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Des de les primeres passes 
de la seva educació, 
el nen ha d’experimentar 
el plaer del descobriment

Ells i nosaltres per...  Toni BaTLLori 
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Estem en ple estiu. Sens dubte, 
el moment de màxima activitat 
per als esplais. Visito les cases 
de colònies i terrenys d’acam-
pada i estan plens de nens i ne-
nes. M’hi fixo. Cada infant és 
únic. Hi ha el belluguet i el que 
s’ho pren amb calma; el que se 
m’acosta amb curiositat i el que 
segueix immers en el seu món; 
el que no para de xerrar i riure 
i el reservat. En la majoria de 
grups també hi ha infants amb 
capacitats diferents. Però per 
damunt d’aquestes singulari-
tats, les colònies tenen un efecte 
màgic: durant uns dies tots els 
infants juguen i participen de 
les activitats i excursions; tots 
dormen a les mateixes lliteres i 
mengen alhora; tots col·laboren 
en la neteja; tots s’han d’espa-
vilar per descobrir un medi que 
els és nou i desconegut; tots han 
de conviure i respectar-se. A les 
colònies tothom queda igual de 
bocabadat mirant un cel estre-
llat. I, en acabar, tots van més 
o menys igual de bruts i amb 
la mateixa samarreta tenyida 
que s’enduran cap a casa amb 
les signatures de la resta de 
companys. Per això m’agraden 
tant les colònies. Perquè a més 
de ser un espai de llibertat, de 
creixement, de descoberta i de 
lleure, també són un espai d’e-
quitat on tots els nens i nenes 
poden viure intensament la 
seva infantesa.

Un espai de  
llibertat,  
creixement i 
equitat

Directament

opinió
Alfred North Whitehead (1861-1947) Matemàtic i filòsof anglès

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

L'apunt
Núria Valls
Subdirectora general de Fundesplai
directora General de Fundación Esplai

Ningú dubta de titllar de desas-
trós l’actual 54% de joves que, 
al nostre país, no tenen feina. 
Davant d’aquest percentatge cal  
actuar de forma global, amb po-
lítiques estructurals. Però alho-
ra també cal impulsar projectes 
que puguin resoldre situacions 
concretes a nivell local. Les en-
titats del tercer sector ens hem 
convertit en motor de moltes 
d’aquestes iniciatives que per-
meten als joves trobar  feina i/o 

i en les estones de descans les 
alumnes puguin estar amb els 
seus fills, aprofitant per adqui-
rir recursos per a la seva criança. 
Si ningú tingués cura dels fills, 
les mares no podrien sortir de 
casa i formar-se. Formant-se 
amb els fills, adquireixen nous 
recursos que, sovint, per manca 
d’una xarxa familiar, no tenen. I 
formant-se i treballant reprenen 
les regnes de les seves vides. 
L’altre exemple és el projecte 
FIT4jobs, en què les adminis-
tracions contacten amb em-
preses tecnològiques que ne-
cessiten treballadors amb uns 

perfils molt específics i que no 
es troben en el mercat; les enti-
tats dissenyem un pla formatiu 
i seleccionem joves en situació 
d’atur, amb formació no neces-
sàriament tecnològica. Prop de 
cinquanta nois i noies ja han 
passat per aquesta iniciativa, 
molts dels quals aviat comença-
ran a treballar. AMA i FIT4jobs 
són dues bones pràctiques que 
exemplifiquen com la innovació, 
el treball en xarxa i l’atenció a 
les necessitats concretes de cada 
col·lectiu poden ser la millor fór-
mula per fer front a l’emergència 
de l’atur juvenil.

Innovació davant l’emergència 
de l’atur juvenil

roshima i Nagasaki, i a les de les 
més de 2.000 proves nuclears 
que s’han fet des de llavors, cal 
posar fi a les armes nuclears. Per 
responsabilitat amb la humani-
tat present i futura, eliminar el 
perill nuclear és una exigència 
fonamental. Avui encara existei-
xen 16.000 armes nuclears. No 
ens podem permetre que cap d’a-
questes armes pugui ser usada 
en un conflicte, fet que provoca-
ria una autèntica matança, o que, 
per accident o error, s’activin. 
Després d’anys de paràlisi, 
la societat civil organitzada a 
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El 6 d’agost i el 9 d’agost de 1945 
les ciutats japoneses d’Hiroshi-
ma i Nagasaki van ser atacades 
per una bomba nuclear. Un 
brutal impacte, desconegut fins 
llavors, que va suposar la mort 
de més de 250.000 persones 
al final de l’any i la destrucció, 
gairebé total, de les dues ciutats.
La humanitat va conèixer, en 
molt poc temps, els nivells més 
brutals de crueltat de la que era 
capaç: l’holocaust, una guer-

través de la xarxa ICAN (de la 
qual, FundiPau n’és membre) 
ha aconseguit que la demanda 
sobre les armes nuclears torni a 
estar ben viva. Avui ja són més 
d’un centenar els països que 
aposten pel desarmament nu-
clear. 
Cal que aquest 6 i 9 d’agost ex-
pressem amb força que no volem 
més víctimes d’armes nuclears. 
Perquè les armes nuclears han 
de deixar d’existir. Suma’t a 
l’acció! (per a més informació i 
saber com participar-hi: http://
fundipau.org/nuclears/sumat)

Fem sentir la nostra veu per  
l’abolició de les armes nuclears!

ra devastadora i l’esclat de les 
bombes atòmiques.
Conscients de l’immens perill 
que s’obria amb la descoberta de 
les armes nuclears, la comunitat 
internacional va promoure’n el 
seu control amb la perspectiva 
d’anar-les eliminant. Però, 70 
anys més tard, les cinc potèn-
cies nuclears encara són això, 
nuclears, i quatre països més 
s’han afegit al club. 
Per respecte a les víctimes d’Hi-

reemprendre  els seus itineraris 
formatius. Des de Fundesplai i 
la Fundación Esplai hem parti-
cipat, en els darrers mesos, en 
dues iniciatives que ho exempli-
fiquen. D’una banda el projecte 
AMA, que està permetent que 
quaranta mares adolescents es 
formin com a monitores de lleu-
re, mentre uns educadors tenen 
cura dels seus nadons en un es-
pai familiar annex. El programa 
contempla que a l’hora de dinar 


