
Fer possible que tots els infants puguin gaudir del lleu-
re educatiu aquest estiu és la raó principal d'"Un estiu 
per a tothom!", la campanya que cada any impulsa 
Fundesplai. Per fer-ho possible, l’organització ofereix 
més de 1.200 tandes d’activitats entre casals, colònies, 
campaments i vacances en família. Un exemple és la 

campanya "Estiu de colònies amb El Periódico". A 
més destaca l’esforç en les beques per donar resposta 
a les més de 5.300 peticions que hi ha hagut aquest 
any. Un esforç que encara continua. Més informació 
i donacions: 902 10 40 30 i www.fundesplai.org.

Al nostre país, l’escola 
iguala les oportunitats 
educatives, ja que n'està 
garantida la universalitat 
i gratuïtat per a tots els 
infants fins als 16 anys. 
Això és així, particular-
ment, fins als 12 anys. 
Tot i que no podem par-
lar d’igualtat total, el 
sistema educatiu garan-
teix una formació bàsica 
amb independència de 
l’origen o el context so-
cioeconòmic de l'infant. 
És en l’anomenat temps 
lliure quan es produeixen 
i s’amplifiquen les desi-
gualtats. Els factors so-
cioeconòmics diferenci-
als determinen l’accés a 
determinades activitats 
que avui estan regula-
des pel mercat. Alguns 
autors opinen, fins i tot, 
que s’està produint cada 
vegada més la “priva-
tització” de la “perso-
nalització educativa”, 
en el sentit que aquesta 

només serà una realitat 
per a aquells que tinguin 
possibilitats d'accedir-hi. 
Paradoxalment, malgrat 
que sabem tot això, les 
polítiques públiques del 
nostre entorn segueixen 
centrades pràcticament 
en exclusivitat a l’escola. 
Si volem guanyar la bata-
lla de l’equitat i la qualitat 
en l'educació i garantir el 
dret de l’educació de tots 
els infants caldrà reorien-
tar les polítiques educati-
ves i vetllar per una edu-
cació “a temps complet”, 
al llarg i ample de la vida. 
A les portes de l’estiu, 
amb dotze setmanes de 
vacances escolars per 
davant i en ple debat 
sobre la transformació 
educativa al nostre país, 
convé tenir present que 
el repte de la qualitat i 
l’equitat en l’educació 
es decidirà, sobretot, en 
l’àmbit de fora de l'esco-
la, més enllà de les aules 
i de l’horari lectiu. 

Alimentació, lleure, 
AMPA... 55 criteris que 
poden ajudar a fer una 
avaluació de la qualitat 
del servei de menjador.

Fundesplai impulsa 
diferents iniciatives de 
formació i acompanya-
ment a persones joves 
per millorar les seves 
oportunitats laborals.

L’entitat amplia i renova 
el Consell Assessor i en 
reforça la diversitat. A la 
reunió plenària del 9 de 
març de 2016 va deba-
tre sobre transformació 
educativa.

La consellera d’Afers 
Socials, Treball i Fa-
mília destaca la tasca 
en favor de la cohesió 
social que fan els 
esplais.

Garantir 
la igualtat 
en l’educació

55 criteris 
per escollir 
menjador

Noves 
oportunitats 
laborals
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 Campanya d’estiu . Amb prop de 1.200 tandes de colònies, casals, camps de treball...

La Federació Catalana de l’Esplai celebra 
aquest 2016 el seu 20è aniversari. 20 
anys de treball en favor del lleure edu-
catiu i de reforç de la tasca dels esplais 
arreu del territori. 20 anys construint un 
projecte comú amb monitores, monitors, 
infants, joves i famílies.

Tot a punt per viure
“Un estiu per a tothom!”

pàg. 9-16

El repte de 
la qualitat i 
l’equitat en 
l’educació 
es decidirà 
en el lleure

pàg. 3-6

FoTo: vinyET SoLé
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Mai dubtis que un petit grup 
de ciutadans compromesos 
pot canviar el món. 
De fet, només això 
pot aconseguir-ho

Ells i nosaltres per...  ToNi BATLLori 
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Ja es pot arribar en metro a 
CENTRE ESPLAI! La recent 
posada en marxa del tram sud 
de la L9, i en concret de l’es-
tació de Parc Nou, facilitarà la 
comunicació amb l’aeroport, 
Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana. Els milers de tu-
ristes que l’any passat es van 
allotjar al nostre alberg, els 
participants en trobades, es-
tades i cursos de formació que 
organitzem i els treballadors 
ho tindrem molt més fàcil per 
arribar a CENTRE ESPLAI. 
Alhora, l’arribada del metro 
ens referma en l’aposta que 
vam fer fa gairebé 10 anys. 
Quan el gener de 2007 vam 
venir al barri de Sant Cosme 
dèiem que, entre altres motius 
i a més de l'excel·lent acollida 
de l'Ajuntament del Prat, ha-
víem escollit aquesta ubicació 
perquè estàvem convençuts 
que, a nivell geogràfic i de co-
municacions, aquest barri es-
tava cridat a convertir-se en la 
nova centralitat de Catalunya, 
una condició important per a 
una entitat d’àmbit nacio-
nal com Fundesplai. Llavors 
aquesta afirmació generava 
no poques incredulitats. Però 
aquells dubtes s’han conver-
tit en gestos d’assentiment 
en veure com, a l’excel·lent 
connexió viària i al tren, se li 
sumaven la nova terminal de 
l’aeroport i, ara, el metro. 

Una bona
notícia que 
ens referma

Directament

opinió
Margaret Mead, antropòloga cultural

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

L'apunt Salvador Carrasco
patró de Fundesplai

L’Assemblea General de la Fe-
deració Catalana de l’Esplai 
s’ha manifestat, recentment, 
sobre el treball d’educació en el 
lleure (Can Massaguer, 2015) i 
en valors (Montesquiu, 2016), 
que realitzen els esplais fede-
rats, amb formes organitzatives 
adaptades als diversos entorns 
de les entitats i amb la parti-
cipació de voluntaris i profes-
sionals. En el seu dia, vam fer 
costat a aquells plantejaments, 

pels infants i joves o les seves 
famílies, en les línies estratè-
giques a seguir i les prioritats 
que regulen el nostre nostre 
treball, entre altres qüestions. 
Es tracta de donar resposta a 
preguntes pertinents, de ma-
nera fonamentada i basada en 
l’experiència.

El futur immediat, en mo-
ments d’incerteses i no poca 
confusió, sembla especial-
ment idoni per a una reflexió 
compartida amb el conjunt de 
Fundesplai com a organitza-
ció. Hem d’estar a l’altura dels 

temps que vivim i oferir als 
infants i joves la possibilitat 
de viure experiències d’apre-
nentatges inoblidables, signi-
ficatives i de qualitat, que els 
ajudin a preservar el seu dret 
a una vida digna i feliç.

Assumim el risc de fer explíci-
tes idees, valors, finalitats arre-
lades en la pràctica col·lectiva 
que pensem que ens diferencien 
d’altres institucions del sector, 
sense fer-nos, per això, millors 
ni pitjors. Sempre és bo saber 
què pretén cadascú, on és, i com 
ho pensa fer.

Reflexió sobre 
el model educatiu

el món de la informàtica, són els 
de Conecta Joven; gent jove que 
ajuda infants a créixer i fer-se 
ciutadans i persones participa-
tives mitjançant les activitats de 
lleure en casals, esplais, cases 
de colònies, alhora que aprenen 
a estimar la natura, respectar-
la, aquestes persones són els 
monitors i monitores, gent que 
treballa en equip des d’una em-
presa per guardar i millorar la 
natura i el medi.

I encara hi ha una altra forma 
de voluntariat i de servei a la 
societat que alhora és una for-

Reflexions
Amparo Porcel 
patrona de Fundesplai

El voluntariat a Fundesplai és 
múltiple, intergeneracional, 
variat i entusiasta. El trobem 
a molts llocs de Fundesplai, és 
transversal.

És una forma de participació 
de la ciutadania en la societat i 
trobem gent gran i gent jove que 
dedica un temps seu als altres en 
diferents serveis i projectes. La 
persona voluntària es caracterit-
za per la seva voluntat educativa, 
perquè ha fet una opció per la in-
clusió i la transformació social, 

ma d’aprendre: és l’Aprenen-
tatge i Servei que fan alumnes 
de la Universitat de Barcelona 
amb centres d’esplai de la Fe-
deració Catalana de l’Esplai 
en barris amb problemàtica 
d’exclusió social. Aquesta for-
ma és, al meu entendre, una 
manera de renovar el concep-
te de persona voluntària, ja 
que la persona quan fa aquest 
servei s’implica i aprèn des 
de molt jove quins proble-
mes reals existeixen i com es  
pot treballar per aportar solu-
cions.

El voluntariat a Fundesplai
es compromet en el servei on 
col·labora, té un compromís amb 
el medi i és conscient que hem 
de treballar per la sostenibilitat.

La meva opinió és que Fundes-
plai engresca la gent a col·lab-
orar i són tan diferents les per-
sones com les coses que fan: gent 
adulta i gran que ajuda joves a 
començar a treballar, són els 
mentors dels programes de Tres-
ca Jove; gent jove experta en TIC 
que ensenya gent gran o amb di-
ficultats a utilitzar i moure’s en 

per veure oportunes i legítimes 
les seves opcions.

La situació, però, demana anar 
més enllà de la publicació de 
manifestos. Entenc que cal una 
reflexió sobre el model educa-
tiu que, de fet, estem imple-
mentant amb la nostra actua-
ció. Una reflexió centrada en les 
noves necessitats detectades, 
en les demandes i expectatives 
socioeducatives formulades 
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Per tal d’unificar 
tota l’oferta d’ac-
tivitats i propostes 
de la campanya 
“Encerta l’Estiu-Un 
estiu per a tothom”, 
Fundesplai ha posat 
en marxa el nou 
web estiu.fundes-
plai.org.

En aquest portal tot-
hom pot informar-se 
dels diferents tipus 
d’activitats, escollir 
entre centenars de 
propostes utilit-
zant un cercador 

 Estiu. “Encerta l’estiu-Un estiu per a tothom” ofereix 1.200 tandes de colònies 
i casals, un 15% més que l’any passat

Fundesplai ja ho té tot a punt 
per a un estiu inoblidable! 

Escoles
Menjador 
i colònies 
escolars

Colònies 
en família
A l’estiu, estades als 
millors equipaments 
de natura 

Estiu inclusiu
Campanya de 
recollida de fons 
per a beques

pàg. 18-19pàg. 6-7pàg. 5xarxa esplai 

 
Amb tot, per poder donar 
resposta a les creixents 
necessitats, Fundesplai 
fa una crida a particu-
lars, empreses i entitats 
a col·laborar fent apor-
tacions a través del web 
www.fundesplai.org.El proper 21 de 

juny acabarà el 
curs escolar i Fun-

desplai posarà en mar-
xa la campanya “Encer-
ta l’Estiu-Un estiu per a 
tothom!” El doble lema 
respon als dos objectius 
que es plantegen. D’una 
banda oferir activitats 
de la màxima qualitat 
educativa a infants, jo-
ves i famílies. i, de l'al-
tra, garantir la màxima 
equitat: que ningú es 
quedi sense el seu dret 
a gaudir de les colònies 
i casals.
 
