
Qu e els sup os a t s 
“brots verds” de l’eco-
nomia no han arribat 
de manera homogè-
nia a les famílies no és 
cap secret. Malgrat 
que les dades macro-
econòmiques apuntin 
a l’optimisme i a què 
l’atur baixi, augmenta 
el nombre de famílies 
que s’instal·len en un 
estat de precarietat. 
I, d’això, els que se’n 
ressenten més són els 
infants. La dada que 
un 32,9% dels menors 
a Catalunya viu p er 
sota del llindar de la 
pobresa hauria de mo-
bilitzar tothom. És una 
veritable situació d’e-
mergència avui que, a 
més, tindrà repercus-
sions a llarg termini. 
Davant d’aquest fet, 
a Fundesplai impulsem 
la campanya Prenem 
partit per la infància. 

En trobareu informa-
ció en aquest diari. En 
aquests moments, el 
lema de la campanya 
té una doble voluntat: 
d’una banda, crida a 
la ciutadania a passar 
–si no ho ha fet enca-
ra–  de les paraules als 
fets, ja sigui implicant-
se particularment o  
vinculant-se a una en-
titat o fent un donatiu 
a favor de la igualtat 
d’op ortunitats dels 
infants. Però, a més, 
ara, i davant les elec-
cions del proper 20 
de desembre, també 
es convida a votar per 
aquelles formacions 
que es comprometin 
d’una manera més 
clara amb el benestar 
de les famílies i amb 
l’atenció i l’educació 
dels infants.  Ara és 
moment d’estar ben 
atents a les propostes 
dels programes elec-
torals i, durant tota la 
legislatura, d’exigir el 
seu compliment. 

Fundesplai presenta el 
nou web de l’àrea de 
programes escolars 
escoles.fundesplai.org.

Un conveni amb la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona se suma a les 
altres iniciatives de Fun-
desplai per a la inclusió 
laboral dels joves.

Fundesplai impulsa 
“Camins”, la propos-
ta educativa centrada 
en la natura i el mun-
tanyisme pel període 
2015-2017.

Entrevista amb la 
primatòloga Jane Go-
odall, que va compar-
tir una jornada amb 
infants dels esplais.

Un lema 
amb doble 
voluntat

Tot a un clic

Per l’ocupació 
juvenil

Esplais i escoles reivindiquen 
el dret al lleure per a tots els infants

Jane Goodall

L'editorial

Més de 10.500 nenes i nens han participat a la campanya #Dretallleure
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 Fundesplai . El 32,9% dels infants viu per sota el llindar de la pobresa

Més de 10.500 nenes i nens dels esplais i escoles que formen 
part de Fundesplai van participar en la mobilització amb motiu 
del Dia Universal dels Drets dels Infants que va organitzar 
l’entitat per tal de reclamar el dret al joc per a tots els infants. 
Aquest va ser el segon any que es va dur a terme aquesta 
campanya sota el lema "#Dretallleure".

pàg. 3
Prenem partit per la infància

pàg. 4

A Catalunya, un de cada tres infantsviu en situació de pobresa (*)

A Fundesplai 
treballem  

a favor dels drets 
i la igualtat 

d’oportunitats 
en la infància.  

Entre d’altres accions, 
l’any passat vam  

atorgar 16.000 ajuts 
i beques per  

    a menjadors,  
   colònies, activitats 

de lleure i reforç  
  escolar. 

  
prendre-hi

partit! 

Ara 
cal

Necessitem la teva col·l a b orac ió!Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o al 93 551 17 71
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Els infants no són 
les persones de demà, 
són les persones d’avui

Ells i nosaltres per...  Toni BaTllori 
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El nostre Patronat ha apro-
vat recentment el Codi d’È-
tica de Fundesplai. És un 
element relacionat amb la 
qualitat del servei que es 
presta a la societat i, alho-
ra, designa allò que es con-
sidera desitjable en la ges-
tió i en l’actuació dels seus 
membres, en les diferents 
instàncies.

En aquest sentit, esperem 
que la publicació del Codi 
d’Ètica sigui un al·licient 
en la millora i l’exigència de 
superació i una oportunitat 
per incrementar la coherèn-
cia entre les estructures for-
mals, les pràctiques internes 
i els valors compartits.

Volem pel conjunt de la 
Fundació una forma de ges-
tió participativa, basada en 
la coresponsabilitat; en la 
cooperació, el diàleg franc i 
respectuós; l’autocrítica; l’e-
xigència i el compromís amb 
la missió, i els valors de la 
institució.

En definitiva, aspirem a què 
discurs i acció estiguin aline-
ats per tal de donar respostes 
positives per la societat i si-
guem autèntics al fer-lo. El 
Codi d’Ètica és una invitació 
a l’assumpció de responsa-
bilitats en tots els nivells de 
l’organització.

El Codi d’Ètica 
de Fundesplai

Directament

opinió
Janusz Korczak, pediatre, escriptor i pedagog polonès

Josep
Gassó

President de  
Fundesplai  

L'apunt
Francesc Mateu
Director d'Oxfam intermon 
a catalunya

Funcionem a cops d’imatges. 
Primer va ser la de l’Ayllan Kur-
di, la gent caminant i periodistes 
fent travetes. I ens vam abocar 
pels refugiats. Després, l’atemp-
tat de París com a traca final de 
les declaracions que avisaven 
que qui realment ve són jiha-
distes. I ara tot ens fa por.

En temes tan complexos, cal no 
deixar-se emportar per l’emo-
tivitat ni la por. Som persones 
amb sentiments, però ens han 
de deixar analitzar la realitat i 

què altres persones no poguessin 
recuperar la seva.
 
Però els refugiats són símptoma 
d’un problema. Cal anar a les cau-
ses, ja que el millor seria que no 
vinguessin (i no vull dir el millor 
per a nosaltres, sinó el millor per a 
ells). Ningú hauria de deixar casa 
seva forçadament. I tothom hau-
ria d’anar on volgués. No pot ser 
que les paraules, les imatges i els 
diners tinguin més drets que les 
persones per moure’s lliurement.
 
Al món, seixanta milions de 
persones han hagut de deixar 

casa seva per força. I, al darrera, 
dos grans problemes: la guerra 
i la gana. De tots dos en tenim 
responsabilitats al nostre país i 
possibilitats de canviar-ho.
 
Per atendre’ls com cal, no 
hem de recollir mantes i sacs 
de dormir vells, hem de donar 
una acollida adequada i treba-
llar seriosament per comba-
tre les causes. I, per això, ens 
calen partits, organitzacions i 
actituds personals que ho afa-
voreixin. Pensem-hi ara, que 
votarem i arribarà Nadal i do-
narem diners a entitats.

Recuperar els drets de les persones

igualtat d’oportunitats en l’accés. 
També desigualtats territorials 
sobre la disponibilitat de l’oferta. 
Importants són també les man-
cances en el caràcter inclusiu i 
intercultural d’aquestes activitats.  

Les principals recomanacions són 
el desenvolupament normatiu 
dels drets dels infants al lleure 
educatiu, els ajuts econòmics per 
als infants socialment desfavorits 
i la promoció de plans locals de 
dinamització del lleure educatiu, 
que contemplin la continuïtat 
dels plans educatius d’entorn o 
l’accés als equipaments públics, 
entre altres.

Reflexions
M. Jesús Larios 
adjunta per la defensa dels drets dels infants i 
adolescents / síndic de Greuges

Quan parlem del dret al lleure 
cal recordar que està reconegut 
al màxim nivell internacional, 
com posa de manifest l'article 
31 de la Convenció dels Drets 
de l'Infant. Tanmateix, es tracta 
d'un dret sovint poc reconegut 
jurídicament com mancat de 
polítiques públiques decidides.

Per aquesta raó, el Comitè dels 
Drets dels Infants de l’ONU va 
emetre una Observació sobre el 
dret al lleure (2014), on denun-
cia el seu escàs reconeixement per 
la manca d'inversions o legislació 

Es demanen actuacions deci-
dides dels poder públics per 
reconèixer el valor educatiu del 
lleure i la seva importància es-
tratègica en la inclusió i cohesió 
socials, així com la tasca dels 
educadors i l’establiment d’a-
vantatges socials i econòmics 
per a les entitats de lleure. 

Aquestes actuacions, que s'afe-
geixen i conflueixen amb la de 
tots els actors del sector, han de 
contribuir a una garantia cada 
vegada major del dret al lleure 
dels nostres infants.

El dret al lleure dels infants
protectora. Especialment denun-
cia dificultats dels infants pobres, 
amb discapacitat o pertanyents 
a minories. Això contrasta amb 
l'enorme transcendència que el 
comitè dóna a aquest dret, con-
siderat essencial per a la salut i 
benestar de l'infant.
Per aquesta raó, el Síndic va pu-
blicar un informe (2014) fruit del 
treball conjunt d'una comissió de 
diverses entitats representatives 
del sector. Els principals dèficits 
que assenyalava deriven de man-
cances en el seu desplegament 
normatiu, especialment en la 

saber quina és la millor manera 
d’interactuar amb ella. La por és 
incapacitat i l’ansietat solidària és 
arrauxada i s’esbrava.
 
Són persones que necessiten ajut 
perquè han perdut els seus drets 
i el han de recuperar. I nosaltres, 
com a persones, tenim l’obligació 
d’ajudar-los a què els recuperin. 
Per tant, benvinguts refugiats! I a 
compartir el que tenim! Qualse-
vol altre actitud seria inhumana 
i ens portaria a perdre la nostra 
dignitat, perquè contribuiríem a 
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amb Fundesplai, es pot 
fer voluntari, soci o fer 
una aportació econòmi-
ca. Tots els fons es des-
tinaran a beques i ajuts 
perquè els infants en 
situació de risc puguin 
accedir al menjador, co-
lònies, activitats de lleu-
re i reforç escolar.

Entrevista 
araceli segarra
alpinista 
i il·lustradora

Voluntariat
Jornada de Suport 
Associatiu sobre 
la nova llei

"camins"
La proposta educativa 
de Fundesplai, centra-
da en l’excursionisme

pàg. 10pàg. 8-10pàg. 5xarxa esplai 

Segons l'Enquesta 
de Condicions 
de Vida 2014 

(inE-iDESCaT), la taxa  
aroPE assenyala que 
el 32,9% de menors de 
18 anys a Catalunya 
viu per sota del llindar 
de la pobresa. això vol 
dir que gairebé un de 
cada tres infants veu 
compromès el seu accés 
a tots aquells serveis 
que no estan deguda-
ment coberts, com ara 
l’alimentació, l’atenció i 
l’educació en el lleure.

Precisament, segons un 
estudi realitzat pel Sín-
dic de Greuges, el lleure 
és un dels àmbits educa-
tius més fortament afec-
tats per les desigualtats en 
l’accés, amb un diferen-
cial de 30 punts entre les 
famílies de classe social 
econòmicament afavorida 
i les famílies amb menys 
recursos. 

Per això, des de Fundes-
plai, a més de campanyes 
d’incidència i sensibilit-
zació, l’any passat es van 
atorgar 16.000 ajudes i 
beques perquè els infants 
amb més necessitats so-
cials poguessin accedir al 
menjador, colònies, ac-
tivitats de lleure i reforç 
escolar. 

Però, per continuar, es ne-
cessita la col·laboració de 
tothom. Per això l’entitat 
impulsa la campanya de 
captació de fons Prenem 
partit per la infància!. 

A primers d’any Fundes-
plai va impulsar l’acció 
#botaxlainfancia, amb la 
que es demanava a tot-
hom que es fes una foto 
“botant” i la pengés a les 

 Fundesplai . Nova campanya de captació de fons en un context en què 
el 32,9% dels infants a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa

"Prenem partit per la infància” 
per garantir l’equitat 

Imaginem-nos una 
filera molt llarga 
de nens i nenes. Al 
capdavant, una per-
sona els fa avançar, 
un a un, i va fent la 
selecció: “tu sí, tu sí, 
tu no; tu sí, tu sí, tu 
no...” i, així, consecu-
tivament. Aquesta és 
la realitat del nostre 
país. A Catalunya, un 
32,9% dels menors 
viu per sota del 
llindar de la pobresa 
i, per tant, un de 
cada tres infants pot 
quedar exclòs de les 
activitats d’educació, 
alimentació, atenció 
i lleure, que són molt 
importants per a la 
seva salut, creixement 
i felicitat. Aquest per-
centatge de desigual-
tat no ha parat de 
créixer en els darrers 
anys. És totalment in-
acceptable i ens situa 
a la cua dels països 
del nostre entorn.

