqueixen el desenvo-
lupament de qualsevol infant 
i, especialment, d’aquells que 
durant el curs tenen mancan-
ces en alguns d’aquests àmbits.

Quin paper juguen els 
monitors i les monitores 
d’esplai en la formació dels 
infants?
Al meu parer, som uns privi-
legiats dins de l’àmbit de l’e-
ducació. Els infants ens veuen 
com un referent, un educador 
però sense el punt seriós d’un 
mestre. Això crea vincles molt 
especials que ens donen mol-
ta facilitat per incidir en el seu 
procés de vida. Som, a més, 
un dels adults que durant més 
temps som presents en el seu 
dia a dia. He estat monitor 
d’un mateix grup de joves du-
rant cinc anys, actualment han 
començat com a monitors/es i 
puc assegurar que ha estat un 
procés apassionant per a tots/
es. Un regal!

Quin paper han de jugar 
els esplais ara i al nostre 
país?
Seguir creant xarxa per donar 
oportunitats a tots els infants, 
joves i famílies, sigui quina si-
gui la seva realitat. Cal que si-
guem referents als barris i que 
seguim reivindicant la nostra 
tasca educativa i social. No obli-
dem, a més, la nostra essència 
de promoció i treball en valors, 
tothom parla d’economia quan 
de ben segur el gran problema 
també està en aquest àmbit. 

la Conselleria d’Ense-
nyament ha anunciat la 
introducció del Servei Co-
munitari per a l’alumnat 
d’ESO. Aquesta iniciativa 
pot fer possible la pro-
gressiva introducció dels 
projectes d’Aprenentatge 
i Servei, com a actuacions 
transversals en algunes 
àrees del currículum. Una 
innovació que hauria de 
suposar la dotació dels 
recursos pertinents.

A la plataforma Somes-
cola.cat, de la qual for-
ma part Fundesplai, per 
aglutinar persones i enti-
tats de diferents àmbits 
en la defensa del model 
d’immersió lingüística en 
català a l’escola. Després 
de la mobilització del 14 
de juny, començarà el 
curs al setembre amb la 
seva defensa del model.

A Espanya els infants 
en risc de pobresa són 
2,3 milions, és a dir, un 
27,5%, segons un informe 
d’Unicef. A més, l’organit-
zació indica que el risc de 
pobresa és encara més 
gran entre els infants que 
entre la resta de la pobla-
ció, una situació insosteni-
ble que ha fet demanar un 
Pacte d’Estat.

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

Vivències 
de colònies
Sentir l’olor del bosc mullat 
després de la pluja, caminar 
sota la lluna plena de juli-
ol, escoltar els gripaus de la 
bassa, veure la posta de sol 
darrere el pantà, observar els 
estels en un cel sense llum. 
Escoltar el missatge secret 
del personatge del centre 
d’interès, organitzar l’estra-
tègia amb els companys del 
grup en el joc de nit. Banyar-
se a la piscina i al riu amb els 
amics.
Preparar-se la roba de l’en-
demà, endreçar la tenda o 
l’habitació, rentar els plats, 
cantar junts la cançó abans 
de dinar, escombrar el men-
jador. Caminar darrere el 
company a la travessa, assolir 
el cim que semblava impos-
sible. Organitzar la vetllada 
de la nit, explicar acudits i 
riure amb els companys, can-
tar cada dia el cançoner del 
campament. Fer l’assemblea, 
parlar de com ha anat el dia.
Estar deu dies sense mòbil, ni 
ordinador. Viure envoltat de 
la natura, sense sorolls, sense 
cotxes. Superar les adversi-
tats lluny dels pares. Sentir-
te part del grup, acceptat i 
estimat pels teus companys. 
Compartir confidències. Ex-
plicar-li el teu problema al 
monitor.
Mirar les fotos al tornar, 
conservar a l’habitació el 
“record” que ens van donar 
el darrer dia, quedar amb 
els companys després de la 
colònia.
A colònies, a campaments, 
tot això és possible. Es tracta 
d’experiències significatives, 
intransferibles, que ajuden a 
créixer. 
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Entrevista a: Marc alcaraz
President de la Federació Catalana de l’Esplai

el color
de la pinya

“Reivindiquem la nostra 
tasca educativa i social!”

Si per a qualsevol 
infant les colònies 
són un moment 
especial,  
per als infants 
en situació de risc 
encara més

@carlesbarba

Carles  
Barba

Vicepresident de 
Fundesplai 

(Fundació catalana 
de l’esplai)

Ajuda’ns 
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Un estiu 
per a 
tothom!

Ves al vídeo 
de la campanya!

Fes un  
donatiu!

Fes el teu donatiu

Campanya solidària per becar
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