Pel que fa a les activitats, 
enguany Fundesplai ofe-
reix prop de 1.200 tandes 
d’activitats entre colònies, 
casals, campaments, rutes 

A Fundesplai treballem 
per oferir les millors 
activitats de lleure per-
què en puguin gaudir 
tots els infants i joves. 
Sovint diem que “no-
més considerem que 
les nostres propostes 
arriben a la màxima 
qualitat quan, a més, 
garantim que estan 
a l’abast de tothom”. 
Però garantir aquesta 
equitat no és fàcil. Ens 
obliga a una constant 
tasca de mobilització 
de la societat per 
aconseguir-ho. Una 
mostra d’aquest esforç 
és la campanya de 
beques per a colònies 
d’estiu que des de 
2011 ha aconseguit 
multiplicar per cinc les 
beques atorgades, fins 
a arribar a les 5.300 
que, previsiblement, 
acabarem donant 
enguany. Aquesta cam-

panya no seria possible 
sense l’esforç de les 
administracions com la 
Diputació de Barcelo-
na, la Generalitat o el 
Ministeri; entitats com 
la Fundació Probitas, i 
empreses i particulars. 

A banda de les accions 
de captació de fons, en-
guany també hem enge-
gat una iniciativa inèdita 
per difondre i apropar 
les colònies a totes les 
famílies: un programa 
d’estades organitzat 
conjuntament amb El 
Periódico de Catalunya. 
La col·laboració entre 
aquest rotatiu i Fundes-
plai neix d’una aliança 
estratègica que ens 
permet oferir aquestes 
estades de la màxima 
qualitat a un preu molt 
ajustat. Un exemple més 
que només fent pinya 
serem capaços d’acon-
seguir “Un estiu per a 
tothom”.

Fem pinya per 
fer possible 
“Un estiu per 
a tothom!”

 Opinió
@nvallsc

núria Valls
Subdirectora 
general de 
Fundesplai

Fundesplai i 
'El Periódico 
de Catalunya' 
s'alien per 
oferir estades 
de qualitat a 
preus ajustats

activitats per a tothom. Aquest estiu Fundesplai ofereix 1.200 tandes d'activitats amb més de 85.000 places. FoTo: J.M. vALLS

i camps de treball. També 
colònies per a famílies al 
mes d’agost. Això repre-
senta un 15% d’augment 
respecte al 2015. En total 
85.473 places. A la pàgina 
4 i 5 veureu les principals 
novetats.

juts augmenti. Fundes-
plai treballa per poder 
atorgar 5.300 beques, 
una quantitat que multi-
plica per cinc el número 
de beques atorgades el 
2011, any en què es va 
engegar la campanya.

 
Per garantir l’equitat, 
Fundesplai impulsa la 
campanya de captació 
de fons i atorgament de 
beques “Un estiu per 
a tothom!” De cara a 
aquest estiu, la previsió 
és que la demanda d’a-

estiu.fundesplai.org: tot l’estiu a un clic!

@microhug

Víctor H.
Martínez

intel·ligent, fer la 
inscripció i pagar-
la, sol·licitar una 
beca o informar-se 
del sistema d’auto-
finançament, com-
partir el testimoni 
de persones que ja 
han participat en les 
activitats i moltes 
coses més!

Fundesplai també ha 
posat en marxa 
el Telèfon de l’Estiu: 

902 10 40 30 
per informar i orien-
tar totes les famílies.
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 Estiu  Fundesplai posa l’accent a garantir la qualitat de les activitats i que arribin a tots els infants

Moltes novetats per a un estiu ple 
de propostes lúdiques i educatives

nies viuran l’aventura de 
fer de reporters en plena 
natura. De la mà d’El Pe-
riódico hauran d'investi-
gar i elaborar informa-
ció sobre un succés que 
es desenvolupa en els 
voltants de cada casa. 
Així, se’ls convidarà a 
passejar, buscar indicis, 
prendre notes, fer fotos, 
aprendre una mica d’an-
glès i treure conclusions 
sobre el que el succés 
tingui o no de cert... En 
acabar la seva estada, 
tots marxaran a casa 
amb un exemplar d'El 
Periódico fet per ells! 
Un record de totes les 
bones estones que pas-
saran aquest estiu. I és 
que durant les colònies 

xarxa esplai 

Quatre novetats destacades

Des de Fundesplai 
es posa l’accent 
en la importància 

educativa i social que 
les activitats d'estiu 
tenen en els infants, els 
joves i les famílies. 

Participar en unes co-
lònies ajuda els infants 
a desconnectar, a des-
cansar i a aprendre a ser 
més autònoms. A més, 
coneixen nous llocs i vi-
uen uns dies en contacte 
amb la natura. Participar 
en unes colònies o uns ca-
sals permet als infants fer 
nous amics, passar-s'ho 
bé i viure experiències 
positives que recordaran 
durant molts anys!

Cada estiu des de Fundes-
plai s'impulsen propostes 
innovadores. Entre les 
novetats d’enguany desta-
ca el casal que s’organitza 
al MNAC, que se suma 
als que ja es venien fent 
en d’altres museus; l’sta-
ge musical amb el grup 
“Amarcord”, participant 
al programa de TV3 “Oh 
happy day!”; el camp de 
treball amb anglès i les 
colònies “A ballar!.

Casal en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Colònies 
de ball a Puig-reig 

Casal musical amb el cor Amar-
cord d’'oh Happy Day!'

Camp de treball: millorar 
l’entorn i aprendre anglès!

Aquest estiu Fundesplai 
organitza el casal del Museu 
nacional d’Art de Catalunya. 
En aquest casal infants i joves 
d’entre 8 i 14 anys poden 
gaudir de les seves vacances 
d’una forma lúdica i divertida 

en un entorn totalment dife-
rent a l'habitual i immillorable 
ajudant un androide del futur 
a recopilar dades a través dels 
audiovisuals i les arts, per tal 
de crear el museu ideal del 
futur.

Fundesplai organitza les colò-
nies “A ballar!” a Puig Reig, 
amb l’objectiu de combinar 
la dansa i l’expressió cor-
poral amb el lleure educatiu 
a infants i joves d’arreu del 
territori. Els nois i les noies 

participants passaran uns 
dies inoblidables compartint 
estones màgiques amb amics 
i companys, tot realitzant 
activitats variades, gimcanes, 
jocs de nit, excursions i molt 
més en un entorn privilegiat.

La Fundació Paidós-Fundesplai 
organitza a Sant Cugat un 
casal vinculat a la proposta 
artística amb integrants del 
cor Amarcord, grup vocal que 
va participar en el concurs oh 
Happy Day! La programació 

està dissenyada per especia-
listes i pensada per gaudir de 
la música i la dansa a través 
d'un repertori vinculat a les 
cançons que ells mateixos 
van treballar durant l’estada 
al programa.

Fundesplai organitza per a 
aquest estiu un total de 10 
camps de treball, una activi-
tat que utilitza la metodologia 
de l’Aprenentatge i Servei, 
especialment dirigida a nois 
i noies de més de 15 anys. 

Entre les novetats d’enguany 
destaca el camp Get Fun in 
Montsec, íntegrament en 
anglès, que alternarà feines 
de recuperació de l’entorn 
proper a Àger, amb activitats 
de lleure i aventura.

E l Periódico de 
Catalunya i 
Fundesplai s’han 

unit per impulsar un 
programa d’estades de 
colònies d’estiu dirigit 
a nens i nenes d'entre 7 
i 14 anys. La col·labor-
ació d'ambdues entitats 
fa aquesta oferta espe-
cialment atractiva tant 
pel contingut i qualitat 
de les activitats i ins-
tal·lacions com per un 
preu molt assequible.
 
Els nois i noies que par-
ticipin en aquestes colò-

 reporters. Una iniciativa inèdita que convida els participants a fer de reporters en plena naturalesa

'El periódico' i Fundesplai impulsen una campanya de colònies
els nois i noies partici-
paran en tallers de na-
tura, gimcanes, esports, 
jocs de camp, tallers, 
educació en valors... I 
depenent de l’edat i de 
la casa de colònies que 
escullin, també podran 
fer piragua, bosc verti-
cal, astronomia, tir amb 
arc, excursions, escalada 
als arbres...
 
Aquesta primera edició 
d’“Un estiu de colònies 
amb El Periódico” ofereix 
cinc tandes d’una setma-
na, entre el 26 de juny 
i el 30 de juliol, en cinc 
cases de colònies situades 
en diferents en emplaça-
ments privilegiats de la 
geografia catalana.

@froi_salgado 

Froilán 
Salgado

@fundesplai 

Martí  
Roca

InformacIó I reserves 
http://estiudecolonies.elperiodico.cat 

o trucant al  93 474 46 78

  Preu per setmana:   350 €

estiu de colònies 
amb 'el Periódico'

Promoció 
famílies 
fundesplai 

15% de descompte:

297,50 € 
Codi promocional families2016
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 Vacances Estades assequibles i solidàries als millors equipaments i entorns naturals

a l’agost, colònies en família!

xarxa esplai 

aquest programa d’esta-
des per a famílies, que 
es va iniciar el 2012. 
Qui vulgui gaudir d’u-
nes vacances en famí-
lia, encara pot reservar 
la seva estada. 

Per gaudir d’unes 
vacances d’estiu 
diferents i per a 

totes les edats, Fun-
desplai torna a obrir 
al mes d’agost les 
seves cases de colò-
nies i albergs per a les 
famílies. Unes estades 
divertides i educati-
ves amb les quals les 
famílies no només 
passaran un temps 
inoblidable a preus 
reduïts, sinó que tam-
bé ajudaran que cap 
infant es quedi sense 
anar de colònies i 
casals d’estiu. i és que 
Fundesplai ofereix 
unes vacances de mà-
xima qualitat a preus 
socials i dedica un 
percentatge del preu a 
becar infants sense re-
cursos perquè puguin 
gaudir d'activitats de 
lleure educatiu. 

Passar uns dies en fa-
mília en una casa de 
colònies és una oportu-
nitat de descansar i des-
connectar de la rutina 
gaudint i convivint en 
família. I tot coneixent 
gent nova, compartir 
activitats divertides i di-
ferents amb altres famí-
lies, gaudir de la natura 
i l’entorn i descobrir tots 
els seus secrets a través 
d’excursions i visites als 
pobles més propers. 

Per facilitar que les famí-
lies puguin viure aquesta 
experiència, les estades 
s’ofereixen a un preu re-
alment assequible. Per 
exemple, set dies i sis 
nits amb pensió completa 
per a una família de dos 
adults i dos infants de fins 
a 16 anys per un preu de 
només 566 €. Així, una 
setmana completa al mes 
d’agost amb tot inclòs surt 
per poc més de 140 € per 
persona!

El preu inclou la pensió 
completa i l’ús dels equi-
paments i les piscines de 
les instal·lacions, a més 
d’un programa d’activi-
tats diàries conduïdes per 
equips d’educadors. Una 
manera d’aconseguir que 
les famílies passin temps 

de lleure junts i que pu-
guin descansar alhora que 
descobreixen els grans 
entorns naturals on es-
tan situades les cases de 
colònies. 

A més, a través d’aques-
tes estades solidàries, les 
famílies també ajudaran 
que tots els infants pu-
guin gaudir de l’estiu. I 

Per només    566 €
dos adults i dos menors 

de fins a 16 anys

poden gaudir
d’una estada d’una setmana 

del mes d’aGosT en

Una casa De coLÒnIes!