Ha arribat el moment 
de comprometre’s, 
mullar-se i involucrar-
se per la infància. És 
el que ja estem fent 
moltes entitats i per-
sones al nostre país. 
Però cal involucrar 
tothom per trencar 
processos d’exclusió 
que en molts casos 
poden ser irreversi-
bles. 

Per això, des de 
Fundesplai, impulsem 
la campanya “Prenem 
partit per la infància”, 
que té per objectiu 
mobilitzar tota la so-
cietat, també els que 
esteu llegint aquest 
article. No ho dubteu, 
si encara no ho heu 
fet, contacteu amb 
nosaltres. Junts con-
tribuirem a fer realitat 
els drets i la igualtat 
d’oportunitats en la 
infància i aconsegui-
rem que puguem dir 
un SÍ ben gran a tots 
els nens i nenes. 

“Tu sí, tu sí, 
tu no”

com fer el teu donatiu?

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

 Opinió
@nvallsc

núria Valls
Subdirectora 
general de 
Fundesplai

Cal involucrar 
tothom per 
trencar 
processos 
d’exclusió

Garantir l’equitat. Aquest darrer estiu Fundesplai va atorgar 4.774 beques per anar de colònies i casals. També ha augmentat un 
27% les places en casals organitzats el mes d’agost per tal de garantir l’atenció i alimentació d’infants en situació de risc. FOTO: J.M.VALLS

xarxes. Cada foto va ser 
un clam a favor dels drets 
i la igualtat d’oportunitats 
en la infància i, a més, 
per cada foto, les empre-
ses col·laboradores van 
aportar un euro que s’ha 
destinat a beques per als 
infants en situació de risc. 
Es van aconseguir prop de 

bé hi “prenguin partit”. 
Ho poden fer de moltes 
maneres: informant-se 
de la situació dels infants 
de l’entorn proper, conei-
xent i difonent els drets, 
implicant-se en l’Ampa, 
en una associació o amb 
l’esplai, etc. I per a qui 
vulgui “prendre partit” 

12.000 “bots”. Ara, des 
de Fundesplai, es fa una 
crida a totes les persones 
que van “botar” i a la resta 
de la societat a què tam-

Si vau participar a 
#botaxlainfancia, 
ara “preneu partit”!

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

Entrant a 
www.fundesplai.org/dona

Trucant al 
93 551 17 71

Necessitem la teva col·l a b orac ió!

Amb 35€ bequem 
una setmana 

de menjador escolar

Amb 200€ bequem 
una 

setmana de colònies

Amb 50€ bequem 
un mes d’activitats 

de lleure i reforç escolar
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xarxa esplai 

Les activitats de 
lleure educatiu 
reflecteixen les 

desigualtat socials: els 
infants de famílies més 
afavorides participen 
fins un 30% més en acti-
vitats de lleure educatiu 
que els de famílies amb 
més dificultats, tal com 
assenyala l’informe refe-
rencial que el Síndic de 
Greuges va presentar el 
juny de 2014. Però, a la 
vegada, les activitats de 
lleure són una eina edu-
cativa fonamental per al 
desenvolupament per-
sonal dels infants. Per 
posar de relleu aquesta 
desigualtat, Fundesplai 
va posar en marxa l’any 
passat la campanya 
#Dretallleure amb motiu 
del Dia Universal dels 
Drets dels infants, que 
aquest any s'ha repetit.

#Dretallleure és una inici-
ativa que recull l’article 31 
de la Convenció dels Drets 
dels Infants aprovada per 
l’Assemblea General de 
Nacions Unides el 1989 i 
que estableix que els in-
fants tenen dret al descans, 
al lleure, al joc i a la partici-
pació en activitats culturals 
i artístiques. Fundesplai im-
pulsa una mobilització amb 
diferents accions per tal de 
reivindicar aquest dret.

Escoles i esplais 
pel #Dretallleure
Els dies 20 i 21 de no-
vembre prop de deu mil 

 #Dretallleure . Més de 10.500 infants de quaranta esplais i trenta escoles participen 
en la mobilització amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants

nenes i nens reivindiquen el 
seu dret al joc i a ser escoltats

infants i joves de quaran-
ta esplais i més de trenta 
escoles es van sumar a 
aquesta mobilització col-
·lectiva a diferents pobles 
i ciutats de Catalunya. 

El punt d’arrancada va 
ser a l’Anella de les Glò-
ries de Barcelona, amb 
tres-cents infants i la pre-
sència de la vicepresiden-
ta de la Generalitat Neus 
Munté i del president de 
Fundesplai, Josep Gas-

rant una bona estona al 
joc van ser algunes de les 
accions que es van desen-
volupar durant aquests dos 
dies en diferents centres 
d’esplai. D’aquesta mane-
ra, nenes i nens dels esplais 
van reivindicar el seu dret 
al joc acompanyats d’una 
il·lustració de Francesco 
Tonucci, “Frato”, on es 
podia llegir “Disculpeu les 
molèsties, estem jugant per 
vosaltres” i que va servir de 
lema de la campanya.

carrers tallats. Els infants van tallar diferents vies per jugar i reivindicar així el dret al lleure de totes les nenes i nens. FOTO: J.M. VALLS

Equitat. Tant la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, com el president de Fundesplai, Josep Gassó, van ressaltar la impor-
tància de la igualtat en l’accés a les activitats de lleure. FOTO: J. VALLS

La convenció dels Drets 
de l’Infant ratificada 
al nostre país el 1990, 
recull el dret a la parti-
cipació activa dels in-
fants, com a ciutadans 
del present, en els 
articles 12, 13 14 i 15, 
on es recullen aspectes 
com el dret a expres-
sar-se, el dret a opinar, 
el dret a associar-se, 
etc. Partint, doncs, del 
fet que la participació 
dels infants no és una 
qüestió de moda, de 
voluntat de certes 
polítiques, sinó que es 
tracta, com ja hem dit, 
d’un dret fonamental, 
cal que ens fem algu-
nes reflexions:
¿Per què ens costa 
tant donar veu als 
infants?. ¿Per què els 
projectes educatius 
continuen partint de 
l’expertesa dels adults 
i no incorporen la 
mirada dels infants?. 
¿Per què a les entitats 
socials d’infància no hi 
ha infants que partici-
pin en la seva gover-
nança?. ¿Per què...? 
Podríem seguir obrint 
grans interrogants al 
respecte, però hi ha 
una resposta clau per 
a totes elles. Perquè el 
món adult ha de co-
mençar a creure que la 
participació activa i real 
dels infants és possible, 
perquè poden aportar 
una visió de les coses 
que només si els hi pre-
guntem ens la podran 
explicar. I perquè, en 
el fons, possiblement, 
ens fa una mica de por 
perdre la supremacia 
que el món adult té des 
de sempre. 
Des dels esplais, els 
casals, els menjadors 
escolars, etc. volem 
que la veu dels infants 
s’escolti com una veu 
plena d’oportunitats, 
com una veu que suma 
i que no podem obviar, 
perquè és un dret, i és 
el camí per acabar amb 
la infància invisible.

la infància 
invisible

 Opinió

     @jaruizFcE

José antonio 
ruiz

Les activitats 
de lleure 
són una eina 
educativa 
fonamental

@sescardibul3 

Susagna  
Escardíbul

só. Durant l'acte, Munté 
va expressar: "cal incidir 
en les causes d'origen i en 
combatre els efectes de 
la pobresa amb especial 
atenció a les famílies amb 

infants, per a la qual cosa 
s'ha de fomentar una sorti-
da digna a través d'oportu-
nitats laborals". Per la seva 
banda, Josep Gassó va des-
tacar la importància de ga-
rantir l'equitat en l'accés a 
les activitats d'educació en 
el lleure, en un moment en 
què un de cada tres infants 
està en risc d'exclusió soci-
al a Catalunya

Tallar un carrer o ocupar 
una plaça i dedicar-los du-

anna cutillas corvillo. 8 anys 
Esplai INSOC Guadalhorce. Terrassa

rita torrent Ponts. 8 anys 
Esplai Marcianet. Sant Bartomeu del Grau

Júlia Álvarez carranza. 11 anys 
Esplai grup de joc LA FLÓ. Sta. Maria de M.

ivan Muñoz Quiloso. 10 anys 
El grup de Polinyà. Polinyà

Donaria amor als nens 
i les nenes i amabili-
tat. Recaptaria diners 
perquè tinguessin bona 
salut i perquè siguin 
feliços tota la seva 
infància. Els diners que 
recaptés també serien 
per muntar un esplai o 
altres coses semblants. 
Amb això podria acon-
seguir els drets!

Els drets dels 
infants són impor-
tants perquè així 
podem fer amics, 
aprendre... Crec 
que tots els nens 
i nenes del món 
haurien de poder 
tenir aquests 
drets també i tots 
haurien de poder 
anar a l’esplai.

Els nens i nenes 
hem de tenir 
temps, sobretot per 
divertir-nos. Els es-
plais ens ofereixen 
una bona manera 
de passar-ho bé, ju-
gar i compartir. Els 
grans heu de fer 
tots els possibles 
perquè els esplais 
funcionin bé!

Desitjo que tots 
els nens tinguin 
dret a la pau i 
s’aturi la guerra 
de Síria.
M’agradaria que 
cap persona al 
món passi gana 
i que tots els 
nens tinguem 
dret a l’educa-
ció. 

Els infants defensen els seus drets
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 nova llei. Suport Associatiu reuneix més de 
200 representants d’entitats i administracions

Jornada sobre la 
llei del voluntariat

representants d’entitats socials, culturals, esportives... En total, més de dues-centes 
persones es van reunir a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. FOTOS: A. VALLE

Més de dues-cen-
tes persones, 
representants 

d’entitats i administra-
cions, es van aplegar el 
passat dia 22 d’octubre 
a la jornada "nova llei 
del Voluntariat i foment 
de l’associacionisme de 
Catalunya. Saps a què 
t'obliga?", organitzada 
per Suport associatiu. 

Tots els ponents van 
coincidir en el fet que la 
nova llei significa la con-
solidació del model català 
del voluntariat i que, més 
enllà de les obligacions 

@suport_org

Víctor 
García 

Marc Viñas
Subdirector general de Cooperació 
Social i Voluntariat de la Generalitat

Eva ribera
Cap del Servei de Promoció 
de l’Associacionisme i Voluntariat

Francina alsina
Presidenta de la Federació 
Catalana del Voluntariat Social

salvador casals
President de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya

José a. Perez
Cap del Servei d'Esports de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Opinions de representants d’entitats i administracions que van intervenir a la jornada

“Aquesta llei defensa el mo-
del català del voluntariat, en 
el qual l’acció voluntària es 
desenvolupa exclusivament 
en el si d’una entitat sense 
finalitat de lucre que disposa 
d’un programa de voluntariat.”

“La llei no hauria de supo-
sar càrregues per a les en-
titats. Un pla de voluntariat 
no hauria de ser més que 
un document que reculli ‘en-
dreçadament’ allò que, de 
fet, ja està fent l’entitat.”

“Durant l’elaboració de la nor-
ma, es va treballar sempre des 
del convenciment que l’activitat 
voluntària havia de quedar lliga-
da a l’associacionisme i es va 
posar l’accent en la defensa del 
model català del voluntariat.”

“La llei ens ofereix visibili-
tat al voluntariat cultural i, 
a més, ens permet regular 
relacions informals dins les 
associacions entre volunta-
ris, activistes, equip direc-
tiu...”

“Des de l’àmbit esportiu cre-
iem que la llei és un avanç, 
però també que encara no 
resol la peculiaritat dels vo-
luntaris que reben una petita 
compensació, molt pròpia del 
nostre món.”

que comporta, representa 
una protecció contra les 
males praxis que s’havi-
en denunciat des de les 
entitats i contra els pro-
blemes que es podrien 
derivar d’una regulació 
prèvia a nivell estatal.

