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el perfil
Carme GómezGranell, és directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà
(CIIMU) i forma part
del Consell Assessor
de Fundesplai. El
CIIMU és un consorci
format per l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona, la Universitat
de Barcelona, la Universitat Autònoma
de Barcelona i la Universitat Oberta de
Catalunya que porta
més d’una dècada
contribuint a la millora de la qualitat de
vida de la infància,
l’adolescència i les
famílies mitjançant la
investigació aplicada,
la formació, la divulgació i l’intercanvi i
debat de la informació. Coincidint amb la
celebració del trentacinquè aniversari del
Club d’Esplai Pubilla
Casas Can Vidalet, va
presentar un informe
a partir d’una investigació a aquesta
entitat que avalua
l’impacte de l’esplai
en les persones que
hi participen.

@mrsantaeufemia

Rocío
Santaeufemia
L’informe mostra els
resultats de l’anàlisi de l’impacte de
l’esplai en les persones que participen a
l’entitat. Com s’ha dut
a terme l’estudi?
Per fer l’estudi s’han realitzat entrevistes a quaranta-quatre famílies de
nois i noies d’entre tres
i divuit anys que participen regularment en les
activitats de l’esplai. El
que buscàvem era mesurar la percepció de canvis
en les vides dels infants,
però també dels seus progenitors i la relació amb la
comunitat.
Quins aspectes van tenir en compte a l’hora
d’escollir les famílies a
les quals entrevistar?
A l’hora de fer les entrevistes, vam mirar el perfil
sociodemogràfic dels nens,
les nenes i les famílies. La
crisi ha impactat a tothom
i hem de dir a grans trets
que aquí treballen amb
una població amb característiques socioeconòmicament desfavorides.

l’entrevista
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"Un 93% dels infants
que van a l’esplai han
guanyat en autonomia
i autoconfiança"
El CIIMU presenta un estudi sobre
l’impacte de la participació dels infants
i les famílies al Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet

Tenim moltes situacions
de privació econòmica: al
voltant del 50% són famílies monoparentals, una de
les famílies de risc. Treballar amb aquestes famílies
és important.
Què creu que aporta
aquesta recerca a la
idea que les famílies
tenen de l’esplai?
Sempre hi ha hagut la creença sobre les bondats de
l’esplai com a eina educativa i de socialització
a través de l’experiència
quotidiana. La recerca
del CIIMU aporta contrast
acadèmic a les evidències,
donant dades i reflexions
sobre diverses variables
que, alhora, volen esdevenir indicadors i dimensions de la tasca de l’esplai
per tal de mesurar la seva
acció.
L’informe analitza
diferents aspectes que
han canviat els infants
gràcies a la seva participació als esplais.
Quines són les principals millores que han
percebut les famílies?
Una de les millores més
significatives es constata
en la vida familiar i en
la comunicació entre els
seus membres: Un 86%
afirmen haver millorat
la comunicació i les relacions intrafamiliars. A
més, un 75% opinen que
els seus fills parlen més
sobre l’escola, professors
i amics i un 68% gaudei-

xen més del temps compartit amb els fills.
També destaca que gairebé un 66% comunica
més els seus problemes i
angoixes i un percentatge
similar afirma realitzar
més activitats conjuntes
i espais comuns.
I quant al reforçament
en l’àmbit emocional?
Un dels aspectes que gaudeix de més unanimitat és
la repercussió en l’àmbit
emocional i la percepció
dels nois i noies sobre ells
mateixos. Així, un 93% de
les famílies afirmen que el/
la seu/va fill/a és ara més
autònom i ha guanyat confiança en ell mateix. També entorn del 70%, que
els seus fills tenen més
facilitat per relacionar-se

amb els altres companys i
també amb els adults.
A més, destaca la percepció d’un 84% d’un major
respecte cap als altres i
també amb les coses materials, així com de les
seves actituds solidàries,
cooperatives i tolerants.
Són valors que els esplais
sempre han dit que treballava, però les famílies reconeixen que és així i això
és molt important.

L’esplai esdevé
una eina,
un node
fantàstic
de creació de
xarxa i cohesió
social al barri

A més, l’esplai facilita la
relació amb altres pares.
Un 84% es relaciona ara
més amb els altres pares
i mares.

Quins són els resultats
més destacats en relació amb el rendiment
escolar?
Aquest és un tema important, perquè tenim un alt
nivell d’abandonament i
fracàs escolar. No és funció de l’esplai substituir
l’escola, però sí relacionar-se. Com més relació
hi ha entre els contextos
de vida dels infants, més
millores tindrà aquest
infant. Una de les conseqüències colaterals de
la participació dels nois i
noies és la millora en el
seu rendiment acadèmic
a l’escola. Un 53% de les
famílies tenen aquesta
percepció i un 45% valora que el comportament
i actitud del/de la seu/va
fill/a a l’escola ha millorat. A més, un dels aspectes més valorats per les
famílies és la tasca dels
educadors, que se situa
per sobre del 90% en els
diversos aspectes.
L’informe destaca l’esplai com a constructor
de comunitat i generador de vincles...
Sí, l’esplai esdevé una eina
extraordinàriament útil
per generar vincles, noves relacions i promoure
la participació en espais
comunitaris i l’establiment de xarxa.

Quina conclusió extreu
de la recerca?
Es pot concloure que
l’esplai té un impacte extraordinàriament positiu
en tres dimensions: els
infants, les famílies i la
comunitat.
Es tracta d’un triangle virtuós perquè cada dimensió
està connectada i retroalimenta l’altra. Així, mentre
un 77% de les famílies valoren que l’esplai ha resolt
un tema de conciliació de
vida laboral i familiar, un
percentatge equivalent
d’un 70% destaca els aprenentatges, hàbits i valors
que els seus fills incorporen gràcies a l’esplai.
Els nois i les noies
milloren en autoconfiança, sociabilitat i
també, en conseqüència, en el rendiment
escolar.
L’esplai esdevé un espai
d’acollida i relació de
moltes famílies, sovint
monoparentals, que permet compartir en millors
condicions el repte de la
criança i l’educació dels
seus fills. Així, l’espai de
socialització i participació en la vida comunitària ve també acompanyat de la incorporació
de millors eines per a
la parentalitat positiva i
una millora del marc de
relacions intrafamiliars.
L’esplai esdevé una eina,
un node fantàstic de creació de xarxa i cohesió
social al barri.