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

Equipaments arreu de Catalunya  

 1 Alberg de Centre Esplai (344) 
  baix llobregat. el prat de llobregat 

 2 Mas Cabàlies (70) 
  pirineu. ogassa

 3 Alberg Cal Pons (52)  
  berguedà. puig-reig

 4 Can Mateu (46)*  
  guilleries. vilanova de sau

 5 Els Porxos (66)*  
  guilleries. vilanova de sau

 6 La Cinglera (86)* 
  guilleries. vilanova de sau

 7 Can Grau (52) 
  massís del garraf. olivella

 8 El Company (62)* 
  guilleries. vilanova de sau

 9 Rectoria de la Selva (111) 
  + Pinassa (38) 
  serra de busa. navés

 10 Viladoms de Baix (90)   
  montserrat-serra de l’obac  
  castellbell i el vilar

 11 Can Massaguer (74)* 
  montseny. sant feliu de buixalleu

 12 La Traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 13 Molí de Sant Oleguer (66) 
  vallès occidental. sabadell  

 14 CEAL Can Santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 15 Alberg CAA Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. castelldefels

 16 Les Codines (60) + Masoveria (20)
  osona. montesquiu

2 3 4

5 6 7 8

9 11 1210

1413 15 16

1

és que Fundesplai des-
tina un percentatge del 
preu a becar infants de 
famílies sense recursos 
perquè el proper estiu 
ells també puguin passar 
unes vacances divertides 
i educatives a les cases de 
colònies i els casals. 

Aquest és el cinquè any 
que Fundesplai ofereix 

Més informació: 
902 10 40 30 

o a través del web 
estiu.fundesplai.org.
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xarxa esplai 

necessitem l’ajut de tothom
Tot i els fons de què ja es disposa, la demanda de beques encara és supe-

rior i va en augment. Per aquest motiu, Fundesplai reitera la seva crida 
a tothom perquè col·labori fent un donatiu 

a través del telèfon 902 10 40 30 o del web www.fundesplai.org.

També es pot fer un microdonatiu enviant un sMs al 28034 amb 
la paraula FUndEspLai. L’import íntegre 

de la trucada (1,20 €) es destinarà a la campanya de beques 

Mira el vídeo 
de la campanya:

aquest vídeo ha estat possible 
gràcies a César Caballud, 

il·lustrador; Giorgio scazzocchio, 
realitzador, i Joan segarra 

i tot l’equip de iksvy 
Comunicació audiovisual

Fundesplai impul-
sa des de 2011 
una campanya de 

captació de fons per 
tal d’atorgar beques 
dirigides a les famílies 
que volen portar els 
seus fills a colònies o 
casals d’estiu i no po-
den fer-ho per causes 
econòmiques.

En aquests anys l’atorga-
ment de beques gairebé 
s’ha multiplicat per cinc. 
Efectivament, el 2011 
se’n van atorgar 1.080; 
l’any passat 4.774, i en-
guany es preveu arribar 
a les 5.300 beques.

Per poder donar aquests 
ajuts, es compta amb les 
aportacions de la Diputa-
ció de Barcelona, del Mi-
nisteri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat, de la 
Generalitat de Catalunya, 
d’entitats com la Funda-
ció ProBitas; empreses 

 Estiu inclusiu Des de 2011 Fundesplai ha multiplicat per cinc les beques per a colònies i casals

Crida a la col·laboració de tothom perquè 
tots els infants puguin anar de colònies

Per quart any consecutiu, 
Fundesplai organitza la 
Gimcana Solidària, un joc 
de competició per equips, 
obert a tothom, que té 
per objectiu aconseguir 
donatius per fer possible 
que els infants i adoles-
cents de famílies amb 
dificultats econòmiques 
puguin participar a les 
activitats com els casals 
i les colònies. Participar-hi 
és molt fàcil: només s’ha 
d’entrar al web http://
gimcana.fundesplai.org 
i inscriure’s-hi. Els parti-
cipants, organitzats en 
equips de dues persones, 
comptaran amb un espai 
web propi on podran anar 

penjant fotos, comentaris 
i anar seguint el registre 
dels fons aconseguits. 
Cada grup anirà fent acti-
vitats i ingressant fons. i, 
al final, guanyarà l’equip 
que n’aconsegueixi més. 
Com a novetat, enguany 
la Gimcana pren per lema 
“Cims per la infància” i 
incorpora una proposta 
dinamitzadora: que els 
grups participants facin 
“un cim per la infància”, 
es facin una foto i la pen-
gin en un mapa interactiu. 
Per poder fer un cim, 
el grup haurà de fer un 
donatiu de com a mínim 
100 €, que es destinarà a 
beques i ajuts.

Gimcana Solidària “Cims per la infància”

com Avant Grup-Bardet, 
i dels donatius aportats 
pels ciutadans i ciutada-
nes.

A banda de les beques 
atorgades directament 
per Fundesplai, es calcu-
la que el conjunt d’ajuts 
dels quals es van benefi-
ciar els infants i joves que 
van als esplais i casals 
(d’ajuntaments, Caixa 

ProInfància, etc...) puja 
a més d’un milió d’euros.

Malgrat tots aquests 
ajuts, el cert és que enca-
ra no s’arriba a totes les 
demandes de les famílies. 
Per això des de Fundes-
plai es fa una crida a em-
preses, administracions 
i ciutadans perquè col-
·laborin entrant a www.
fundesplai.org o trucant 

al 902 10 40 30. També 
es pot enviar la paraula 
FUNDESPLAI per SMS al 
28034 (i fer així un dona-
tiu d’1,20 €).

sistema 
d’autofinançament 
de les activitats 
d’estiu
Ja fa tres anys que Fun-
desplai ha implantat un 
sistema dirigit a les fa-

mílies que, tot i no tro-
bar-se en situació d’atur 
o risc social, han vist dis-
minuïda la seva capacitat 
econòmica o es troben en 
una situació d’incertesa. 
Per a aquestes famílies, 
Fundesplai ha dissenyat 
un sistema d’autofinan-
çament de les activitats. 
El procediment és molt 
senzill: en el moment de 
formalitzar la inscripció 

a una activitat d’estiu, 
s’oferirà a TOTES les fa-
mílies un talonari de but-
lletes per a una rifa en la 
que se sortejaran fins a 
150 estades d’un cap de 
setmana per a quatre per-
sones en una casa de co-
lònies de Fundesplai. Els 
talonaris tindran butlle-
tes amb un valor de ven-
da igual al cost de l’acti-

vitat. D’aquesta manera, 
l’infant només haurà de 
vendre totes les butlletes 
entre el seu entorn (fa-
mília, veïns, amistats...) 
i autofinançar, d’aquesta 
manera, fins al 100% del 
cost de l’activitat.

Enguany 
es preveu 
arribar a les 
5.300 beques 
per a activitats 
d’estiu

Es fa una crida 
a tothom 
a col·laborar a 
través de 
Fundesplai.org 
o 902 10 40 30

"Un estiu per a tothom!"

  amb l'objectiu de captar fons a favor de la infància

@mariabrunob 

Maria 
Bruno
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Redacció. El 14, 15, 16 i 
17 de juny tindrà lloc a 
Barcelona el v Congrés 
del Tercer Sector Social 
sota el lema "Créixer 
socialment".

El Congrés, organitzat per 
la Taula del Tercer Sector, 
pretén ser un punt de 
trobada de professionals 
i voluntaris del Tercer 
Sector Social, administra-
cions públiques, el món 
acadèmic… per reflexio-
nar sobre les prioritats, 
necessitats i reptes de 
futur que té aquest sec-
tor a Catalunya.

Durant 4 dies es preveu 
la participació d’uns 
2.000 congressistes i la 
intervenció d’una quaran-
tena de ponents.

Tota la informació: 
www.congrestercersector.cat

xarxa esplai 
 donatius. La reforma fiscal permet desgravar fins al 90% del donatiu

Fer un donatiu de 150 € a 
Fundesplai només costa 15 €

 natura

 Tercer sector  amb l'objectiu de captar fons a favor de la infància

 inclusió digital

recuperació ambiental amb 
treballadors del Departament 
de Territori i Sostenibilitat

Les entitats socials catalanes 
celebren el V Congrés 
del Tercer Sector Social

reunió entre la presidenta 
de Microsoft i el president 
de Fundesplai

Júlia García. Coincidint amb 
la Setmana de la natura, 
43 treballadors del De-
partament de Territori i 
sostenibilitat van dedicar 
el dijous 2 de juny la 
seva jornada laboral a 
col·laborar en l’eradicació 
de plantes invasores a la 
platja de Castelldefels. 
Dinamitzats per l’equip 
d’Educació Ambiental de 
Fundesplai, els treballa-
dors van participar en el 
projecte de recuperació 

de les dunes del litoral 
metropolità en aquest 
municipi, projecte que 
està coordinat conjunta-
ment per l’Àrea de Parcs, 
Jardins i Platges de 
l’AMB i el mateix Ajun-
tament. La jornada va 
contribuir a sensibilitzar 
sobre la vegetació i la im-
portància de les dunes, 
i es van netejar 7.500 
m2 i eliminar uns 500 kg 
de Conyza canadensis i 
Xanthium echinatum.

Redacció. El 17 de maig, 
Dia d'internet, Pilar 
López, presidenta de Mi-
crosoft ibérica, va visitar 
CEnTRE ESPLAi, seu de 
Fundesplai i Fundación 
Esplai, i va mantenir una 
reunió amb Josep Gassó, 
president de l'entitat. 
Microsoft ibérica dóna 

suport a Fundesplai i Fun-
dación Esplai en diferents 
projectes relacionats 
amb la inclusió social a 
través de les tecnologies, 
amb l'ocupabilitat i la 
formació, així com en 
l'apoderament tecnològic 
de les organitzacions del 
Tercer Sector.

La reforma fiscal 
que va entrar en 
vigor l’any 2015 

incorporava novetats 
destacades en relació 
a les donacions fetes 
a fundacions i entitats 
declarades d’utilitat 
pública. En el cas 
concret de Fundes-
plai, els donatius de 
particulars fins a una 
quantitat anual de 150 
€ desgraven el 75%, al 
qual cal sumar un 15% 
per pertànyer al Cens 
d’entitats de foment 
de la llengua catalana. 
Així doncs, d’un total 
d’aportacions a l’any 
de 150 € es recupera-
rien 135 € a la Decla-
ració de la renda, per 
la qual cosa acabari-
en costant només 15 
€. Amb només 15 € 
estareu becant tres 
infants sense recursos 
perquè puguin parti-
cipar en un casal d’es-
tiu d’una setmana!

Per a les quantitats que 
excedeixin els 150 € 
anuals, s’aplicarà entre 
un 45% i un 50%, en 
funció de les aportaci-
ons que s’hagin fet els 
anys anteriors a la ma-
teixa entitat.

incentius per a 
les empreses
Amb relació a les do-
nacions de persones 
jurídiques, el percen-
tatge de deducció en 
l’Impost sobre Socie-
tats és del 35%, però 
també hi ha un incen-
tiu a la fidelitat, ja que 
s’incrementa en un 5% 
per a aquelles empre-
ses que hagin fet un 
donatiu igual o supe-
rior en els dos anys 
anteriors.

Col·labora amb 
la campanya 
“Un estiu 
per a tothom”
L’any passat des de 
Fundesplai es van 
atorgar 4.774 beques 
a famílies amb pocs 
recursos econòmics, 
per possibilitar l’accés 
d’infants i adolescents 
a les activitats d’estiu. 
Aquest any, l’objec-
tiu és poder atendre 
totes les peticions 
que rebem (prop de 
5.300).

Podeu col·laborar en-
trant a www.fundesplai.
org o trucant al 902 10 
40 30.