La primera part de l’acte 
va estar dedicada a l’anà-
lisi dels principals trets de 
la nova llei i la segona a 
les experiències concre-
tes de les entitats. Així, 
Marc Viñas, subdirector 
general de Cooperació 
Social i Voluntariat de la 
Generalitat, va remarcar 
en la seva intervenció que 
la llei no només estableix 
deures sinó que, sobretot, 
ofereix oportunitats a les 
entitats, com el blindatge 

no estan sistematitzats. 
Pérez va recordar que el 
voluntariat forma part de 
l’essència de les entitats 
esportives, tot i que man-
qui interioritzar el volun-
tariat amb programa de 
voluntariat pròpiament 
dit.

del model de voluntariat 
català o l’actualització i 
establiment del rang de 
llei als drets i deures de 
les persones voluntàries.

Posteriorment, Eva Ribe-
ra, cap del Servei de Pro-
moció de l’Associacionis-
me i Voluntariat, va voler 
tranquil·litzar les entitats 
pel que fa als deures que 
inclou la llei i va consi-
derar que no hauria de 
suposar massa càrregues 
afegides per a les entitats.

A la segona part de l’acte, 
van intervenir Francina 
Alsina, presidenta de la 
Federació Catalana del 
Voluntariat Social; Sal-
vador Casals, president 
de la Federació d’Ate-

neus de Catalunya, i José 
Antonio Pérez, cap del 
Servei d'Esports de l’A-
juntament de Sant Joan 
Despí. Alsina va insistir 
en el fet que l’objectiu de 
la llei era, sobretot, el de 
protegir el model català 
del voluntariat i no pas 

fer una normativa que 
suposés un pes per a les 
entitats. Per Casals, la llei 
pot ajudar no solament a 
visibilitzar el voluntariat 
cultural, sinó que perme-
trà estructurar processos 
de voluntariat formal ja 
existents però que sovint 

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

entrades.elperiodico.cat
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salut i habilitats per a la 
vida, una gran diversitat 
de programes d’educació 
ambiental adaptats per a 
totes les edats o la tasca 
de suport als infants amb 
necessitats educatives es-
pecials. A més, aquesta 
secció també disposa d’in-
formació sobre la formació 
especialitzada per a famí-
lies, en qüestions com la 
paternitat positiva, i per 
a professionals.

 Escoles. En aquesta jornada per promoure els bons 
hàbits van participar-hi més de trenta escoles

15-O: Dia internacional  
de rentar-se les Mans

xarxa esplai 

comunicació més directa. Informació sobre menjadors, colònies, casals, gestió d’inscripcions... 
Tot a un clic!

 Fundesplai  presenta el nou web 
'escoles.fundesplai.org' 
per facilitar la comunicació i 
gestió amb escoles i famílies

nou web 
pels serveis 
educatius del 
món escolar

Per a més informació:
escoles.fundesplai.org

Actualment, quan 
una nena o un 
nen es queda al 

menjador, participa 
en activitats extraesco-
lars o fa un casal o una 
colònia es desencadena 
una gran necessitat de 
comunicació entre la 
família, l’escola i l’enti-
tat que s’ocupa d’aques-
tes activitats. la família 
vol saber quines activi-
tats fa i què menja cada 
dia, vol veure fotos, vol 
poder opinar i gesti-
onar la inscripció del 
seu fill i filla en temps 
real. l’escola i l’entitat 
volen informar de les 
novetats i activitats que 
realitza, quins són els 
menús que ofereix o 
poder tenir dades en 
temps real de les ins-
cripcions. i tota aquesta 
dinàmica ha de ser co-
herent amb el projecte 
educatiu de centre.

Per tal de respondre a 
aquesta petició, Fundes-
plai ha posat en marxa el 
nou web escoles.fundes-
plai.org. Així, aconse-

Aquest nou web està 
adaptat a la navegació per 
a tots els dispositius (PC, 
portàtils, tauletes, telèfons 
intel·ligents...), donat que 
el percentatge de visites 
des dels dispositius mòbils 
cada vegada és més gran. 
En serveis com el menjador 
escolar, les famílies volen 
estar informades al mo-
ment de qualsevol novetat. 
A més, també permet una 
integració més directa amb 
les xarxes socials i amb 
eines de valoració i inscrip-
ció en línia.

Un web adaptat a dispositius i xarxes

@MartaBacas 

Marta 
Bagan

@fundesplai 

Cristina 
Martín 

 Opinió

L’Elena el 1985 tenia 
8 anys i, quan anava 
a l’escola, embolicava 
l’entrepà del pati en 
paper de diari. Avui, 
l’Elena en té 30 i el 
seu fill Pau porta l’es-
morzar en un embol-
call reciclable. Aquest, 
però, no és l’únic 
canvi de l’escola en 
aquests trenta anys. 

La irrupció de la 
tecnologia està 
transformant l’aula 
i la forma com es 
relacionen famílies, 
entitats i escola. Des 
de Fundesplai, consci-
ents que no solament 
ha canviat l’embolcall 
dels entrepans, hem 
creat un nou web per 
comunicar-nos més 
directament amb les 
famílies i les escoles. 
I quan parlem de 
comunicació ho fem 
en el sentit ampli del 
terme: oferir a un clic 
una solució integral 
de qualitat als centres 
educatius (menja-
dors, extraescolars, 
colònies, suport a 
alumnes amb neces-
sitats educatives es-
pecials, formació per 
a famílies...), informar 
en temps real de tot 
allò que està passant 
a cada activitat i a 
cada centre, gestio-
nar inscripcions en 
línia, poder compartir 
fotos i vídeos de les 
activitats... 

L’embolcall i l’escola 
han canviat, però l’en-
trepà, no, ni tampoc 
la nostra voluntat 
que totes les activi-
tats que fem al món 
escolar des de fa més 
de quaranta anys es 
guiïn per la qualitat 
i l’equitat. El nou 
web incorpora també 
aquests criteris. Qua-
litat en les activitats, 
en la gestió i en la 
comunicació i equitat 
en la difusió i facilitat 
d’accés als progra-
mes de Fundesplai 
que garanteixen que 
totes les nenes i els 
nens puguin gaudir 
de menjador, reforç 
escolar o colònies, 
independentment 
de la seva situació 
econòmica o social. 
Perquè també al nou 
web del món escolar 
prenem partit per la 
infància.

gueix una comunicació 
més propera i àgil amb 
les famílies, les escoles, 
les associacions de mares 
i pares i l’administració 
pública i incorporarà la 
gestió electrònica de les 
activitats.

El nou projecte recull la 
llarga tradició de més 
de trenta anys de treball 
amb el món escolar de 
Fundesplai, que actu-
alment arriba a més de 
cinquanta-mil alumnes 
i mil escoles de tot Ca-
talunya. L’espai digital 
adreçat al món escolar 
està dividit en dos grans 
seccions: una per als cen-
tres educatius, les AMPA, 
les administracions pú-
bliques... i una altra per 
a les famílies i les escoles 
amb les quals ja treballa 
Fundesplai.

nous espais digitals 
per a les escoles, 
relació més directe 
amb les famílies
Així, el nou web posa a 
l’abast de cada escola un 
espai digital personalit-
zat on cada centre podrà 
tenir tota la informació 
relacionada amb el temps 
del migdia i les activitats 
extraescolars. 

En aquest espai, emmarcat 
al web general, cada esco-
la podrà incorporar l’ac-
tualitat, la planificació de 
les activitats, valoracions 
del servei i, especialment 
important, la inscripció i 
gestió de totes les activi-
tats (extraescolars, men-
jador, acollida...) en línia. 
D’aquesta manera, es pre-
tén facilitar a les famílies 
l’accés a la informació i els 
tràmits relacionats amb 
els seus fills i filles per tal 
de tenir una relació més 
directa i fluida. 

un contacte 
més proper 
A la secció destinada a 
les entitats, el web inclou 
informació detallada de 
les activitats i programes 
que Fundesplai ofereix 
a les escoles: temps del 
migdia, extraescolars,  
activitats de vacances, etc. 

L’apartat de programes 
recull l’ampli bagatge 
educatiu de Fundesplai 
de col·laboració amb les 
escoles. Així, inclou pro-
grames de promoció de la 

Rentar-se les 
mans amb aigua 
i sabó és un petit 

gest quotidià però molt 
important per man-
tenir uns bons hàbits 
d'higiene que ajudin 

a evitar la propagació 
de malalties. amb els 
infants és especialment 
important treballar 
aquest hàbit per tal de 
consolidar-lo.

Per aquest motiu, el dia 
15 d’octubre es va cele-
brar el Dia Internacional 
de Rentar-se les Mans a 
tot el món. Des de l'àrea 

de programes escolars de 
Fundesplai es va organit-
zar una acció conjunta en 
més de trenta escoles per 
tal de plasmar la gran feina 
que es fa en el temps del 
migdia en els hàbits d'hi-
giene amb els infants: cada 
escola es va fer una foto-
grafia conjunta amb nenes 
i nens rentant-se les mans 
i posteriorment es va fer 

per sensibilitzar nenes i 
nenes sobre la importàn-
cia de la higiene per evitar 
la propagació de malalties.

un gran mosaic amb totes. 
Aquesta acció es va com-
plementar amb diferents 
jocs i tallers dinamitzats 

creació col·lectiva. Aquesta imatge és un mosaic format per 
diferents fotos de les accions que van fer nenes i nens pel Dia 
Internacional de Rentar-se les Mans

@fundesplai

cristina 
rodríguez

Gerent Serveis 
Educatius 
Escolars

noves 
formes, 
mateixa 
voluntat
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El dijous 12 de 
novembre un 
grup de treballa-

dores i treballadors de 
Fundesplai junt amb 
representants d’altres 
entitats, comerciants 
i veïnes i veïns van 
visitar la parada de la 

 Visita. Sergi Alegre, de l’Ajuntament del Prat, 
va mostrar l’estació a treballadors de Fundesplai

El metro arribarà a centre 
Esplai el febrer de 2016

xarxa esplai 

Grans i petits. La celebració de cap d’any a les cases de colònies permet reunir tota la família i 
amics en un espai. FOTO: JORDI TOCABENS

natura hivernal. El dia d’any nou encara queda temps per fer una passejada en grup abans del 
dinar. FOTO: JOSEP SEGURA

línia 9 metro de Parc 
nou al barri de Sant 
Cosme, que entrarà 
en funcionament el 
proper mes de febrer 
de 2016.

Sergi Alegre, tinent d'al-
calde i regidor delegat de 
Mobilitat i Transports i 
responsable del Pla d’Ac-
tuació de Sant Cosme, va 
ser l’encarregat de guiar 
la visita. El recorregut va 

La casa de colònies 
s’ha convertit en 
el centre de les 

celebracions de cap 
d’any d’en Josep Segu-
ra i en Jordi Tocabens 
als darrers anys. És el 
lloc on es reuneixen 
més de 30 persones 
entre  família i amics 
per gaudir d’aquestes 
jornades festives.

La celebració del cap d’any 
en un d’aquests equipa-
ments de Fundesplai els 
permet estar tots junts, 
amb més intimitat que si 
estiguessin en un restau-

nou tram. Prop d’un centenar de persones van assistir a la visita a l’estació de Parc Nou de la línia 9

rant, gaudir de saborosos 
àpats i dels immillorables 
entorns naturals que en-
volten aquestes instal·lac-
ions. “Ja he passat sis caps 
d’any a les vostres cases 
de colònies, a La Traüna 
(Montseny), a Can Grau 
(Garraf) i aquest any als 
Porxos (Sau), i en tots els 
casos el tracte sempre ha 
estat més que correcte, 
molt cordial i amable”, 
assegura Josep Segura. 
Pel Jordi Tocabens, aquest 
serà el cinquè any: ha es-
tat una vegada a Sau i tres 
al Molí de Sant Oleguer 
(Sabadell), on aquest any 
repeteix. “Grans i petits 
gaudim d’una celebració 
conjunta en família i amb 
amics feta a mida. El molí 
de Sant Oleguer ens dóna 

jos matinals després de 
l'esmorzar”, explica el 
Josep Segura. Després 
d’una petita excursió, 
un brunch (un dinar una 
mica avançat) per recu-
perar forces i preparar la 
tornada a casa.

als millors 
indrets naturals
I és que Fundesplai obre 
a les famílies les portes de 
les seves cases de colònies i 
albergs per les vacances de 
Nadal i cap d’any. Es tro-
ben en alguns dels millors 
indrets naturals de Cata-
lunya, com els Pirineus, el 
pantà de Sau, Montserrat, 
la serralada del Montsec, el 
Garraf... En total, 27 equi-
paments de natura, molts 
dels quals adaptats per a 

persones amb mobilitat 
reduïda.

Així, per exemple, gaudir 
de la nit de cap d'any, amb 
sopar de gala el 31, dormir 
i un brunch (esmorzar-di-
nar) l’1 de gener es pot fer 
per tan sols 70 euros per 
als adults, 48 euros per a 
nenes i nens de 3 a 12 anys 
i gratuït per als infants de 
0 a 3 anys. A més, a les ca-
ses de Fundesplai situades 
a Sau i a l’alberg de Vila-
doms de Baix (Castellbell  
i el Vilar), per 77 euros per 
als adults, 55 euros per a 
nenes i nens de 3 a 12 anys 
i gratuït per als infants de 
0 a 3 anys, es pot gaudir 
de la mateixa oferta però 
amb activitats de temàtica 
nadalenca.

incloure l’àrea de serveis 
i venda de bitllets del 
primer nivell i les anda-
nes. Alegre, junt amb els 
responsables de l’obra, 
va explicar que aquest 
tram de la línia funcio-
narà amb els darrers sis-
temes de seguretat, que 
inclouen trens i portes 
d’accés automatitzats, 
i també que des de ja fa 
mesos estan circulant 
diàriament els combois 

de prova. El nou tram 
que es posarà en marxa 
cobrirà la connexió entre 
l’Aeroport del Prat i la 
Zona Universitària i és 
un transport llargament 

esperat pel barri de Sant 
Cosme i la ciutat del Prat 
de Llobregat.  
Aquest tram, actualment 
en fase de proves, tra-
vessarà la ciutat del Prat 

i permetrà connexions 
amb altres línies: Roda-
lies de Renfe, Ferrocarrils 
de la Generalitat (L8), lí-
nies de metro L1, L5 i L3, 
i Trambaix.

en marxa la llar de foc i 
enllesteixen el sopar de 
gala”. La nit del 31 ce-
lebren l’entrada del nou 
any tots junts amb uns 
plats ben especials i una 
festa.  

Al matí següent: “Es 
gaudeix igual que a l'es-
tiu, amb llargs passe-

els espais que tothom ne-
cessita per gaudir de la 
festa a la seva manera”, 
resumeix en Jordi. 

El pla d’uns dies 
molts especials
El 31 a la tarda tot el grup 
arriba a la casa i s’hi ins-
tal·len. Abans de sopar, 
encara queda temps per 
fer una passejada pels 
voltants o descobrir amb 
els més petits tots els ra-
cons de la instal·lació. En 
Jordi Tocabens ho resu-
meix: “Quan arribem a la 
tarda, els pares preparem 
la música, la il·luminació, 
la distribució de taules, la 
TV pel raïm i ens relaxem 
per gaudir d’una llarga 
nit de festa”. Mentre, 
cuineres i cuiners posen 

@alfonsValle 

Alfons 
Valle

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

 testimonis. Famílies que han passat el Nadal a les cases de colònies de Fundesplai 

"Grans i petits gaudim d’un cap d’any 
amb família i amics fet a mida”

Les cases 
de colònies 
i albergs 
es troben 
en indrets 
naturals com 
els Pirineus, 
el pantà de Sau 
o Montserrat
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s’emmarquen en el pro-
jecte educatiu de l’entitat, 
sinó que es desenvolupen 
com a activitats aïllades, 
la qual cosa li resta poten-
cial educatiu. 

reactivar  
l’excursionisme
Totes aquestes raons han 
mogut Fundesplai a re-
activar l’excursionisme 
amb la proposta edu-
cativa “Camins”, que es 
desenvoluparà durant els 
cursos 2015-2016 i 2016-
2017, i que es va presentar 
al Movidic, la trobada d’i-
nici de curs dels esplais de 
la Federació celebrada el 
dissabte 29 de setembre a 
Centre Esplai (El Prat de 
Llobregat). La idea fona-
mental és oferir als cen-
tres d’esplai les màximes 
facilitats perquè tornin a 
tenir l’excursionisme com 
una de les seves activitats 
principals  i, a la vegada, 
es converteixi en un mo-
tor de participació i marc 
d’educació en valors.  

El primer any, “Camins” 
es centrarà en la desco-
berta del territori, és a dir, 
en explorar nous itine-
raris i marcar fites que 
s’ajustin als interessos i 
capacitats dels infants, 
mentre que el segon serà 
el de l’impuls d’accions 
i projectes de servei que 
vinculin l’excursionisme 
a la preservació del medi 
ambient.

L’instrument fonamental 
de la proposta educativa 
serà el bloc de “Camins” 
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omplint de manera col·le-
ctiva i que pretén arribar 
a les cent rutes.

Llarga tradició
“Camins” serà la tercera 
vegada en què l’excursio-
nisme és l’eix temàtic de 
la proposta educativa de 
Fundesplai, la Federació 
Catalana de l’Esplai i els 
esplais que en formen part. 
L’any 1995 es va presentar 
“Explorar Catalunya”, un 
programa d’excursions per 

projectes.fundesplai.org/
camins. En aquesta pla-
taforma trobarem la fo-
namentació pedagògica 
de la proposta, recoma-
nacions per a què infants 
i joves participin de la 
preparació de la sortida, 
consells pràctics per tri-
ar bé una excursió, recur-
sos d’interès relacionats 
amb l’excursionisme i la 
muntanya en general, així 
com un apartat amb fitxes 
d’excursions, que s’anirà 

L'excursionisme 
és una gran 
escola de valors 

i sempre ha estat un 
dels trets d’identitat 
més importants de 
l’educació en el lleure 
a Catalunya. Cap altra 
activitat com aques-
ta aporta vivències 
tan intenses i de gran 
impacte educatiu en la 
canalla. la descoberta 
dels paratges i animals, 
la solidaritat que s’es-
tableix en un grup per 
arribar tots junts a la 
fita, la cooperació per 
dur-la a terme, l’es-
forç de la preparació... 
aprenentatges i experi-
ències que es viuen de 
manera més intensa 
a la natura i que una 
excursió concentra 
en les seves diferents 
fases. Hi ha qui diu que 
la natura esdevé una de 
les millors aules possi-
bles per aprendre i per 
créixer.

Malgrat això, als darrers 
anys, moltes entitats de 
lleure han deixat de fer 
excursions o, com a mí-
nim, no tantes: ja sigui 
per motius econòmics, 
per la poca preparació 
de monitores i monitors 
en aquest àmbit o per 
la “competència” de les 
rutes urbanes... A més, 
sovint, quan es fan, no 
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Què trobarem 
al web de “camins” 
Infografies amb orientacions pedagògiques i metodològiques sobre l’excursionisme 

Recull d’activitats per fer abans, durant i després de marxar d’excursió

Tutorials i produccions audiovisuals creades pels grups de joves dels esplais sobre 
temes diversos: com fer-se la motxilla, ampliar vocabulari sobre natura i excursi-
onisme, etc. Un projecte que compta amb el suport del Departament de Cultura 
- Política Lingüística de la Generalitat. Reptes col·lectius

Un eix d’animació basat en el personatge de la Tina, creada per l’alpinista catalana 
Araceli Segarra.

Arxiu d’excursions i propostes d’excursions ressenyades per l’alumnat de l’Institut 
Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i propostes dels esplais 

Càpsules formatives per guanyar autosuficiència, seguretat i tècnica en la muntanya

Accedeix a "Camins"

viure la identitat i la diver-
sitat a través del paisatge 
que incloïa un ampli ven-
tall d’excursions adaptades 
per franges d’edat.

Deu anys més tard, l’any 
2005, “Explorar Catalu-
nya” -en versió digital- 
posava de nou el focus en 
l’excursionisme, consci-
ents del seu valor formatiu 
i de què és una de les acti-
vitats bàsiques dels centres 
de lleure.

Avui, prenent com a punt 
de partida tot aquest ba-
gatge, la proposta educa-
tiva “Camins”  constituirà 
l’eix de treball dels esplais 
al llarg dels cursos 2015-
2017.

@asunfederacio 

Asun 
Gil

Movidic. Centre Esplai (El Prat de Llobregat) va acollir el 19 de setembre el Movidic, la trobada que dóna el tret de sortida al curs dels esplais que formen part de la Federació. La jornada, que va reunir més de 300 monitores i monitors, també 
va servir per presentar "Camins", la proposta pedagògica sobre l’excursionisme per al període 2015-2017. FOTO: A. VALLE

MOViDic: tret de sortida del nou curs 

i de la proposta educativa “camins”



d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i desembre 2015 / núm. 74 www.fundesplai.org

Som molts els que hem fet un 
cim, dos, quinze, els que ens hem 
banyat en un llac glaçat, els que 
hem sucat els peus creuant un 
riu, els que ens hem endinsat en 
fagedes enceses, els que hem 
descobert paisatges únics, els que 
hem caminat sota la cremor del 
Sol o l’embat del vent...

Som molts els que recordem d’una 
forma molt especial tots i cadas-
cun d’aquests moments, molts els 
que reconeixem que aquests ens 
han tocat i impactat personalment.

I som molts els que lluitem perquè 
molts infants puguin seguir experi-
mentant aquestes vivències tant 
intenses i significatives. 

Caminar ens ajuda a comprendre 
l’esforç com a eina de creixement 
personal, a aprendre a compartir, 

a assumir responsabilitats vers 
el grup i un mateix, a admirar la 
bellesa i el silenci, a descobrir un 
entorn divers i connectat amb no-
saltres. Caminar ens ajuda a canvi-
ar, a poc a poc i sense presses.

I no es tracta fonamentalment 
d’això, l’educació? L’educació 
en valors, més que aportar nova 
informació i coneixements, busca 
ajudar a canviar els infants. Mo-
tivar-los i donar-los les eines per 
comprendre millor el món i ajudar 
a transformar-lo.

L'excursionisme és una de les 
millors eines al nostre abast.

La proposta educativa "Ca-
mins" es posa en marxa 
justament el curs en què 
la Federació Catalana de 
l’Esplai fa 20 anys com a 
moviment i, per celebrar-
ho, proposa el repte col·le-
ctiu #20anys20cims.

Per celebrar aquests 20 
anys de treball a favor de 
les entitats i l’educació en 
el lleure, la Federació pro-
posa pel dissabte 27 febrer 
fer 20 dels cims més em-
blemàtics de Catalunya de 
manera simultània.

Per fer-ho possible, dife-
rents centres d’esplai de 
la Federació assumiran el 
repte de fer un dels cims. 
En triaran un de la seva co-
marca i prèviament prepa-
raran els infants, els joves i 
les famílies l’excursió.

Totes i tots els participants 
portaran el mocador com-
memoratiu del vintè ani-
versari de la Federació Ca-
talana de l’Esplai i es faran 
una foto col·lectiva a dalt  
del cim de la muntanya.
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#20anys20cims

L’excursionisme 
és una de les 
millors eines 
al nostre abast

Caminar ens 
ajuda a comprendre 
l’esforç com a eina 
de creixement 
personal

monogràfic

Fer un cim, 
descobrir paisatges, aprendre

 Opinió

 27 de febrer de 2016

@carlesXifra

carles Xifra
Responsable de l’Àrea 

Educativa i Social

itineraris adaptats

Fer accessible l’excursionisme a totes 
les persones és un dels eixos de "Ca-
mins". En aquest sentit, algunes de 
les cases de colònies de Fundesplai 
disposen d’itineraris adaptats per a 
persones amb diversitat funcional. En-
tre aquestes, destaca l’equipament de 
Can Grau (Garraf), amb un itinerari 
sensorial adaptat per a persones amb 
discapacitat visual, i el de Can Mateu 
(Osona), que disposa d’un itinerari de 
descoberta naturalística que s’ha dis-
senyat seguint criteris d’accessibilitat 
per a tothom.