2016 2015

Els primers

150 €
anuals

Desgravació
del

90%
en els donatius, 
fins a un total 

de 150 €

Desgravació
del

65%
en els donatius, 
fins a un total

de 150 €

Desgravació
del

45%
de la quantitat
que excedeixi

els 
150 € anuals

Desgravació
del

42'5%
de la quantitat

que excedia
els 

150 € anuals

Desgravació
del

50%
Si vas fer aportacions 
iguals o superiors els 
dos anys anteriors, tens 
un 5% extra al tram que 
excedeixi  els 150 €

Desgravació
del

47'5%
Si vas fer aportacions 
iguals o superiors els 
dos anys anteriors, te-
nies un 5% extra al tram 
que excedia  els 150 €

Tram de

+  de150 €
anuals

Gràcies 
per la teva

fidelitat

@suport_org

Víctor 
García 

Més informació sobre 
avantatges fiscals

La Gimcana Solidària és 
també possible gràcies al 
suport de diverses empre-
ses, que patrocinen les 
diferents proves que es 
proposen als equips par-
ticipants perquè puguin 
recaptar fons i aconseguir 
obsequis.

Entre les empreses que 
col·laboren en la Gimcana 
Solidària destaquen la 
Cooperativa Falset-Mar-
çà, que ofereix un lot de 
productes als equips que 
facin el cim de la Mola 
de Colldejou i que aporta 
el 20% dels ingressos 

obtinguts amb la venda 
dels productes a través 
de la Gimcana; l’escola 
d’idiomes International 
House, que patrocina una 
de les proves proposades 
amb 3 premis valorats en 
500 €, i Cafès Novell, que 
l’any passat va organitzar 
un concurs de receptes 
de cuina amb un jurat 
d’altíssim nivell format 
per Roser Torras, Christian 
Escribà i nan Ferreres.

La col·laboració d’empreses, imprescindible

Més informació: 
gimcana.fundesplai.org

roser Torras
Propietària i directora 
del Grup GSR 
Produccions de Gastronomia

Christian Escribà 
Propietari de 
les pastisseries Escribà
Creador dels Candy Glam Rings

nan Ferreres
Directora de CETT 
Escola d'Hoteleria 
i Turisme

Jurat del "Concurs de Cafès novell"
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Promoció 

famíLIes 

fundesplai 

15% de descompte: 

297,50 € 

codi promocional  

famILIes2016
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20 anys de compromís 
amb el lleure educatiu 

Esplais d’arreu. Monitores i monitors d’entitats d’arreu de Catalunya es van reunir al parc del Castell de Montesquiu. FoTo: J. M. valls

81 
esplais i projectes 
de lleure

18 
comarques

46
municipis

13.157 
infants i joves 
als esplais

1.517 
monitors 
i monitores

1.038 
infants i joves 
participants 
en projectes 
d’Aprenentatge 
Servei (ApS)

46 
experiències ApS 
sistematitzades

32.708 
participants a les 
activitats d’estiu

700 
tandes d’activitats 
d’estiu

4.743 
participants a 
la campanya 
#DretalLleure

2.866  
participants 
en activitats 
col·lectives

8 
esplais 
de la Federació 
especialitzades 
en lleure i atenció 
a la diversitat

Extracte del discurs d’AgoFedeEsplai 
a Montesquiu, 16 d’abril de 2016

Vint anys pot trigar un rou-
re a donar el seu primer 
fruit. Ara fa vint anys van 
morir les cintes de casset, 
de ben segur que alguns 
no n’heu vist mai cap. 

Però sobretot, fa vint anys 
que va néixer la Federació 
Catalana de l’Esplai. El 10 
de novembre del 1996, la 
13a Assemblea de Movi-
baix ratificava la creació 
de la nostra Federació.

Gardel cantava allò 
de “Veinte años no es 
nada...”, però en el nostre 
cas sí que ho són.

En aquest temps hem 
aconseguit crear un mo-
viment que ha mantingut 
l’essència, fortalesa i re-
coneixement que el seu 
predecessor, el Movibaix, 
es mereixia. 

Hem consolidat un model 
que proclama el paper 
educatiu i social dels cen-
tres d’esplai.

Hem teixit una xarxa arreu 
del territori amb la volun-
tat que tots els infants i 
joves tinguin dret a gaudir 
d’un lleure de qualitat.

Hem reivindicat, i ho se-
guim fent, el lleure i l’e-
ducació en valors com 
a eina d’inclusió social i 
d’enfortiment dels bar-
ris, pobles, ciutats i del 
país en general.

Si em permeteu el símil 
gastronòmic, ha estat 
com elaborar una recep-
ta en què la diversitat 
d’ingredients i la mesura 
justa de cadascun han es-
tat la clau de l’èxit. L’amor 
per la cultura popular i les 
tradicions, el compromís 
amb la natura i l’excursi-
onisme, la mirada social i 
de garantia de drets... han 
estat alguns d’aquests in-
gredients essencials.

Un proverbi africà diu: 
“Molta gent petita, en 
llocs petits, fent peti-
tes coses, pot canviar el 
món”.

Imagineu-vos què passa 
quan aquesta gent petita 
s’uneix! Això és el que ha 
estat, és i vol ser la Fede-
ració Catalana de l’Esplai. 

Junts fem més Esplai i 
Junts podem canviar el 
món. Fem-ho i celebrem-
ho!

Junts, tot fent 
història...

Marc Alcaraz Díez
president de la Federació
    @malcarazdiez

la federació Catalana de l’esplai fa 20 anys
La Federació, que celebra aquest 
2016 el seu 20è aniversari, és 
l’entitat de Fundesplai que im-

pulsa el reconeixement social i 
educatiu, dóna suport, reforça la 
identitat i la vinculació territorial 

dels centres d’esplai i n’articula 
diferents dinàmiques territorials 
a través del treball en xarxa.

especial             aniversari  20
Federació catalana de l'esplai

en xifres
la federaCió

Tota la informació a
esplai.fundesplai.org

93 474 74 03
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  Crònica fotogràfica d’un cap de setmana molt intens

Les darreres propostes educatives
Totes les propostes a http://esplai.fundesplai.org/propostes-educatives/ 

Prop de 400 monitores i 
monitors dels esplais, 
representants instituci-

onals com la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa; el president 
de Fundesplai, Josep Gassó; 
la directora general de 
Joventut de la Generalitat, 
Marta Vilalta; l’alcaldessa 
de Montesquiu, Elisabeth 
Ferreres, entre d’altres, i 
tot l’equip de la Federació 
Catalana de l’Esplai es van 
reunir al parc del Castell 
de Montesquiu el cap de 
setmana del 16 i 17 d’abril 
per celebrar els 20 anys de 
l’entitat.

Conesa va destacar en les se-
ves paraules la importància del 
treball conjunt entre esplais i 
municipis. Per la seva banda, 
Marta Vilalta va ressaltar la tas-
ca de monitores i monitors i la 
seva aportació a la cohesió social. 
Josep Gassó va dir que els esplais 
són un exemple de compromís 
social.
En total hi van participar prop de 
400 monitors i monitores i res-
ponsables d'esplais de tot Catalu-
nya que pertanyen a la Federació 
Catalana de l'Esplai. Les jornades 
també van incloure l'Assemblea, 
on es va acordar, entre altres 
iniciatives, impulsar activitats 
en favor de les persones refugi-
ades, reforçar el treball de gènere 
i promoure un grup de reflexió al 
voltant del relleu generacional. 
Dissabte a la tarda hi va haver 
activitats més lúdiques i diumen-
ge al matí es va fer la Diada de 
Tècniques.

monogràfic 

agoFedeEsplai en imatges! 
especial             aniversari  Federació catalana de l'esplai20

Esplais d’arreu!
De Masroig al Priorat o a Girona, passant per Abrera, el vendrell o 
Esplugues de Llobregat, entre altres poblacions, l’AgoFedeEsplai es 
va convertir en un punt de trobada d’esplais d’arreu de Catalunya 
que va permetre a monitores i monitors conèixer les experiències 
dels seus companys d’altres territoris.

suport institucional
L'acte central del cap de setmana va tenir lloc dissabte i va comptar amb 
les intervencions de Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barce-
lona; Marta vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat; Josep 
Gassó, president de Fundesplai; Marc Alcaraz, president de la Federació 
Catalana de l'Esplai, i Elisabeth Ferreres, alcaldessa de Montesquiu, així 
com diferents alcaldes de la zona.

aniversaris dels esplais
A més, es van celebrar també els aniversaris de diversos esplais: els 
més veterans, amb 45 anys, són l'Esplai Mowgli (Cornellà de Llobregat), 
l'Esplai Can Serra (l'Hospitalet de Llobregat) i l'Esplai Els Cargols (Sant 
Pau d'Ordal); els segueixen l'Esplai Tricicle (Sant Joan Despí, 30 anys), 
l'Esplai Giravolt (Masquefa, 20 anys), l'Esplai Picapins (Aiguafreda, 15 
anys), l'Esplai Marcianet (Sant Bartomeu del Grau, 15 anys), l'Esplai 
Fontsanta (Cornellà de Llobregat, 10 anys), l'Esplai Salsa Jove (Girona, 
10 anys) i l'Esplai Riu Roig (Rubí, 5 anys).

B612
(2013-15) 

Treballa el consum 
conscient 

i sostenible

Camins
(2015-17)

Proposta educativa 
sobre 

l’excursionisme

@asunfederacio 

Asun 
Gil

Per tal de celebrar aquests 20 anys 
d’educació en el lleure, la Federació 
Catalana de l’Esplai va posar en 

marxa #20anys20cims, en què diferents 
esplais coronen durant el curs alguns 
dels cims més emblemàtics de Catalunya.
Molts cims fets!
Fins a aquest moment ja són prop de 25 
els esplais que han organitzat excursions 
amb els seus infants, monitors i monito-
res i famílies per fer cim aquest dia. Així, 
entre d'altres, l'Esplai Espurnes ha pujat a 
Sant Salvador de Saverdera a l'Alt Empor-
dà, l'Esplai El Mamut a Sant Ramon (Baix 
Llobregat) i l'Esplai Pinguï (a la foto) que va 
anar al Pi Tallat de Sant Andreu de la Barca.

“#20anys20cims, una activitat 
de la proposta educativa Camins”
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  Crònica fotogràfica d’un cap de setmana molt intens

assemblea anual
Dissabte al matí va tenir lloc l’Assemblea on es va acordar, entre altres 
iniciatives, impulsar activitats en favor de les persones refugiades, 
reforçar el treball de gènere a les entitats i promoure un grup de 
reflexió al voltant del relleu generacional als esplais.

400
monitors i 
monitores
Durant tot el cap 
de setmana hi van 
participar un total 
de 400 monitores 
i monitors, que es 
van reunir dissabte 
per fer la foto com-
memorativa del 20è 
aniversari junt amb 
diferents represen-
tants institucionals.

Tallers i formacions
Diumenge al matí es va fer la tradicional Diada de Tècniques, on totes 
les educadores i educadors vàrem participar en 18 tallers sobre nous 
recursos pedagògics. Cal destacar que la meitat d’aquests tallers van 
ser impartits per monitors i monitores dels esplais, els quals van com-
partir els seus coneixements i expertesa amb la resta de participants.

Gran joc i concert
Dissabte a la tarda hi va haver el gran joc d’estratègia entre les Unitats Terri-
torials i el dia va concloure amb una nit de festa i concert del grup Rumba sin 
Rumbo. A més, durant el cap de setmana es van fer àgores d’experiències, 
en què esplais de diferents territoris explicaven els seus projectes, així com 
xerrades, entre les quals va destacar la de les dues monitores de l’Esplai 
Giravolt de Masquefa que van anar a idomeni. 

mirall
(2010-11) 

Reflexiona sobre 
els esplais com 

a espais 
inclusius

Àgora
(2011–2012) 
Tracta sobre 

la participació 
des de diferents 

àmbits

TeixinT 
CiuTadania 

ComPromesa
(2012-13) 

Centrada en els 
projectes d’Aprenentatge 

i Servei per una 
ciutadania 

compromesa

Les darreres propostes educatives
Totes les propostes a http://esplai.fundesplai.org/propostes-educatives/ 

Mira el vídeo dels 
20 anys de la Federació!