A més a més, en la concepció i propos-
tes d’activitats, s’ha comptat amb la 
col·laboració de la Fundació Itinerarium, 
en què participa l’Anna Vives, que pro-
mou els Circuits Inclusius (veure entre-
vista pàgina 16).
Des de la Federació Catalana de l’Esplai, 
a través del web de "Camins", es farà 
difusió d’aquests recorreguts per la na-
tura adaptats a tothom, senyalitzats de 
manera permanent a diferents ciutats i 
pobles amb l’objectiu que les persones 
amb diferents capacitats també puguin 
gaudir de l’excursionisme.

Movidic. Centre Esplai (El Prat de Llobregat) va acollir el 19 de setembre el Movidic, la trobada que dóna el tret de sortida al curs dels esplais que formen part de la Federació. La jornada, que va reunir més de 300 monitores i monitors, també 
va servir per presentar "Camins", la proposta pedagògica sobre l’excursionisme per al període 2015-2017. FOTO: A. VALLE

MOViDic: tret de sortida del nou curs 

i de la proposta educativa “camins”
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 alpinista, il·lustradora. El seu personatge, la Tina, és l’eix de la proposta "Camins"

“Els infants són aventurers innats”

Alpinista, il·lustr-
adora, conferen-
ciant... i creadora 

de la Tina, un personat-
ge que serà l’eix de la 
proposta educativa "Ca-
mins" sobre excursionis-
me pels anys 2015-2017.

com i quan vas 
descobrir la passió 
per les muntanyes?
Vaig començar a fer mun-
tanya gràcies als campa-
ments. Quan era petita els 
meus pares m’enviaven 
quinze dies d’estiu a fer 
campaments i sempre ana-
va amb el grup dels grans, 
perquè feien les excursions 
més potents i les munta-
nyes més altes.  

Vas ser la primera dona 
catalana i espanyola en 
pujar a l’Everest. Què 
va significar aquesta 
conquesta a la teva 
vida? Què creus que va 
aportar a l’alpinisme 
català?
Ja sé que possiblement 
trencaré algun mite, però 
personalment el fet d’es-
calar l’Everest, encara que 
sigui la muntanya més alta, 
no va significar res espe-
cial en comparació amb 
d’altres. Per mi no és un 
número el que converteix 
un objectiu en important, 
sinó que la manera de fer 
les coses i amb qui les fas 
per mi pot fer que una 
muntanya o un projecte 
sigui més important que 
un altre, independentment 
de l’alçada o de la impor-
tància mediàtica. Per això, 
el Shisha Pangma, que és 
un cim més petitó, té més 
importància, ja que el vaig 
fer amb gent amb qui volia 
escalar i amb una ruta de 
molta dificultat i un estil 
molt arriscat.

Quins són els valors 
formatius que per a tu 
té l’excursionisme?
En té molts. Un és que t’en-
senya quin comportament 

Luci 
Villagrasa

@LuciFederacio 

tens i quina relació saps te-
nir amb un grup... No estàs 
a la protecció d’una ofici-
na o d’un espai tancat. A la 
natura ets molt vulnerable, 
surten les pors perquè no 
estàs protegit i això t’en-
senya molt sobre la teva 
manera de ser. Les parts 
bones i les parts dolentes.

Fer muntanya és un es-
port o un estil de vida?
Per mi fer muntanya és una 
passió. És una cosa que ne-
cessito fer sense poder-li 
donar una raó lògica. Però, 
sobretot, perquè la mun-
tanya i els viatges et trans-
formen. Aquesta passió ha 
canviat amb el temps, no 
és la mateixa ara que quan 
vaig començar i no serà 
igual d'aquí uns anys... i per 
mi això també té un atrac-
tiu. No es limita a fer esport 

per l’adrenalina, sinó que a 
vegades té un sentit emoci-
onal, espiritual o esportiu. 
Però, el valor de la munta-
nya és que té molts mitjans. 
Es pot practicar de manera 
diferent a l’estiu que a l’hi-
vern, hi ha aigua, neu, roca, 
camins… El ventall de pos-
sibilitats és tan ampli que és 
inesgotable i sé que no m’hi 
avorriré.

Explica’ns qui és la 
tina, aquest personat-
ge que acompanyarà 
els esplais durant els 
propers dos anys.
La Tina és un projecte que 
va sortir de la inquietud 
d’aportar alguna cosa. Jo 
sempre he pensat que la 
muntanya, les excursi-
ons o els viatges són una 
gran eina d’aprenentatge. 
Intento transmetre moltes 

petites coses a través de la 
Tina: cultura, religió, fei-
na, alimentació, actituds… 
però hi ha un component 
especial en aquests contes 
que intento conservar, i és 
que els infants són aven-
turers innats, no tenen 
por. Els adults ens anem 
cobrint de capes d’incerte-
ses, pors, neguits... Nenes i 
nens no tenen aquest pro-
blema i per això són molt 
més agosarats i indepen-
dents del que sovint aca-
bem sent d’adults. Amb la 
Tina intento que els infants 
creixin mantenint aquest 
esperit aventurer.

Fins ara La tina ha 
estat al Kilimanjaro... 
Quins indrets té previst 
conèixer properament?
Hi ha dos projectes. Un 
és el 7 cims, amb els cims 

més alts d’Àfrica, Àsia, 
Amèrica del Nord, Amè-
rica del Sud, Europa, 
Oceania i la Zona Austral. 
D’altra banda, hi ha els 
parcs i els espais naturals, 
i aquí la llista és infinita. 
De moment hi ha el parc 
natural d’Aigüestortes i el 
de Montserrat, però hi ha 
infinitat de parcs naturals 
arreu del món, i aquí deixo 
lliure el temps i la imagi-
nació.

Dóna’ns alguna re-
comanació pràctica 
per als nostres joves 
monitors/es que tenen 
poca experiència en 
muntanya però saben 
de la importància de 
fer aquest tipus d’acti-
vitats amb la canalla.
El primer que recomanaria 
és la preparació. No deixar 

si no fossis escalado-
ra series... Equilibrista.

Persones que admires 
a la vida real? La gent 
que m’envolta... mai he 
sigut d’admirar gent 
que no conec.

Els teus herois de fic-
ció? L’Arale de la Vila 
del Pingüí.

Què és la felicitat per 
tu? Per mi és estar 
satisfet amb allò que 
tens i amb les coses 
que fas, i després tenir 
temps i gaudir-ho.

un llibre? 
La Tina a Montserrat

una música? Asger

una pel·lícula? Everest

El teu menjar 
preferit? Bolets

El teu somni? 
Deixar de treballar.

Els inicis. Araceli Segarra es va iniciar al món de la muntanya als campaments d’estiu 
on participava de petita. FOTO: @JORDICANyAMERAS

A la natura ets 
molt vulnerable 
i això t’ensenya 
molt sobre 
com ets

marge a la improvisació si 
aquesta és una activitat 
per fer amb nens. S’ha de 
tenir molt controlat el ter-
reny, l’activitat i la meteo-
rologia. També el nivell, és 
a dir, que sigui homogeni 
per a tothom, perquè sinó 
els més grans s’avorriran i 
els més petits no arribaran.  
La seguretat en això és fo-
namental.

si haguessis de triar un 
paisatge de catalunya, 
amb quin et quedaries?
Jo sóc de Lleida i tenim 
tota la zona del Parc Na-
tural d’Aigüestortes, que 
per mi ha estat el meu pati 
de jocs, on m’he criat i on 
he començat a estimar la 
muntanya i la natura. I 
com que ara visc a la Cer-
danya, també aquesta té 
llocs molt atractius.

a la teva carrera has 
compaginat el munta-
nyisme amb activitats 
de model, conferenci-
ant, escriptora, il·lu-
stradora... amb quina 
d’aquestes activitats et 
quedaries?
Totes les activitats que 
jo he fet en el fons es re-
sumeixen en una sola: la 
comunicació. Quan faig 
conferències, quan treba-
llo a la ràdio, quan escric 
articles o il·lustro els con-
tes, el que intento sempre 
és comunicar. Així que em 
quedo amb la comunicació.

La Tina és una nena de 
cabells blaus, inquieta, 
curiosa, extravertida i 
molt activa. Viatja pel 
món escalant muntanyes 
i transmetent als nens i 
les nenes valors com la 
com la solidaritat, l’amis-
tat i el respecte tant per 

La tina les persones com pel medi 
ambient.

Alguns elements màgics, 
com ara el mapa que sem-
pre l’acompanya, la seva 
motxilla i els carnets de 
l’excursionista serviran de 
fil conductor perquè cada 
esplai adapti el personatge 
a la seva realitat i creï les 
seves pròpies aventures, 

sempre vinculades al pro-
jecte d’excursionisme del 
centre.

Els grups de joves tindran 
la possibilitat de participar 
en un projecte col·lectiu 
de custòdia del territori i 
se’ls convidarà a crear pro-
ductes audiovisuals sobre 
les seves experiències a la 
muntanya. La comissió de 

joves s’encarregarà d’a-
cabar de donar-li forma i 
contingut.

La Tina és la protagonista 
d’una col·lecció de contes 
creada per l’alpinista ca-
talana Araceli Segarra.

Qüestionari 
Proust
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E l programa 
educatiu Gestió 
Forestal de la 

Finca de la rectoria de 
la Selva és una propos-
ta didàctica d’educació 
ambiental de Fundes-
plai que complementa 
els projectes de cus-
tòdia que es desenvo-
lupen en les instal·l-
acions de l'entitat i en 
aquelles en les que hi 
ha un marc de col·lab-
oració de custòdia amb 
els propietaris.

El projecte consisteix en 
un conjunt d’activitats, 
sortides, jornades lúdi-
ques i educatives adreça-
des als joves de les entitats 
de la Federació Catalana 
de l’Esplai d’entre 12 i 18 

E l dijous 26 de no-
vembre va tenir 
lloc el i Fòrum 

Metropolità d'Educació 
per a la Sostenibilitat, 
seu de l'aMB, a Bar-
celona, organitzat per 
l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb la col-
·laboració de Fundes-
plai. l’esdeveniment va 
tenir per objectiu l'in-
tercanvi d'experiències 
i recursos per treballar 
amb la màxima coordi-
nació per un territori 
educador en matèria de 
sostenibilitat.

L ’Entorn natu-
ral a l’Escola és 
un programa 

d’educació ambien-
tal que impulsa la 
Diputació de Girona 
i desenvolupa Fun-
desplai que s’adreça a 
nenes i nens d’escoles 
de primària de les 
comarques gironines. 
al curs 2014-2015 hi 
van participar 2.500 
alumnes de 45 centres 
educatius de Girona.

L’objectiu de la campa-
nya és donar a conèixer 
l’entorn natural de les 
escoles: boscos, ambi-
ents humits i també la 
biodiversitat vinculada 
als espais més rurals i 
humanitzats. 

Per fer-ho, es programen 
activitats de tres dies en 
què es treballa la impor-
tància de la conservació 
de la biodiversitat; la 
muntanya, la flora i la 
fauna que s’hi pot tro-
bar; el valor de conser-
var l’ecosistema fores-
tal; la vegetació urbana, 
i conèixer i observar la 
biodiversitat dels pobles 
i els seus entorns. 

Totes les activitats estan 
enfocades a sensibilitzar 
de la importància dels 
espais naturals i fomen-
tar els bons hàbits i el 
respecte pels elements 
i éssers vius que en for-
men part i a introduir 
actituds positives per ga-
rantir-ne la conservació.

 Medi ambient   Els i les participants en la iniciativa són joves d’esplais de Fundesplai

Més de 130 joves custodien el territori de 
la serra de Busa per millorar l’entorn natural

anys. Amb un format d’A-
prenentatge-Servei, els jo-
ves coneixen i aprenen tot 
el que es vincula al valor 
patrimonial dels prats de 
pastura, a l’aprofitament 
forestal dels boscos, a la 
seva biodiversitat i a les 
accions socials i ambi-
entals que afavoreixen la 
conservació i recuperació 
d’aquests hàbitats fona-
mentals per la gestió dels 
ambients del Solsonès.