Què fa la Federació

dinamització 
d’entitats
Participació en dinà-
miques col·lectives: 
Festa Esplai, troba-
des de monitors i 
monitores, drets de 
l’infant, activitats 
col·lectives adreça-
des a infants i joves, 
accions de coope-
ració internacional, 
campanyes interna-
cionals, etc.

Qualitat 
educativa
Espais forma-
tius, propos-
tes educa-
tives, eines 
i recursos 
metodològics 
i propostes 
d’educació 
ambiental.

gestió 
de serveis
Assessorament i 
seguiment continu-
at (jurídic, econò-
mic, fiscal, labo-
ral...), oferta de 
cases de colònies 
i terrenys d’acam-
pada, interlocució 
amb les adminis-
tracions, presència 
en els mitjans de 
comunicació.

FoToS: J.M. vALLS / A. vALLE

agoFedeEsplai en imatges! 

aniversaris dels esplais
A més, es van celebrar també els aniversaris de diversos esplais: els 
més veterans, amb 45 anys, són l'Esplai Mowgli (Cornellà de Llobregat), 
l'Esplai Can Serra (l'Hospitalet de Llobregat) i l'Esplai Els Cargols (Sant 
Pau d'Ordal); els segueixen l'Esplai Tricicle (Sant Joan Despí, 30 anys), 
l'Esplai Giravolt (Masquefa, 20 anys), l'Esplai Picapins (Aiguafreda, 15 
anys), l'Esplai Marcianet (Sant Bartomeu del Grau, 15 anys), l'Esplai 
Fontsanta (Cornellà de Llobregat, 10 anys), l'Esplai Salsa Jove (Girona, 
10 anys) i l'Esplai Riu Roig (Rubí, 5 anys).
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Infants, monitores, monitors, famílies i representants institucionals valoren la tasca d’enfortir l’educació en el lleure de la Federació Catalana de l'Esplai

Un projecte comú per a l’educació en el lleure

“El dret al lleure 
com un dret instaurat” 
“Compartir amb altres esplais et dóna 
l’oportunitat d’agafar idees i obtenir 
nous recursos per treballar amb els in-
fants. i això ho permeten les activitats 
col·lectives de la Federació. A més, ens 
ajuda a impulsar el dret al lleure, a anar 
a l’esplai com un dret que hauria d’estar 
instaurat a la societat. Com a repte, ens 
fixem augmentar la implicació de les fa-
mílies”.

“suport i companyonia a 
la tasca dels esplais”
“Els esplais han d’estar millor valorats, 
ja que eduquem infants i joves en va-
lors. A l’esplai eduquem amb sentiment 
i amb maneres diferents que a l’escola 
o a casa: ser autònom en marxar de 
colònies o estimar la natura amb una 
excursió. A la Federació ens donen molt 
suport per als reptes o dubtes que te-
nim per a aquesta tasca amb molta 
companyonia. Això fa que junts fem 
més esplai”.

“Compartir vivències i 
incloure l’esplai en tot allò 
que passa al poble” 
“Estar a la Federació et permet com-
partir vivències, idees, treballs... amb 
altres monitors i monitores d’esplais 
de Catalunya i permet millorar molt la 
manera de treballar als esplais. Pel que 
fa als reptes propis, els nostres són 
treballar més amb adolescents amb 
discapacitat i incloure l’esplai en totes 
les coses que passen al poble”.

“Caminar junts i fer amics 
i amigues d’altres esplais” 
“és positiu que el meu esplai col·labori 
amb altres esplais perquè així ens po-
dem conèixer millor, fer amics i amigues 
i caminar junts. Per exemple, vam anar 
al Puig Castellar a la Marxa de Mitjans 
amb altres esplais, i vam fer noves amis-
tats i vam conèixer molts nens i nenes 
de la meva edat, i altres monitors. Així, 
coneixem què fan esplais a altres pobles 
i ciutats de Catalunya”.

“reforçar els vincles amb 
altres entitats i esplais” 
“L’any passat ens vam plantejar tre-
ballar en petits grups a l’esplai i la 
Federació ens va donar la possibilitat 
de veure com ho fan altres esplais, i 
ens va anar molt bé! 
També volem potenciar el grup de jo-
ves perquè estan pujant joves de pri-
mer any, però voldríem tenir un grup 
més gran per poder potenciar els 
camps de treball”.

“Estar a la Federació ens 
permet participar a Festa 
Esplai, Marxa de Mitjans...”
“Estic molt satisfeta amb la gran tasca 
que fan l’esplai Can Serra i tot l’equip: 
per a mi i les nenes és la nostra segona 
casa. L’esplai és un lloc on els monitors 
ensenyen a les meves filles, les ajuden 
amb la seva educació… Formar part de 
la Federació ens agrada molt, ja que 
participem a la Festa Esplai, la Gimcana 
de Petits, la Marxa de Mitjans...”

adrià sellés
24 AnyS 

arnau almirall
23 AnyS 

ana díaz
18 AnyS 

paula Gil
8 AnyS 

sílvia de la Cruz
25 AnyS 

alejandria Medina Louis 

EspLai piCapins 
aiGUaFrEda

EspLai ELs CarGOLs  
sUbiraTs

EspLai GiraVOLT  
MasQUEFa

CLUb d'EspLai bELLViTGE 
L'HOspiTaLET dE LLObrEGaT

CEnTrE d’EspLai EL nUs  
sanT JOan dEspí

MarE dE dUEs nEnEs dE 4 i 10 
anys dEL CE Can sErra

 (L’HOspiTaLET dE LLObrEGaT)

Mercè Conesa
PRESiDEnTA DE LA DiPUTACió DE BARCELonA

Josep Gassó
PRESiDEnT DE FUnDESPLAi

Marta Vilalta
DiRECToRA GEnERAL DE JovEnTUT DE LA GEnERALiTAT DE CATALUnyA
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Infants, monitores, monitors, famílies i representants institucionals valoren la tasca d’enfortir l’educació en el lleure de la Federació Catalana de l'Esplai

Un projecte comú per a l’educació en el lleure

“disposar de l’experiència 
i treballar amb infants 
amb discapacitat"
“Coneixem molta gent, altres mane-
res de treballar, noves idees i noves 
experiències. nosaltres som molt 
joves i aquesta experiència ens va 
molt bé. Al nostre esplai tenim el 
projecte 'Horitzó', que inclou treba-
llar amb infants amb discapacitat, 
cosa que ara mateix no fem i que 
voldríem desenvolupar”.

“Quan en tingui l’edat 
espero ser monitora” 
“A l’esplai, els monitors i monitores 
t’ensenyen a ser un grup i a respectar 
les altres persones. Ser a la Federa-
ció Catalana de l’Esplai ens permet 
compartir activitats amb altres noies 
i nois i és molt divertit. Les colònies 
són el que esperem amb més il·lusió 
durant tot l’any. Per tot això, quan en 
tingui l’edat espero ser monitora”.

“a la Federació participem 
en activitats col·lectives” 
“Ens agradaria aconseguir un local 
per poder fer les nostres activitats i 
planificar-nos, ja que ara mateix no te-
nim local sinó un espai cedit per una 
escola. Això implica que sempre hem 
de fer les activitats al carrer, a espais 
públics... Estar a la Federació ens per-
met, entre altres coses, venir a jorna-
des com aquesta on podem compartir 
moltes experiències”.

“amb gent compromesa es 
poden canviar el territori 
més proper i les persones”
“Des dels 4 anys participo a l’Esplai Font-
santa, on he arribat a ser premonitora. 
Per mi l’esplai és la representació de co-
ses que, amb gent compromesa, poden 
canviar el territori més proper i també 
les persones amb què treballa. Saber que 
formem part d’aquests 20 anys és per a 
tots nosaltres un orgull que ens anima a 
continuar en aquest projecte col·lectiu".

Victòria Querol 
20 AnyS 

Júlia duarte
13 AnyS 

Gonzalo González
19 AnyS 

natàlia Moreno
17 AnyS 

EspLai riU rOiG 
rUbí

GrUp d’EspLai EL CasTanyOT 
sanT JOan dEspí

“aprendre de l’experiència 
d’altres esplais”
“Les activitats col·lectives com l’Ago-
FedeEsplai ens facilita veure la tasca 
d’altres entitats amb més experiència i 
veure quins són els nostres punts més 
dèbils i millorar-los. El nostre esplai és 
molt petit, es va crear fa un any i el més 
important és conscienciar nens i nenes, 
famílies i poble de la nostra acció educa-
tiva. és important que les famílies cone-
guin la nostra tasca amb infants i joves”.

Marina rovira
18 AnyS 

MOnTspLai  
sanTa MarGarida dE MOnTbUi

“arribar allà 
on no hem arribat”
“Els reptes dels esplais serien arribar a 
llocs on encara no s’ha arribat, acon-
seguir que el lleure sigui un dret per a 
tothom i exercir-lo, que ningú es quedi 
fora, i que els problemes econòmics no 
siguin un impediment. Tot això, a més, 
aconseguint innovar, fent-ho més atrac-
tiu. Arribes a conèixer la realitat d’altres 
entitats, generes vincles i noves relaci-
ons".

pedro Ventura
18 AnyS 

XinO XanO assOCiaCió dE LLEUrE 
barCELOna

EspLai TrEnCaLòs  
barCELOna

EspLai FOnTsanTa FaTJó
COrnELLà dE LLObrEGaT

“Per als alcaldes i alcaldesses els esplais 
fan una tasca fonamental d’educació en 
el lleure. Considerem que els infants te-
nen aquest dret de tenir un lleure que, 
a més, els aporti valor, els eduqui, els 
capaciti i, sobretot, els interessi per l’es-
tima de la terra, el territori i la cultura 
catalana. Creiem que els esplais que avui 
estan en aquesta trobada han desenvolu-
pat al llarg de molts anys aquesta tasca, 
que és una tasca de donar oportunitats 
als infants de Catalunya”.

“El paper dels esplais a nivell educatiu 
i social és importantíssim per al país 
que volem i la feina que estan fent. Faig 
un reconeixement a la feina que estan 
desenvolupant al llarg dels anys que han 
solidificat una manera de fer de país, 
amb aquesta actitud de voluntariat, de 
cohesió, d’educació en valors, de solida-
ritat, de compartir, de créixer conjunta-
ment. Per tant, des del Govern fem un 
reconeixement d’aquesta tasca impres-
cindible per al país que volem”.

“Els esplais són veritables escoles de ciu-
tadania on es fomenta el compromís i la 
cohesió social, la consciència pel medi 
ambient; es treballa per la comunitat; se 
sumen connexions educatives amb l’es-
cola, el barri... Els esplais desenvolupen 
una tasca fonamental a pobles i ciutats 
que, si no existís, s’hauria d’inventar! 
Des de la Federació Catalana de l’Esplai 
ens hem de sentir orgullosos de portar 
20 anys fomentant aquest model arreu 
del país. ”Junts fem més esplai, junts 
som invencibles!”.

“Els esplais fan una tasca 
fonamental per donar 
oportunitats als infants”

“Fem un reconeixement 
de la tasca imprescindible 
en solidaritat, valors... 
dels esplais”

"Junts fem més esplai, 
junts som invencibles!”