Aquest any el projecte s’ha 
desenvolupat durant dos 
caps de setmana del mes 
d’octubre amb diversos 
grups de joves dels esplais 
de la Federació a la casa de 
la Rectoria de la Selva. El 
primer grup va ser-hi el 
cap de setmana del 17 i 18 
d'octubre i els segon el 24 
i 25 d’octubre. En total van 
participar-hi 135 joves, 
que hi van fer accions com 
senyalització de camins, 
caixes niu o trampeig de 
micromamífers. 

caixes niu. Entre les accions, els i les joves van fer caixes niu per facilitar la nidificació dels ocells. FOTO: FUNDESPLAI

Projecte audiovisual “Explorar Catalunya… i aCCiÓ”
A més a més, aquest 
espai de trobada es 
va aprofitar per dur 
a terme “Explorar 
Catalunya… i Acció!”, 
una proposta formati-
va mitjançant la qual 
els grups de joves 
reflexionaran sobre la 
temàtica proposada 
i participaran en la 

 canvi climàtic. L’Àrea Metropolitana de Barcelona organitzà la jornada

i Fòrum Metropolità d'Educació 
per a la sostenibilitat

 Entorn natural a l’Escola. 

Al fòrum van participar-
hi tècnics d'ajuntaments 
metropolitans, mestres i 
alumnes, educadors, in-
vestigadors en el camp de 
l'educació, comunicació i 
participació per a la soste-
nibilitat, etc.

La jornada va comptar amb 
les ponències “Sensibilitza-
ció, responsabilització i... 

Acció!”, de Miquel Àngel 
Prats, director dels estudis 
de grau d'Educació Infan-
til a la FPCEE Blanquer-
na-URL i “El canvi climàtic: 
explicar-lo de manera sen-
zilla és possible?”, de Javi-
er Martín Vide, catedràtic 
de Geografia Física de la 
Universitat de Barcelona, 
llicenciat en Ciències Ma-
temàtiques, doctor en Ge-

ografia i Història i coordi-
nador del Grup d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic de 
Catalunya.

A més hi va haver diferents 
espais d'intercanvi d'experi-
ències sobre sostenibilitat 
per alumnes de primària, 
secundària, mestres, comu-
nicadors, educadors ambi-
entals i tècnics municipals.

Van participar-
hi joves 
d’esplais amb 
edats entre 
12 i 18 anys

Aquesta és 
una iniciativa 
d’aprenentatge 
i de servei

creació d’espots pu-
blicitaris per difondre 
el paisatge natural i 
cultural del territori, i 
tutorials per fomentar 
bons hàbits relacio-
nats amb l’excursio-
nisme (salut i higiene, 
l’art de preparar-se 
una motxilla, què 
menar…).

2.500 alumnes gironins 
participen en un programa per 
conèixer la natura més propera

@sergi_cerezo 

Sergi 
Cerezo

@JuliaGarciaPasto

Júlia  
Garcia
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 Garantia Juvenil. Les dues entitats signen un conveni per incorporar el Tresca Jove al programa de Garantia Juvenil

La cambra de comerç de Barcelona i 
Fundesplai s’uneixen contra l’atur dels joves
 

La intensificació 
de la crisi dels 
últims anys ha 

contribuït negativa-
ment a incrementar 
els factors de risc i 
exclusió social entre 
la població jove, com 
l’important augment 
de l’atur juvenil. És 
aquest col·lectiu de 
persones joves el que 
té actualment una 
major dificultat per 
la inserció laboral i 
l’emancipació. 

L’actual situació de molts 
joves de la nostra soci-
etat ha fet que des de 

12
xarxa esplai 

col·laboració. Josep Franci, director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Josep Gassó, 
president de Fundesplai, en la signatura del conveni el passat 3 de novembre. FOTO: A. VALLE

Programació. La formació que van rebre els joves es va cen-
trar en el desenvolupament d’aplicacions i en el llenguatge de 
programació Java, que cada vegada demanen més les empreses.

6a Setmana pels 
Drets de la Joventut 

Del 23 al 29 de novem-
bre Centre Esplai (El Prat 
de Llobregat) va acollir 
la sisena edició de la 
Setmana pels Drets de la 
Joventut, una iniciativa de 
participació juvenil impul-
sada per Fundesplai amb 
la col·laboració de la Liga 
Iberoamericana i el suport 
del programa Erasmus 
Plus de la Unió Europea.

Durant aquests dies, 
un total de més de 150 
joves catalans, italians, 
portuguesos i francesos 
que venien de diferents 
entitats socials van tenir 
l’oportunitat de partici-
par en tallers, conferènci-
es i diverses activitats al 
voltant del benestar i la 
salut, l’eix de la Setmana 
per aquest 2015.

Aquesta sisena edició ha 
consolidat la Setmana 
com una activitat en què 
els i les joves tenen una 
paper protagonista en la 
seva definició i desen-
volupament. La iniciativa 
també ofereix formació 

en lideratge i posada 
en marxa de projectes, 
perquè després siguin els 
mateixos joves els que 
puguin tirar endavant 
iniciatives socials en els 
seus propis territoris.

Entre les activitats des-
tacades, el divendres 27 
de novembre va tenir lloc 
una taula rodona amb 
representants polítics 
d'àmbit de la joventut 
que van debatre sobre 
els principals problemes 
que afecten els joves.

El dissabte 28 s'hi van 
sumar joves de diferents 
esplais que, amb la resta, 
van participar en tallers, 
xerrades i activitats 
lúdiques i esportives. Fi-
nalment, diumenge 29 de 
novembre al matí, els i 
les joves participants van 
fer una cercavila per la 
ciutat del Prat i van aca-
bar amb una represen-
tació teatral que recollia 
els principals aspectes 
treballats durant la seva 
estada.

Fundesplai s’arribi a un 
acord amb la Cambra de 
Comerç de Barcelona per 
al desenvolupament del 
Tresca Jove, emmarcat 
dintre del programa de 
Garantia Juvenil. L’acord 
al qual han arribat la Cam-
bra de Comerç de Barcelo-
na i Fundesplai preveu la 
participació en el projecte 
Tresca Jove de 125 joves 
inscrits en el Programa 
de Garantia Juvenil.

iniciativa europea
La Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea 
de reducció de l’atur ju-
venil per a joves de 16 a 
29 anys, inscrits o no als 
serveis d’ocupació, i que 
no tenen feina i/o s’es-
tan formant. Aquest pro-

El Fit4Jobs és 
una iniciativa 
adreçada a joves 

en situació d'atur amb 
l'objectiu de millorar 
les seves possibilitats 
d'ocupabilitat mitjan-
çant la formació en 
programació infor-
màtica i el compromís 
d'empreses del sector 
per contractar-los. 
Fundación Esplai va 
ser l'entitat respon-
sable d'impartir la 

 inclusió. Més del 60% dels joves participants han trobat feina

"Gràcies al Fit4Jobs he trobat feina!"
@EaliagaEsplai 

Elvira 
Aliaga 

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

“El Fit4Jobs busca 
l’empleabilitat dels 
alumnes, però 
també vol oferir 
noves oportuni-
tats de millora a la 
seva vida a través 
de les tecnologies 
de la informació.”

“Cal ressaltar el 
nivell de prepara-
ció que han obtin-
gut els i les joves 
participants i el 
fet que el progra-
ma els ha obert 
una porta a l’em-
pleabilitat."

formació a prop de 30 
joves en l'edició que 
es va desenvolupar 
a Barcelona i que va 
acabar a finals de juli-
ol. Gràcies al progra-
ma, més del 60% van 
trobar feina i estan 
treballant en empre-
ses del sector.

El Giancarlo va ser un 
dels participants: “Vinc 
de cicles de grau supe-
rior de Programació 
i això m’interessava 
molt, per aprendre 
coses noves i intentar 
entrar en una empresa 
per treballar”. A la for-

Vanessa Paulino
Responsable de 

Recursos Humans d’Everis

mació van aprendre 
desenvolupament 
web, d’aplicacions i 
llenguatges informà-
tics, com Java. La for-
mació que va adquirir 
li va servir per trobar 
feina, un dels objec-
tius de la iniciativa: 
“Gràcies al Fit4jobs 
he trobat feina i de 
moment em va molt 
bé. Els companys 
són molt agradables, 
l’empresa està molt 
bé i treballem amb les 
coses que hem après 
al Fit4Jobs, com per 
exemple amb Java, i 
espero que projectes 
com aquest continu-
ïn perquè nous joves 
se segueixen formant 
per tenir més sortides 
laborals”.

ricard Faura   
Cap del Servei de Societat del Coneixement 

de la Dir. Gral. de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació (DGTSI) de la Generalitat

grama té com a finalitat 
acompanyar el jove en un 
itinerari formatiu orientat 
a reforçar una qualificació 
professional que capaciti i 
faciliti la seva inserció en 
el mercat de treball.

El Tresca Jove és una 
programa de l’Àrea de 
Joves, Internacional i 
Social de Fundesplai, 
iniciat a l’any 2010 i que 
té com a missió afavorir 
el desenvolupament per-
sonal i la integració soci-
al i laboral de persones 
joves a través de l’acom-
panyament, la formació i 
una primera experiència 
laboral. Així, es prevé la 
vulnerabilitat o deterio-
rament cap a situacions 
de risc social.

inserció, mentorat-
ge, participació
El Tresca Jove, emmar-
cat en el programada de 
Garantia Juvenil de la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona, és fonamen-
ta en diferents fases. En 
primer lloc, la detecció 
de joves en situació de 
risc social, en un treball 
en xarxa amb les enti-
tats col·laboradores i al-
tres recursos educatius 
i socials dels territoris. 
Posteriorment, una for-
mació i acompanyament 
personalitzat i seguiment 
continu mitjançant tuto-
ries individuals i de grup 
dels joves, i la realització 
d’unes pràctiques, que 
suposen la primera apro-
ximació al món laboral.
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És difícil conviure amb 
els ximpanzés?
Per conviure i estar a prop 
amb els ximpanzés a la sel-
va has de ser molt pacient 
i, a la vegada, has d’estar 
molt ben preparada, ja que 
els has de seguir quan pu-
gen als arbres, muntanya 
amunt o arrossegar-te pel 
terra. Quan estàs seguint 
els ximpanzés i passes 
molt de temps amb ells es 
produeix una sensació es-
tranya, ja que oblides que 
ets humà i que formes part 
de la naturalesa. Desafor-
tunadament també hi ha 
hagut moments dolents: 
m’han colpejat, m’han ti-
rat a terra... per provar que 
eren més forts i dominants 
que jo.

satisfeta 
del treball fet?
Definitivament ha valgut 
la pena! Gràcies al tre-
ball que hem fet amb els 
ximpanzés, els científics 
finalment han admès que 
els ximpanzés tenen per-
sonalitat pròpia, un cervell 
capaç de pensar, tenen 
emocions, poden resoldre 
problemes... Abans de tota 
aquesta feina, els científics 
no pensaven això, sola-
ment creien que els hu-
mans tenien aquestes ca-
racterístiques. A més, crec 
que a Catalunya heu d’es-
tar molt orgullosos de ser 
un país que té a les seves 

ordinadors. També tenen 
un costat fosc i poden ser 
molt violents i brutals 
i poden tenir enfronta-
ments entre comunitats, 
una espècie de guerra, 
però molt afectuosos, al-
truistes i cooperatius.