Mercè Conesa
PRESiDEnTA DE LA DiPUTACió DE BARCELonA

Josep Gassó
PRESiDEnT DE FUnDESPLAi

Marta Vilalta
DiRECToRA GEnERAL DE JovEnTUT DE LA GEnERALiTAT DE CATALUnyA
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Situem l’infant com a pivot 
de l’activitat i els projec-
tes, i entorn seu organit-
zem l’esplai. La Federació 
acull models d’actuació i 
organització diversos en 
funció de la idiosincràsia 
de cada barri i de les ne-
cessitats socials i educa-
tives: acull esplais diaris i 
de cap de setmana; amb 
persones remunerades i 
voluntàries; adreçades a 
persones amb discapacitat 
(8) o col·lectius especial-
ment vulnerables…

eduCaCió 
inTegral: 

L’educació ha de 
tenir en compte tots 
els aspectes de la 

personalitat. 
La persona és un tot 
global, en què els 

aspectes físics i psi-
comotrius, mentals i 
afectius s’interrela-

cionen.

uToPia
solidariTaT
 iniCiaTiva
feliCiTaT

eduCaCió 
Per a la Pau: 
L’educació per a 
la pau forma part 
de l’educació dels 
valors humans, i 
posseeix la força 
globalitzadora 

d’integrar-los sota 
una proposta de 
transformació 

social. 

eduCaCió Per a 
la idenTiTaT 

CulTural i la 
inTerCulTuraliTaT: 
Els nois i noies han de 

poder reforçar les seves 
arrels, la seva història i 
la seva autoestima en 

relació amb el seu país, 
Catalunya, i acceptar i va-
lorar les pertinences múl-

tiples i el mestissatge.

eduCaCió Per al 
desenvoluPamenT 
i la CiuTadania 

gloBal: 
L’educació ha d’ajudar 
a interpretar el món 

com a l’aldea global a 
la qual tots pertanyem, 
on els problemes i els 

conflictes cada cop són 
menys locals i en què 
tots estem implicats.

eduCaCió Per a la 
ParTiCiPaCió i la demoCrÀCia: 

L’educació ha de fomentar un 
concepte de democràcia partici-

pativa i fer que els nois i les noies 
siguin conscients dels seus drets i 
els defensin, assumeixin responsa-
blement els seus deures, respectin 

les regles del joc democràtic i 
vulguin ser-ne protagonistes en 
tant que ciutadans i ciutadanes 

compromesos amb el seu entorn.

Som un agent educatiu molt 
rellevant en els barris i els po-
bles, i portem a terme treball 
conjunt i en xarxa amb els 
centres educatius. Als esplais 
treballen en i amb l’escola i els 
altres agents educatius. Tenim 
molts projectes compartits: 
des d’esplais que s’ubiquen 
en escoles fins a monitors i 
monitores d’esplai que desen-
volupen les activitats 
fora de l’horari 
lectiu de centres 
escolars.

Els esplais som motors de 
dinamització comunitària. 
Des de sempre els esplais de 
la Federació s’han implicat 
en el territori, en la transfor-
mació, dinamització i millora 
de cada barri o població: des 
de promoure activitats amb 
les famílies o participar en la 
festa major fins a desenvolu-
par projectes d’Aprenentatge 
Servei…

promoure el 
benestar i la 

qualitat de vida 
en els barris

situar l’infant 
al centre 
de l’acció 

dels esplais 

Esdevenir 
un actor rellevant 
en la comunitat 

educativa 

… i 10 principis educatius

6 eixos dels esplais de la Federació…
monogràfic especial             aniversari  Federació catalana de l'esplai20

“Compartir és un valor afegit que 
significa 'pensar' més amb 

mentalitat global que no particular. 
vol dir ser companys 

de viatge, tots plegats, amb altres 
realitats diferents a 

la nostra però orientades 
en la mateixa direcció”

sheila beltran
L'Hospitalet 
i Esplugues de Llobregat
Club d'Esplai 
Pubilla Cases - Can vidalet

“Tenim el repte de reforçar la dimen-
sió comunitària en els nostres barris 
i poblacions, de fomentar el sentit 

de responsabilitat vers els altres i un 
mateix, i de regenerar l’esperit crític 
i la iniciativa emprenedora, les ganes 
de 'complicar-se la vida' fent alguna 

cosa per millorar la societat”

daniel Celma
Barcelona
Esplai Xino-Xano

“Des de l’esplai estem pel lleu-
re inclusiu, perquè gaudir del 
lleure educatiu no esdevingui 
un factor més de diferenciació 
i exclusió per a famílies, infants 
i adolescents amb menys opor-

tunitats”

rosa Mª 
Jurado
El Prat de Llobregat
Esplai GiSC

1 2 3 4 54
valors
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eduCaCió 
amBienTal: 

Cal que l’educació 
promogui el desco-
briment de la natura 

com a tresor i el 
canvi d’hàbits de 

comportament com 
a estratègia impres-
cindible per conser-

var-lo.

CoeduCaCió: 
L’educació ha d’e-

ducar conjuntament 
nois i noies per a la 
igualtat i la diferèn-
cia, és a dir, vers 
la superació dels 

estereotips masculí i 
femení, i rebutjar les 
relacions de submis-

sió o de poder.

eduCaCió 
Per a la saluT: 

L’educació per a la salut en el 
marc del lleure ha d’afavorir entre 
els infants i els joves la reconcilia-
ció amb les necessitats i possibili-
tats del cos i la ment, l’autoconei-
xement, la capacitat per prevenir 
els riscos i les malalties i per gau-
dir al màxim de la plenitud física i 
mental defugint el sedentarisme i 
els estils de vida que multipliquen 

les dependències.

eduCaCió Per a la 
inClusió de 

les Persones amB 
diversiTaT 

funCional i la igualTaT
d’oPorTuniTaTs: 

L’educació ha de fomentar la 
superació de les marginacions 
i discriminacions per raons de 
discapacitat física, disminució 

mental o exclusió social.

eduCaCió 
inTergeneraCional: 
Hem d’afavorir l’es-
tabliment de lligams 

d’afectivitat que 
enriquiran els uns i 
els altres i evitaran 

l’aïllament, la solitud i 
la segregació.

eduCaCió Per a la 
ParTiCiPaCió i la demoCrÀCia: 

L’educació ha de fomentar un 
concepte de democràcia partici-

pativa i fer que els nois i les noies 
siguin conscients dels seus drets i 
els defensin, assumeixin responsa-
blement els seus deures, respectin 

les regles del joc democràtic i 
vulguin ser-ne protagonistes en 
tant que ciutadans i ciutadanes 

compromesos amb el seu entorn.

 

Foment del 
lideratge i 

l’emprenedoria 
juvenil  

pràctica 
democràtica 
i ciutadania

 

per la cohesió 
social i la 
prevenció 

de l’exclusió

… i 10 principis educatius

6 eixos dels esplais de la Federació…

Els esplais actuem com 
a factors compensato-
ris per a molts infants i 
joves. Els esplais de la 
Federació sempre han 
apostat per la igualtat 
d’oportunitats, sobretot 
en els barris amb més 
necessitats.

Els esplais som una 
part important de la 
vida dels joves. L’ex-
periència vital de molts 
joves ha passat pels 
esplais, que segueixen 
participant activament 
en la millora de la so-
cietat, oferint itineraris 
formatius, associatius i 
també laborals.

Els centres d’esplai fan 
de la democràcia una 
pràctica real: corespon-
sabilització dels afers 
col·lectius, protagonis-
me, implicació i com-
promís. Actuen com a 
escoles de ciutadania, 
perquè promouen els 
valors humans i les 
actituds cíviques bàsi-
ques: dialogar, respon-
sabilitzar-se, pactar, 
consensuar, organit-
zar-se, solucionar els 
problemes de tots.“Els esplais actuen com a 

escoles de ciutadania, perquè 
promouen els valors humans i 
les actituds cíviques bàsiques: 
dialogar, responsabilitzar-se, 

pactar, consensuar, organitzar-
se, solucionar els problemes 

de tots…”

sílvia alcaraz
vilanova del Camí
Esplai Endinsa't

“Els esplais aporten benestar 
social i factors compensatoris en 
els barris i poblacions, i actuen 
com a motors de dinamització 

comunitària humanitzant i 
personalitzant la vida quotidiana 

de barris, pobles 
i ciutats”

Carlos 
Camacho
Mataró
Esplai Enlleura't

6 7 8 9 105
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en el seu itinerari personal 
perquè creixin i esdevinguin 
persones autònomes. vincula-
da a Fundesplai, la Federació 
comparteix projecte educatiu i 
social a favor d'infants, joves i 
famílies. 

Teixit associatiu 

Plegats hem après a treballar 
en xarxa, a coordinar-nos i a 
cooperar amb tots els agents 
educatius d’un territori, i a 
fer-ne una de les fortaleses 
clau de les entitats d’educació 
en el temps lliure. Avui dia, 
els centres d’esplai som teixit 
associatiu ric i divers, som un 

Un centre d’esplai truca a la 
porta d’un altre esplai i tots 
plegats busquen el tercer, i 
se n’hi afegeixen cinc més... 
i es formen moviments d’e-
ducació en el lleure d’àmbit 
comarcal, territorial, fins 
que ara fa 20 anys decidiren 
construir una nova aventura 
col·lectiva: la Federació Cata-
lana de l’Esplai - Fundesplai. 
Des d’aleshores, milers de 
joves monitors i monitores 
han fet de l’esplai el seu lloc 
al món, una inesborrable i 
gran peça de la seva vida. 
Han fet d’artistes i pintors, 
de somiatruites i de poetes, 
de lluitadors i de rebels, 
d’escultors de preguntes i 
de gestors d’incerteses... i 
en aquests esplais, milers 
d’infants i les seves famílies 
han trobat i troben vitals es-
pais d’acollida, de confiança 
i afecte, d’il·lusió i somnis, 
espais on sentir-se escoltats 
i reconeguts, on créixer i ser 
tractats com a ciutadans 
capaços de comprometre’s 
per un món millor. 

A cada poble i barri, els 
centres d’esplai s’han anat 
adaptant a les noves ne-
cessitats socials, assumint 
els canviants reptes de la 
societat, vinculant-se amb 
la comunitat educativa i 
arrelant-se fermament. i això 
ha donat lloc a models de 
centres d’esplai diferents, 
en funció de la idiosincràsia 
de cada barri i localitat; 
esplais de cap de setmana, 
amb programes i intensitat 

dels motors principals de la 
dinamització comunitària dels 
barris, participem en l’extensió 
de la cultura popular a la vida 
quotidiana i aportem des de 
les diferents funcions socials i 
educatives que desenvolupem 
importants factors compensa-
toris als nostres territoris. 

Des de l’educació en valors, 
els centres d’esplai actuem 
com a escoles de ciutadania, 
i treballem per impregnar i 
estendre els valors humans 
arreu i per impulsar la cores-
ponsabilització dels infants i 
joves en els afers col·lectius i 
en la millora del seu entorn. i 
és just des d’aquest protago-
nisme dels infants, d’aquest 
creixement integral, d’aquest 
sentit de responsabilitat i 
compromís amb l’entorn, que 
els esplais fem néixer cada 
dia projectes nous, iniciatives 
i experiències molt diverses. 

"Junts fem més esplai”

diària, adreçats especialment 
a col· lectius d’infants i joves 
en situació de vulnerabilitat, a 
persones amb discapacitat... 

i quan aquests centres d’esplai 
decideixen fer plegats el camí 
i optar per créixer col·lect-
ivament, sumen esforços, 
comparteixen anàlisis, estra-
tègies i recursos. La idea és 
senzilla: plegats fem créixer la 
capacitat individual de cada 
entitat, i alhora consolidem el 
projecte col·lectiu. Junts fem 
més esplai. 