En què consisteix la 
iniciativa arrels 
i Brots?
La cacera i la desfores-
tació estan acabant amb  
els ximpanzés a determi-
nades zones, però estem 
fent malbé la natura a tot 
el planeta i ara viatjo pel 
món per tal d’intentar 
evitar-ho. El programa 
Arrels i Brots que estem 
impulsant està destinat 
a infants i joves. Va co-
mençar amb 12 alumnes 
d’una escola de Tanzània 
i ara arriba a més de 130 
països, més de 100.000 
grups des d’infants de 
llars d’infants fins a uni-
versitat... i espero que 
també als esplais. Ca-
dascú de nosaltres pot 
fer un canvi cada dia per 
millorar el món. També 
ens interessa molt el Dia 
Internacional de la Pau 
el 21-S.

com et vas començar a 
interessar per Àfrica?
Quan era una nena m’en-
cantava llegir i, com que 
llavors no hi havia televi-
sió, la manera de conèixer 
el món va ser a través dels 
llibres. Un dia vaig trobar 
un llibre que es deia Tar-
zan. Em vaig enamorar de 
les seves aventures i quan 
tenia 10 anys vaig decidir 
que aniria a Àfrica, com 
Tarzan. Coneixeria els 
animals i escriure sobre 
ells. Tothom es va riure 
de mi: llavors Àfrica es-
tava molt lluny! La meva 
família era molt modes-
ta, així que vaig haver de 
treballar molt dur i als 23 
anys va aparèixer l’opor-
tunitat. Una amiga s’havia 
traslladat a Kènia i em va 
convidar! Amb els meus 
estalvis em vaig pagar un 
passatge en vaixell fins 
a Kènia i, quan era allà, 
vaig conèixer l’antropò-
leg Louis Leakey. A par-
tir d’aquí, ja coneixeu la 
història. 

13

l’entrevista

El passat 28 de juliol la primatòloga i naturalista 
Jane Goodall va visitar el Centre d’Esplai Tricicle. 
Nenes i nens dels esplais van compartir una xerrada 
i li van fer moltes preguntes. Aquest és el resum.

“cadascú de 
nosaltres, cada dia, 
pot fer millor el món”

 
 

Els ximpanzés 
solen tenir 
també 
la família 
al costat seu 

el perfil
Jane Goodall, 

als 10 anys, atreta 
per les històries de 

Tarzan, va decidir 
que aniria a l’Àfrica 

a estudiar els 
animals i, 13 anys 

més tard, un vaixell 
la desembarcava al 
seu somni: arriba-
va a Kènia. Allà va 

treballar per a Louis 
Leakey, un antro-

pòleg que buscava 
els orígens dels hu-
mans a l’Àfrica. Poc 
més tard, el 1960, 
la va enviar al Parc 
Nacional de Gom-
be, Tanzània, per  

estudiar els ximpan-
zés i veure possi-

bles vincles entre el 
seu comportament 
i els ancestres dels 

humans. Va des-
cobrir que aquests 

primats tenen 
emocions, fan 

servir eines i tenen 
comportaments 
de grup, que es 

pensava que esta-
ven reservats als 

humans. La convic-
ció i el compromís 

han guiat la vida de 
Jane Goodall. 

Jane 
Goodall
Primatòloga
i naturalista

lleis que els animals són 
éssers que senten i s’han 
de tractar amb respecte, 
la prohibició dels animals 
al circ...

Què vas sentir quan 
vas arribar a la selva 
i vas veure un 
ximpanzé de prop?
La primera vegada que 
vaig veure un ximpanzé en 
llibertat va ser molt frus-
trant, ja que em va mirar i 
va marxar corrent. I la pri-
mera vegada que em vaig 
poder acostar a un sense 
que marxés corrent va ser 
un dels millors moments 
de la meva vida.

com vas arribar a 
entendre el que deien 
els ximpanzés?
Em va portar molt de 
temps, no passa d’un mo-
ment a un altre. Primer 
de tot, has d’escoltar amb 
molt cura els sons que 
emeten o el comportament 
que mostren i com reacci-
onen els altres animals a 

len estar vinculades a la 
seva mare i poden viure 
fins els 60 anys. També 
les expressions emocio-
nals i físiques de fer-se 
abraçades, petons... són 
molt comunes. Fan ser-
vir molts objectes com 
a eines. Per exemple, 
branques llargues per 
treure termites d’un ter-
miter... Són molt i molt 
intel·ligents i poden fer 
coses molt complexes als 

El 27 de juliol Jane Goodall va rebre el 
Premi Internacional Catalunya. El matí 
següent vam tenir el privilegi de gaudir 
d’una xerrada seva amb infants dels 
esplais Tricicle, Nus i Raconet. Durant 

la trobada, Jane Goodall va explicar als 
infants com va arribar a convertir-se en 
primatòloga, va respondre totes les se-
ves preguntes i va aconsellar-los sobre 
com protegir el medi ambient.

aquells sons o gestos, però 
amb el temps t’adones què 
estan transmetent perquè 
els ximpanzés reaccionen 
d’una manera o d’una al-
tra. Però, de vegades, és 
molt fàcil entendre’ls, ja 
que fan molts gestos, com 
els nostres: s’abracen, es 
besen, es fan cops a l’es-
quena... que compartim a 
l’evolució.

Quines similituds hi 
ha entre humans i 
ximpanzés?
Els ximpanzés solen tenir 
també la família al costat 
seu. Molt sovint la mare 
i la seva descendència 
estan junts durant tota 
la vida, fins i tot les cries 
quan s’independitzen so-

Infants dels 
esplais Tricicle, 
Raconet i Nus

Els ximpanzés 
tenen personalitat 
pròpia, un cervell 
capaç de pensar, 
tenen emocions, 
poden resoldre 
problemes...

  trobada amb els esplais



d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i desembre 2015 / núm. 74www.fundesplai.org14

.

Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més 
de 3.500 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai
telèfon: : 93 474 74 74

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

alumne del programa 
Mayores apptivados

Participant a l’intercanvi internacional 
Erasmus Plus a Portugal

"Ha estat una experiència in-
oblidable i intensa per a tots. 
La vam gaudir des del primer 
segon fins a l'últim. Projectes 
com aquest ens demostren 
que tot és possible amb ganes, 
esforç i aprofitant oportuni-
tats." Aquestes són les parau-
les de l’Oumy (segona per l’es-
querra a la foto), participant a 
Fora da Caixa d'un intercanvi 
internacional de joves a Por-
tugal organitzat per Fundes-
plai i Fundaçao da Joventude, 
que va comptar amb el suport 
d’Erasmus Plus.

L’Oumy va ser una dels 30 
joves que entre el 2 i l’11 
d’agost van estar a Porto i a 
Santa Maria de Feira, on van 

"aprenc totes les funcions 
del meu telèfon”

"Ha estat una experiència 
inoblidable i intensa” 

Blai Perelló Giné, 74 anys, cE Diversitat Lúdica

El Mayores Apptivados és un 
programa impulsat per Funda-
ción Esplai amb el suport de la 
Fundació Vodafone en què s’en-
senya les persones grans a treu-
re tot el rendiment als telèfons 
intel·ligents. 

Blai Perelló, de 74 anys, és una 
de les persones grans que parti-
cipa en els cursos que es fan al 
CE Diversitat Lúdica de Sant Fe-
liu de Llobregat. “Habitualment 
faig servir el mòbil per les tru-
cades, mirar coses del Facebook 
i escriure i rebre missatges de 
Whatsap”. Malgrat que el Blai ja 
domini molts aspectes del dispo-
sitiu, es va apuntar al curs “per 
aprendre millor totes les funcions 
del telèfon”.

En Blai és una de les 2.400 per-
sones de 20 centres Red Conecta 
de 10 comunitats autònomes que 
participen en la iniciativa. Totes 
són més gran de 55 anys i porten al 
curs el seu propi mòbil, de manera 
que poden treure el màxim rendi-
ment de tot allò que han après a 
l’aula amb el dinamitzador/a. El 
curs es centra en les principals 
utilitats dels telèfons intel·ligents: 
fer servir l’accés a Internet i les 
aplicacions més adequades per a 
les seves necessitats.

Oumayma El Hichou Maafi, 19 anys, Barcelona

participar en activitats cul-
turals i educatives. Aquests 
són joves que, durant el curs 
2014-2015, han pres part de 
diferents iniciatives de les 
dues entitats per tal de mi-
llorar les seves oportunitats 
d’inclusió laboral o retornar 
als estudis. Els nou dies d’a-
genda van ser molt intensos i 
plens d’activitats i reflexions 
entorn a temes interculturals, 
socials i educatius.

Anna Vives 
@annetavives   
Circuit inclusiu de 
L'Hospitalet amb Es-
plai Pubilla Cases de 
la ciutat i molta gent 
sumant capacitats  
@nuriamarinlh

Jordi Ballart Pastor 
@jordi_ballart 
L’esplai INSOC Gua-
dalhorce demostra 
la seva gran tasca 
una vegada + a la 2ª 
Cursa Solidària x la 
Infància. Enhorabona

Mentoria social  
@Mentoriasocial   
"Els mentors ajuden 
els joves a definir el 
seu projecte profes-
sional" #FemMento-
riaprojecte #Tresca-
Jove @fundesplai
 
@neusmunte 
#DiaUniversaldels-
DretsdelsInfants @fun-
desplai organitza una 
jornada reivindicativa 
sobre el #DretalLleure 
http://ow.ly/UPyQI

Araceli Segarra  
@Aracelisegarra   
La Tina amb el projec-
te "Camins" per  
@fundesplai http://
projectes.fundesplai.
org/camins/les-aven-
tures-de-la-tina/ …
Gràcies per 
deixar-m’hi ser 

fem pinya

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES NECESSITATS

Av. de Marina, 1. 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona - Spain
Tel.: +34 936 528 488
avantgrup@avantgrup.com
www.avantgrup.com

AVANT DIARI DE SANT BOI MAIG 2013.indd   1 03/06/13   11:57

Projectes com 
aquest demos-
tren que tot és 
possible amb 
ganes i esforç

L'objectiu és 
aprendre millor totes 
les funcions 
del telèfon mòbil
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Quin és el teu desig per a l’any 2016?

fem pinya

Elias samper
19 ANyS  
EsPLai EL Pas  
(PaLaFOLLs)

“L’EXcursiOnisME 
transMEt MOLts VaLOrs”
Des de petit sempre m’han agra-
dat les excursions, he fet un grau 
mig de conducció d’activitats fí-
sico-esportives en el medi natural, 
he estat tècnic de ruta... Penso 
que és una bona proposta, ja 
que hi ha moltíssims valors que 
es poden transmetre fàcilment 
amb l’excursionisme i les rutes. 
Per exemple, aquest estiu vam fer 
amb els joves de 12 a 14 anys la 
ruta pel GR92 des de Portbou fins 
a l’Estartit, no gaire difícil: cinc 
dies, una mitjana de 22-23 km 
al dia. Tot i que al principi noies 
i nois van protestar una mica, al 
final va anar força bé i quan vam 
acabar les valoracions van ser in-
creïbles i vam fer molta germanor. 

Eduard Llorens 
29 ANyS 
EsPiraLL  
(LEs FranQuEsEs DEL VaLLès)

“aQuEst any FarEM 
MÉs inciDència ”
Ja l’estem treballant indirectament 
a l’entitat des de fa anys, perquè 
portem el casal infantil i el centre 
de joves i en tots dos estem treba-
llant-hi. Però tot i així aquest any hi 
farem més incidència, aprofitant 
aquest projecte de "Camins", en 
què és el primer any que estem 
a la Federació. Recordo especial-
ment la excursió a La Mola, abans 
de l’estiu, amb l’esplai. Va ser una 
excursió conjunta amb els casals 
infantil i jove i amb les famílies i 
va ser tot un èxit: va pujar tothom 
amb ajuda de totes i tots. Quan 
vam arribar a dalt, nenes i nens, 
joves, famílies i monitores i moni-
tors vam fer una foto de la qual 
en volem fer un pòster de l’entitat.