Actualment la Federació 
Catalana de l’Esplai aplega 81 
iniciatives i projectes d’edu-
cació en el lleure, presents en 
46 municipis de 18 comarques. 
Són més de 1.500 monitors i 
monitores que, des del volun-
tariat o de forma remunerada, 
renoven cada dia el compro-
mís d’acollir i d’acompanyar 
prop de 15.000 infants i joves 

Hem fet més esplai, i ho 
seguirem fent, perquè 
aquest associacionisme és 
fruit de la implicació de 
la ciutadania activa, que 
mitjançant el voluntariat i 
la professionalització de la 
tasca de monitoratge han 
fet possible uns espais on 
qualsevol infant té cabuda i 
on les seves famílies troben 
també un espai de suport 
i un acompanyament en la 
criança dels seus fills i filles, 
que doten l’esplai d’un ele-
ment de cohesió social que 
és fonamental. 

A través d’excursions, batu-
cades i cercaviles, de projec-
tes d’Aprenentatge Servei, 
de rutes, colònies i camps de 
treball, de projectes de soli-
daritat i cooperació, de gim-
canes i obres de teatre, els 
centres d’esplai hem ajudat 
molts infants i joves a trobar 
el seu lloc, a incorporar el 
sentit de la col·lectivitat, a 
viure amb els altres i per als 
altres i a comprometre’s per 
un món millor. 

Contra l’exclusió 
i mirant enrere, crec que val 
la pena reconèixer aquesta 
tasca de cohesió social que 
desenvolupen els esplais, 
actuant, des de l’economia 
social, implícitament com a 
motors de prevenció de la 
marginació i exclusió social 
de zones especialment vul-
nerables i crítiques social-
ment. i això té un pes molt 
considerable en un país que 
volem acollidor i inclusiu, 
just i equitatiu socialment. 
Com diu un proverbi africà, 
«Si un va sol, va més ràpid. 
Si un va acompanyat, va 
més lluny». i ens cal anar 
més lluny. 

Els centres 
d’esplai actuen 
com a escoles 
de ciutadania

monogràfic especial             aniversari  Federació catalana de l'esplai20

@carlesxifra

Carles Xifra
Cap d'Accions 
i Programes 
Educatius 
i Socials 
de Fundesplai

Opinió

esplai.fundesplai.org
93 474 74 03

suma’t al nostre projecte!
Federació Catalana

de l’Esplai

Federació Catalana
de l’Esplai

compartim
valors

Dinamització 
d’entitats 
a través 

d’activitats 
col·lectives

Qualitat educativa 
a través d’espais 

formatius, 
propostes 

pedagògiques, 
eines i recursos...

Gestió i serveis: 
assessorament 

jurídic, 
econòmic, 

fiscal...

Ofertes 
de cases 

de colònies 
i terrenys 

d’acampada
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En el marc del Consell 
Assessor de Fundación 
Esplai, d’àmbit estatal, 
es promou un debat en 
el qual participen perso-
nes d’arreu d’Espanya 
per tal d’aprofundir i fer 
propostes sobre com 
assolir millor el que 
és l’objecte central de 
l’educació: educar ciuta-
dans i ciutadanes. 

Aquest debat s’ha inici-
at amb un fòrum virtual 
que s’ha desenvolupat 
durant els mesos d’abril 

i maig a www.fundaci-
onesplai.org/debates 
i tindrà la seva continu-

ïtat en jornades presen-
cials a diversos territoris 
cap a la tardor.

Educar ciutadans. 
Confluències pel canvi educatiu

nicació; Carles Grau, del 
món empresarial i de les 
TIC; Quim Brugué i Ismael 
Peña, des de les universi-
tats; Joan Girona i Elena 
Síntes, des de l’àmbit edu-
catiu; Xavier Masllorens i 
Fina Rubio, des del món 
de les organitzacions soci-
als de pau o la dona; Jordi 
Menéndez, des de l’àmbit 
polític, o Frederic Ximeno, 
des del mediambiental.

Una gran coincidència 
per sobre dels accents i 
els prismes particulars en 
el sentit de la importància 
nuclear de transformar 
l’educació com a estratègia 
de canvi i la necessitat de 
fer transversal aquest gran 
repte més enllà de la ins-
titució escolar i que esde-
vingui una eina d’equitat i 
formació ciutadana en el 
sentit més ampli.

Aquesta sessió va suposar 
l’inici d’un procés de debat 
que Fundesplai vol com-
partir amb molts altres 
actors sobre la necessària 
transformació de l’educa-
ció al nostre país.

xarxa esplai 

diversitat. S’han incorporat persones provinents de l’àmbit de la comunicació i del medi ambient, s’ha recollit una major pluralitat 
política i s’ha ampliat la representació del món municipal, econòmic, del Tercer Sector i de l'àmbit educatiu i social. FoToS: J.M. vALLS

 Fundesplai  El Plenari del 9 de març de 2016 debat sobre la transformació educativa

Fundesplai renova i amplia 
el Consell assessor

E l nou Consell 
dels propers 
quatre anys s’ha 

ampliat a 67 mem-
bres, la meitat dels 
quals s’hi incorporen 
per primera vegada. 
La nova composició 
ha volgut reforçar 
la diversitat des del 
punt de vista sectorial. 
Així, s’han integrat 
al Consell persones 
provinents de l’àmbit 
de la comunicació i 
del medi ambient, s’ha 
recollit una major 
pluralitat en l’àmbit 
polític i s’ha ampliat la 
representació del món 
municipal, del món 
econòmic, del Tercer 
Sector i de l'àmbit edu-
catiu i social.

La renovació ha corre-
git, tot i que parcial-
ment, els desequilibris 
existents tant pel que 
fa al gènere (el 40% són 
dones) com a nivell ter-
ritorial, amb la incorpo-
ració de més persones 
de Girona i Lleida. Fi-
nalment, el Consell s’ha 
rejovenit i, sobretot, 
integra una diversitat 
generacional que aporta 
mirades complementà-
ries de gran valor.

Josep Gassó, president 
de Fundesplai, va do-
nar la benvinguda als 
assistents i va donar 
pas a Amparo Porcel, 
membre del Patronat, i 
Carles Barba, vicepresi-
dent, que van presen-
tar la nova composició 
del Consell Assessor. 
Posteriorment, Núria 
Valls, subdirectora de 
l'entitat, va repassar les 
principals actuacions de 
Fundesplai i Salvador 
Carrasco va introduir la 
ponència central del ple-
nari sobre “Canvi social 
i transformació educati-
va”, que va anar a càrrec 
de Raül Manzano, mes-
tre, director de GUIX i 
membre de la FMRP i 
del Consell Assessor de 
Fundesplai.

 Opinió

La paràlisi de la política 
espanyola i les incer-
teses de la catalana 
conviuen paradoxalment 
amb una efervescència 
del debat educatiu i la 
pulsió de canvi que es 
viu en molts i diversos 
espais de la comunitat 
educativa. Fa poques 
setmanes, amb el 
lideratge de la UnESCo 
i la Fundació Bofill, es 
presentava “Escolano-
va21”, una iniciativa 
que es proposa acom-
panyar 200 centres edu-
catius en l’aventura de 
la innovació educativa. 
Aquesta iniciativa, que 
vol significar un tsuna-
mi en el panorama edu-
catiu, recull moltes ona-
des de dimensió i força 
diversa que remouen les 
aigües massa plàcides 
de l’educació al nostre 
país. Poques setmanes 
abans la FMRP proposa-
va “L’educació a temps 
complet” i posava 
l'accent que l’educació 
no acaba a la classe i 
que convé vincular-la 
a l’entorn i el territori i 
situar l’infant al centre 
de la proposta educati-
va. Aquests iniciatives 
es proclamen amb 
vocació de transforma-
ció disruptives i volen 
resintonitzar els infants 
i adolescents amb les 
escoles i els seus pro-
cessos d’aprenentatge 
i educatius. Qüestionen 
veritats i metodologies 
amb inèrcies seculars 
i es plantegen superar 
marcs mentals, i fins i 
tot materials, superant 
les tradicionals clas-
ses, assignatures i el 
grup classe amb el seu 
professor i els horaris 
convencionals. Traspas-
sen els murs de l’escola 
i les barreres artificials 
entre el temps lectiu i 
el no lectiu. En aquest 
context de canvi ens cal 
més que mai establir 
totes les complicitats 
i pensar junts, des de 
l’escola, les entitats 
de lleure educatiu, les 
esportives, però també 
des del món de la co-
municació, la vida local, 
les administracions i 
les universitats, per 
fer possible allò que és 
substancial en l’educa-
ció: formar ciutadans.
L’educació és cosa de 
tots i massa important 
com per delegar-la en 
exclusiva ni en l’esco-
la ni en els mestres. 
Catalunya està tornant 
a demostrar iniciativa 
i sensibilitat. Tots som 
convidats a participar-hi. 

Canvi social 
i transformació 
educativa
Les intervencions de Car-
rasco i Manzano van situar 
els elements de canvi d’è-
poca que viu la nostra so-
cietat, les contradiccions 
que generen les lògiques 
econòmiques, polítiques 
i mediambientals domi-
nants, el panorama d’in-
certeses en què vivim i 
el desconcert de l’edu-
cació.

@Carlesbarba

Carles barba
vicepresident 

Fundesplai

Catalunya 
i el debat 
educatiu 

També van constatar, en 
positiu, l’efervescència 
d’iniciatives educatives 
innovadores i amb voca-
ció transformadora que 
s’estan produint.

Aquesta presentació es 
va cloure amb dues pre-
guntes que van orientar el 
debat entre els assistents: 
Què és allò que conside-
rem que cal educar per ser 
bons ciutadans? I, amb 
una lògica de treball en 

xarxa i de col·laboració, 
què és allò que cadascú 
pot i ha d’aportar en l’es-
tratègia educativa?

intervencions des 
de mirades diverses
El debat va ser molt ric i, 
sobretot, divers i comple-
mentari per la procedència 
i bagatge dels intervinents 
com ara Dolors Sabater i 
Lluís Tejedor, des del món 
dels ajuntaments; Josep 
Carles Rius, de la comu-

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls
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Un terç de 
la jornada escolar
A més a més, l’estona 
que els infants passen al 
menjador és un terç de 
la seva jornada escolar 
i, per tant, és impres-
cindible que el projecte 
educatiu del centre pugui 
tenir continuïtat durant 
el menjador escolar.

Les ràtios han d’estar 
adaptades a l’edat i les 
necessitats educatives 
(L’ideal és una ràtio de 
1/16 fracció 6) i l’equip 
de monitors i monitores 
ha de ser professional i es-

tar motivat i en formació 
contínua. Per això és molt 
important que el servei de 
menjador ofereixi un pla 
de formació anual als mo-
nitors i monitores.

Contractar el servei de 
menjador escolar des de 
l’AMPA o l’escola és un 
procés complex perquè 
s’han de tenir en compte 
molts factors. Per comen-
çar, hauríem de fer una 
bona avaluació del servei de 
menjador actual de l’escola 
que ens ajudi en el procés 
de la presa de decisions.

L’avaluació ha d’estar ba-
sada en les necessitats, els 
drets i el benestar dels in-
fants, i per tant, creiem que 
és important prioritzar que 
l’entitat amb què treballem 
sigui una entitat sense 
ànim de lucre que treballi 
pels drets dels infants.

18
xarxa esplai 

 Espai educatiu. És temps per educar en alimentació equilibrada, hàbits d’higiene, convivència, esbarjo i descans

55 criteris per avaluar la qualitat 
de servei del menjador escolar

Sovint, quan parlem 
del menjador es-
colar, parlem dels 

preus, dels aliments, de 
la gestió… i ens obli-
dem de posar l’infant 
al centre de la nostra 
intervenció educativa 
i de la presa de decisi-
ons.