Marina Pinell 
18 ANyS
GruP DE JOc La FLó  
(santa Maria DE MartOrELLEs)

“EstEM PrEParant  
MOLtEs rutEs”
Aquesta proposta educativa de 
"Camins" em sembla bé i en el 
meu esplai l’estem treballant i 
estem preparant excursions per 
descobrir la natura, el poble... Jo 
crec que a través de l’excursio-
nisme es poden ensenyar molts 
valors als infants: solidaritat, 
esforç, companyerisme, estimar-
se la natura... Entre les darreres 
excursions que he fet, una que 
recordo especialment és la que 
vam fer a una font del poble per 
conèixer els arbres i la natura. Allà 
vam poder jugar amb les nenes i 
els nens més petits, fer activitats 
amb l’aigua, etc. i va estar molt 
bé. Ens vam divertir i vam poder 
ensenyar coses sobre la natura.

sílvia alcaraz
24 ANyS
EsPLai EnDinsa’t  
(ViLanOVa DEL caMí)

“És un MOMEnt DE cOn-
ViVència i cOMPartir”
La proposta educativa sobre 
"Camins" és molt atractiva. Tot 
i que ja hem treballat altres anys 
l’excursionisme, aquest curs té 
una nova visió i, per això, segur 
que podrem treure-li molt de 
profit. L’excursionisme és un mo-
ment de convivència per gaudir 
i per poder compartir un espai 
d’oci. Entre les excursions que 
recordo especialment en desta-
caria una que vam fer a un casal 
d’estiu en què jo feia de monito-
ra i vam anar a uns rius on vam 
fer moltes activitats i tant petits 
com grans ens ho vam passar 
molt bé. Després, he tornat a fer 
aquesta excursió altres vegades 
i m’ha agradat molt!

Jaira rodríguez
26 ANyS
EsPLai trEu Banya  
(Móra D’EBrE)

“'caMins' POtEncia ELs 
VaLOrs DE L’EsPLai”
La proposta educativa "Camins" 
ens sembla molt interessant, ja 
que potencia els valors que de-
fensem a l’esplai i sobretot per-
què és una activitat per la qual 
no hem de disposar de cap ma-
terial extra. Simplement amb les 
cames i aigua ja la podem fer. A 
través de l’excursionisme i el con-
tacte amb la natura es pot educar 
en valors nenes i nens. Ara fa uns 
tres anys vam fer una excursió a 
l’ermita del poble, a Sant Geroni, 
a Móra d’Ebre, i vam col·laborar 
amb l’agrupació excursionista de 
la població i amb l’associació d’a-
mics de Sant Geroni per fer una 
diada amb nenes, nens i famílies 
amb un dinar típic.

LíDia LóPEz. 11 anys
EL GruP DE POLinyÀ. POLinyÀ

“Que tots els nens i nenes puguin anar al casal”
Jo repartiria tot els diners del món perquè els nens puguin apuntar-se al casal 
d’estiu. Aquí fas moltes activitats i t’ensenyen coses. A més, al casal d’estiu et 
deixen temps per fer les feines del cole i no les has de fer a casa. 

carLOs JariEL LEDEsMa GOnzÁLEz. 10 anys
EsPLai insOc GuaDaLHOrcE. tErrassa

“Que s’acabin les guerres, fer més amics 
i que vinguin els reis!”
En tinc molts! Que no hi hagi més guerres al món, fer més amics i que m’estimin 
molt, que juguem sense barallar-nos, que les persones riques siguin solidàries i 
comparteixin amb les necessitades, que hi hagi més tallers de cuina i pintura a 
l’esplai, que vinguin els reis a portar-nos regals...

Lola Manubens coma. 10 anys 
assOciació EDucatiVa EsPiraLL. LEs FranQuEsEs DEL VaLLès

“Que no hi hagi cap guerra”
Per aquest nou any que està a punt d’entrar desitjo que no hi hagi cap guerra 
perquè mor molta gent i molta altra es queda sense res i ha de marxar del 
seu país.

nicolás del Pino cadena. 10 anys  
cEntrE D’EsPLai inFantiL i JuVEniL MOWGLi. cOrnELLÀ DE LLOBrEGat

“Que tots els nens i nenes 
puguin venir a l’esplai”
Que no s’acabin les activitats de l’esplai i que cada vegada hi hagi més nens i 
nenes per poder compartir jocs i activitats. Que tots els nens i nenes puguin venir 
a l’esplai per conèixer-nos i compartir moments.

Per què col·labora amb Fundesplai?
M'omple de satisfacció tenir la possibilitat d'ajudar 
un nen. Per això, com a cantant al Gran Teatre del 
Liceu, em va agradar molt poder organitzar, junt amb 
altres companys,  el concert solidari a benefici  de la 
campanya #botaxlainfancia de Fundesplai, per becar 
infants en situació de risc.

Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Em preocupa molt. Per això penso que hi cal “pren-
dre partit”. On l'Estat no arriba, som els particulars 
els que hem de ser solidaris per promoure la igualat 
en la infància.

En què consisteix, per vostè, la felicitat dels 
infants?
Tenir cobertes les seves necessitats bàsiques però, 
per damunt de tot, comptar amb l'amor incondi-
cional del seus pares.

Què li diria a un amic perquè també col·lab-
orés amb Fundesplai?
Li podria dir moltes coses, però a vegades el millor 
és el més senzill. Li faria una pregunta: “t’agra-
daria posar el teu granet de sorra per fer feliç un 
infant?”.

“t’agradaria 
fer feliç 
un infant?”

rosa cristo 
SOLISTA DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU.

BarcELOna

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

Quina és la teva valoració de "camins"? una excursió que recordis?



Escriure un llibre no és 
cosa fàcil. Dissenyar 
una tipografia o un 

circuit d’esport a la natura, 
tampoc... però amb aju-
da, sumant capacitats, els 
objectius es posen a tocar, 
l’horitzó s’apropa i la fita 
es fa realitat. aquesta és la 
filosofia de l’Anna Vives, 
una jove amb Síndrome de 
Down que, amb el suport 
de la seva família i moltes 
amigues i amics, ha assolit 
els reptes esmentats a tra-
vés de la Fundació itine-
rarium. Vam parlar amb 
l’anna i el Marc Vives, un 
dels seus germans, que ens 
ho expliquen tot. 

Què són els circuits inclu-
sius?
Marc Vives (MV): Són itine-
raris d’uns cinc quilòmetres 
de mitjana, accessibles per a 
tothom però amb una mica de 
dificultat perquè la gent s’hagi 
de superar. Són en espais verds, 
on no hi ha asfalt, i permeten a 
tothom acostar-s’hi i que la gent 

es pugui veure mentre fan esport. 
El món es veu diferent fent es-
port. Nosaltres entenem la natura 
i l’esport en espais vius i agrada-
bles, que ens permetin compartir 
experiències amb altres persones. 
Aquests circuits permeten millorar 
la qualitat de vida de les persones i, 
concretament, de les que tenen ne-
cessitats especials, que potser avui 
en dia la societat té poc en compte. 
Des de la Fundació creem circuits 
inclusius, senyalitzats de manera 
permanent en diferents ciutats de 
Catalunya, Espanya i el món. A dia 
d’avui en tenim vint i acabarem 
l’any amb trenta. La majoria són 
a Catalunya, però també n'hi ha a 
Buenos Aires i als Estats Units. En 
aquesta tasca ens han ajudat molt 
l’Eduard i el Killian Jornet. 

aquests circuits permeten 
gaudir de la natura, especial-
ment els dies de lleure...
Anna Vives: Nosaltres anem al 
Tibidabo aquest cap de setmana, 
però altres dies anem a la natura. 
M’agraden molt els circuits in-
clusius per fer esport i la natura 
una mica, perquè a vegades és una 

mica difícil. A part de fer rutes 
pels circuits inclusius, també 
m’agrada el futbol, ballo zum-
ba... 
MV: El dissabte i el diumenge és 
més fàcil trobar-se entre l’An-
na i els seus amics i fer sortides 
a entorns naturals. El cap de 
setmana és el moment ideal, 
anem tots més tranquils i ens 
podem permetre agafar el cotxe 
o la bicicleta i desplaçar-nos. A 
més, ara, hem creat una aplica-
ció mòbil que es diu Inclusive 
Circuits, que inclou jocs de ge-
olocalització i et proposa proves 
com, per exemple, sentir-te com 
una persona cega. Intenta que 
l’usuari es posi en la pell de l’al-
tre. Per tant, podem convertir 
també la muntanya en un tauler 
de joc, en un tauler de valors, 
en un tauler educatiu. Per què 
no les escoles poden ensenyar 
en un entorn natural enlloc de 
fer-ho en un aula? Aprendre i 
divertir-se alhora per contribuir 
a què entre tots tinguem millors 
persones en un món millor.

a part dels circuits inclu-
sius, impulseu altres inici-
atives?
La tipografia de l’Anna ha es-
tat una de les més destacades 
que s’han descarregat moltes 
persones. D'aquí poc anirem a 
Amèrica del Sud perquè hi ha 
un club molt important que vol 
portar la tipografia de l’Anna. 
Realment, toquem moltes coses: 
fem agendes d’oci, ajudem la 
Fundació Aura a què les perso-
nes amb dificultats facin esport 
els dimarts al CN Barcelona, 
ara ajudem un Club de Vilassar 
de Mar i hem creat la categoria 
de necessitats especials... Fem 
moltes coses, però els circuits 
inclusius són la nostra prioritat.

A Carles Capdevila, di-
rector-fundador del di-
ari Ara, que ha estat 
guardonat amb el premi 
Marta Mata, de l'Asso-
ciació de Mestres Rosa 
Sensat, per la seva visió 
optimista i innovadora 
de l’educació, que ha 
contribuït a canviar el 
discurs dels mitjans.

A Intress, associació que 
celebra trenta anys de tre-
balls a favor dels drets de 
la dona, de la infància, de 
les persones amb trastorn 
mental, de la gent gran 
i de les persones amb 
discapacitat, que benefi-
cia més de vint-i-nou mil 
persones arreu de l’estat.

Davant els brutals 
atemptats comesos a 
París, Beirut, Ankara, 
Tunis, etc., des de Fun-
desplai expressem el 
nostre dolor i suport a 
les víctimes i els seus 
familiars i fem palès 
que rebutgem qualse-
vol tipus de violència, 
sobretot aquella indis-
criminada i dirigida a la 
població civil.

A peu de carrer... per Alfons Valle

Desigualtat, 
educació i lleure
Cada vegada és més clar que, 
en els propers anys, el repte de 
la qualitat i l’equitat en l’edu-
cació es decidirà sobretot en el 
temps de lleure.
Així com l’escola està garan-
tida fins els setze anys, i en 
aquest sentit és una institució 
compensadora de desigualtats, 
l’accés a les oportunitats educa-
tives en el temps lliure depèn 
dels factors socioeconòmics de 
les famílies. En conseqüència, 
les desigualtats existents a la 
societat s’amplifiquen.
Per exemple, la vida quotidiana 
dels adolescents de molts ins-
tituts que tanquen a les tres de 
la tarda i que passen la tarda a 
casa té molt poc a veure amb 
els que viuen en famílies amb 
poder adquisitiu que els per-
met d’accedir a espais d’activi-
tats i de creixement personal. 
També les diverses ocupacions  
en els llargs períodes de vacan-
ces escolars conformen relats i 
històries personals dels nois i 
noies ben diferents.
Aquest fet pren cada vegada 
més rellevància, ja que la co-
munitat educativa comparteix 
i la recerca ho confirma, que 
molts aprenentatges, com-
petències, actituds i valors es 
produeixen precisament fora 
de l’aula. En el temps lliure es 
desenvolupen les intel·ligències 
múltiples, s’aprèn a conviure 
en la diversitat, es descobreix 
l’entorn natural i social, a tre-
ballar en equip, a desenvolupar 
habilitats per a la vida i a créi-
xer amb autonomia. L’educació 
en el temps de lleure és del tot 
significativa i sovint és la que 
decideix la qualitat i la perso-
nalització dels itinerari vitals.
Catalunya disposa de centenars 
d’organitzacions de lleure i mi-
lers de persones compromeses 
amb l’educació i els infants. Es 
tracta d’un patrimoni que cal 
valorar i recolzar des de la po-
lítica pública educativa més 
enllà dels esforços centrats a 
l’escola.

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: Marc i anna Vives 
Fundació Itinerarium

El color
de la pinya

“El món es veu 
diferent fent esport”

Carles 
Barba
Vicepresident 
de Fundesplai

www.fundesplai.org

Per a més informació:
www.annavives.com

A Catalunya, un de cada tres infants viu en situació de pobresa

 Ara cal prendre-hi partit! 
A Fundesplai treballem a favor dels drets i la igualtat d’oportunitats en la infància. 

Entre d’altres accions, l’any passat vam atorgar 16.000 ajuts i beques 
per a menjadors, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. 

Necessitem la teva col·l a b orac ió!
Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o al 93 551 17 71