El menjador escolar és un 
espai educatiu on interve-
nen uns monitors i mo-

nitores, especialistes en 
educació de lleure, que 
acompanyen els nens i 
nenes en l’aprenentatge 
d’hàbits, valors i actituds 
que els faran créixer. És 
temps educatiu per a una 

alimentació equilibrada, 
temps educatiu per a l’es-
barjo, el descans, els hàbits 
d’higiene i de la vida quoti-
diana, i temps per educar 
en la convivència.

Així doncs, el temps del 
migdia compleix les fun-
cions alimentària, educa-
tiva, social i reparadora. 

L'avaluació  
s'ha de basar  
en la necessitat  
de l'infant

      
1  menú equilibrat (primer, segon amb 

guarnició, amanida i postres, aigua i pa)

2  dieta mediterrània rica en fruites i verdu-
res, i fent ús de l’oli d’oliva

3  Respecte per les necessitats alimentàries 
de cada infant en relació amb les quantitats

4  Pícnics equilibrats els dies de sortides 
escolars

5  Menú ric en varietat de peixos blancs i blaus

6  Plats atractius, ben decorats i plens de colors

7 	 Protocol	específic	per	al·lèrgies i intoleràncies

8  Educació dels hàbits d’higiene i alimentaris

9  Foment de l'autonomia

10  Productes ecològics dins dels menús

11  Menjador sostenible amb productes 
de temporada i proximitat

12  Productes d’entitats socials 
i solidàries

13  màxima seguretat 
alimentària

14  Possibilitat de repetir

15  Assegurança d’accidents

16  Dinamització de festes popu-
lars

17  espai web propi 
i àrea privada per a les famílies

18  Propostes de sopars en funció del menú escolar

19  Comunicació dels canvis i incidències

20  agenda diària per als més petits

21  Informe trimestral de cada infant

22  Comunicació mensual dels menús 
i la proposta d’activitats

23  Xerrades sobre aspectes educatius rellevants

24  diverses vies de comunicació: reunió de 
presentació, entrevistes individuals...

25  Pla de funcionament i organització del 
menjador, aprovat per la comissió de menja-
dor

26  gestió integral que inclogui les inscripcions, 
domiciliacions i altres aspectes administra-
tius

27  Enquestes de satisfacció per a famílies i 
infants

28  Foment de la proximitat de la gestió

29 Prioritat de l’esplai i el descans 
(migdiada per als petits)

30  foment del joc com a eina fonamental 
del desenvolupament

31  S'afavoreix la participació i l'interès en funció 
de l'etapa evolutiva (p. e. assemblea d'infants)

32  educació en valors

33  Ràtios adequades i monitors i monitores en  
formació contínua, actius i dinàmics

34  Activitats de lleure innovadores basades en 
l’experimentació i l'Aprenentatge i Servei, amb 
protagonisme de l’infant

35  Monitor i monitora de referència que assumeix 
la intervenció integral del seu grup d’edat

36		Materials	i	jocs	específics:	manualitats,	circ,	
jocs de taula, gimcanes...

37  Organització de jornades lúdiques d’educació 
alimentària

38   defensa dels drets de l’infant

39   Possibilitat de dinamitzar 
      l'hort ecològic de l'escola

40  Projectes específics de llarga 
durada

41  Ambientació dels espais

42   Continuïtat del projecte 
          educatiu de l’escola

43 Es regeix pel règim intern 
          i de convivència del centre

44 Protocols d’incidències i de comunicació

45  Protocol d'actuació en cas d’accident

46  Assegurança de responsabilitat civil

47  Possibilitat de fer projectes compartits

48  Gestió de les beques que atorga 
l’administració

49  Cerca de recursos per a la igualtat 
d’oportunitats entre infants

50 Recollida selectiva de la brossa

51  Comissió de menjador per fer el seguiment 
i aprovar els menús

52  Memòria i pla de millores anual

53  Treball en xarxa amb entitats locals

54  Borsa de contractació de persones 
del territori

55  foment de l'economia social 
i solidària en el territori

amPa i famílies esCola i TerriTori

lleure eduCaTiualimenTaCió
@fundesplai 

Cristina 
Martín 

Hàbits, 
actituds
valors

funcions bàsiques 
del temps del migdia

descans 
i esbarjo

Conciliació
desplaçaments

antenció 
-inclusió

salut, 
equlibri 

nutricional 
i higiene

Més informació: escoles.fundesplai.org

Criteris per avaluar el menjador escolar
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 per a tothom. Fundesplai ofereix a les escoles un ajut del 20% en el preu

Les colònies escolars, una 
experiència vital i educativa

Moltes escoles 
de Catalunya 
aposten per 

fer una estada en una 
casa de colònies, en 
plena natura, perquè 
creuen fermament que 
les colònies escolars 
aporten valors, apre-
nentatges i experièn-
cies vitals úniques als 
alumnes. Conviure 
amb els companys i 
mestres, descobrir 
l’entorn, ser autònom.

Hi ha moltes raons de pes 
per fer colònies escolars, 
entre les quals destaquen 
que les colònies fomen-
ten l’autonomia perso-
nal i l’autoconeixement, 

 Opinió

La setmana passa-
da vaig tenir la gran 
sort de coincidir amb 
l’Alba, l’Hèctor i la Mari. 
Anàvem en cotxe a 
dinamitzar una de les 
trobades que fem amb 
els nois i noies de les 
colònies d’estiu. 

L’Alba té 26 anys, és 
coordinadora de menja-
dor, tallerista d’extra-
escolars i a l’estiu fa 
colònies i casals. és 
educadora social, té el 
grau superior d’educa-
ció infantil i va decidir 
orientar la seva vida 
professional a l’educa-
ció en el lleure. Ho té 
clar: “és la feina ideal”. 
Es dedica a allò en què 
creu. Per a ella, el lleure 
és un espai d’integració 
social, d’aprenentatge, 
d’educació en valors... 
“En aquesta feina 
aprens a cada moment 
amb els infants mentre 
gaudeixes i veus els 
seus somriures”.

L’Hèctor té 31 anys és 
monitor de menjador, 
fa acompanyament 
a l’estudi, dinamitza 
activitats esportives i 
a l’estiu és monitor de 
campaments i casals. 
Li agrada la muntanya 
i la platja, fa escalada i 
també basquet. és una 
persona activa, vital, 
comunicativa. L’Hèctor 
s’explica: “M’agrada 
resoldre conflictes, 
donar eines per veure 
com els nens i nenes 
són capaços de millorar 
dia a dia, jugar amb 
ells, tornar a ser un 
nen, gaudir de les coses 
senzilles”.

La Mari té 54 anys. va 
començar en el lleure 
més tard. Després de 
ser mare va començar 
al menjador escolar. La 
Mari és tot tendresa, 
entusiasme, serenitat 
i coherència: “Per mi, 
ser monitora és donar a 
altres nens i nenes allò 
que trobo essencial a 
la vida dels meus fills. 
és acompanyar-los en 
el seu creixement, és 
emocionar-me amb les 
seves emocions”.

Així son els nostres 
equips: plurals, actius, 
implicats, amb diferents 
interessos i procedènci-
es... però sobretot, gent 
que s’estima allò que 
fa, que posa l’infant en 
el centre de l’acció, que 
aprèn dia a dia, que 
comparteix. Gent molt 
qualificada i amb una 
gran ACTiTUD.

és un orgull formar part 
d’aquest equip. és un 
orgull SER MoniToRA!

@fundesplai

Cristina 
rodríguez

Gerent Serveis 
Escolars i Cases 

de Colònies

Sóc monitora!

afavoreixen la cohesió 
de grup i reforcen el tre-
ball cooperatiu. A més, 
durant les colònies es 
treballen coneixements 
curriculars a partir de 
l’experimentació i de vi-
vències personals, i això 
afavoreix el desenvolupa-
ment integral dels alum-
nes. I com que les colò-
nies es duen a terme en 
entorns naturals, també 
afavoreixen la descoberta 
naturalista i promouen el 
coneixement, el respecte, 
el vincle i l’estima cap a la 
natura i el territori. 

Qualitat pedagògica
Hi ha moltes maneres 
diferents de fer colònies 
escolars: uns fan gimca-
nes al bosc i descobreixen 
petjades de porc senglar, 
d’altres fan estudis dels 
animals de la bassa, n’hi 

adaptació. Monitores i monitors organitzen les activitats segons les particularitats de cada grup superar entrebancs. Les colònies fomenten l’autonomia

Mercè bacardit
Tutora de 2n d’ESo de l’iES Lluís de Peguera de Manresa

Laura borrego i andreu sardans
Alumnes de l’iES Lluís de Peguera

anna puig
Coordinadora d’activitats a les cases de colònies de Fundesplai

“permeten treballar continguts 
de manera engrescadora!”
Els i les joves viuen aquestes estades 
molt intensament, fan que es refor-
ci molt la cohesió de grup i ajuden a 
transmetre valors cap al medi ambient 
i treballar continguts fora de l’aula de 
manera molt engrescadora. Trepitjar, 
sentir, olorar... tot allò que t’expliquen 
et dóna moltes més possibilitats d’èxit 
que allò que vols explicar arribi.

“Les activitats que més 
ens agraden són les d’aventura”
Passem uns dies molt divertits amb els 
amics i els mestres i podem fer acti-
vitats a l’aire lliure que no podem fer 
habitualment: piragua, excursions, acti-
vitats d’aventura... A més, la convivència 
és fàcil i divertida, perquè també veus 
la cara alegre dels professors i pots 
conèixer facetes d’altres persones que 
no coneixies.

“Ens adaptem al nivell 
vivencial dels infants”
De totes les activitats que fem en 
parlem abans amb la comunitat edu-
cativa de l’escola; per tant, responen 
a les necessitats de cada grup d’in-
fants. A més, sobre el terreny mo-
nitores detecten quines necessitats 
tenen de coneixements de natura i 
vivencials per si cal adaptar alguna 
activitat més.

ha que aprenen les tèc-
niques de l’escalada i fan 
tirolina, alguns que ob-
serven el cel, d’altres que 
s’endinsen en la història i 
fins i tot n’hi ha que fan tot 
això en anglès. Però l’eix 
vertebrador de totes les 
temàtiques i activitats con-
cretes ha de ser els valors i 
la qualitat pedagògica.

El que està clar és que 
tots els infants que van 
de colònies gaudeixen 
d’activitats que els aju-
daran a créixer i de vi-
vències que els acompa-
nyaran tota la vida.

Un 20% d’ajut 
sobre el preu total
Per la seva importància 
educativa, per tant, és 
molt important que les 
colònies escolars arri-
bin al màxim de nens 
i nenes possible, que 
tots i totes en puguin 
gaudir. Perquè, tal com 
diu l’Informe sobre el 
dret al lleure educatiu i 
a les sortides i colònies 
escolars que va publi-
car el Síndic de Greuges 
el 2014, cal garantir el 
dret de tots els infants al 
lleure i a poder fer colò-
nies escolars.

Els i les protagonistes expliquen les seves experiències

@sergi_Cerezo 

Sergi 
Cerezo

Tres dies de 
colònies per 89 €
preu per infant. inclou:

■ Dues pensions completes
■ Suport a la vida 
quotidiana i temps lliure
■ Activitats d’educació 
ambiental
■ Activitats de lleure
■ Material per dur 
a terme les activitats
■ Un docent gratuït per 
cada 20 alumnes

Conscients de la impor-
tància educativa d’aquesta 
activitat i que no pot estar 
limitada per motius econò-
mics, Fundesplai va posar 
en marxa el curs 2013-14 
una campanya d’ajut a les 
colònies escolars. Aquesta 
iniciativa destaca per faci-
litar a les escoles un ajut 
del 20% del cost de les ac-
tivitats. Així, 3 dies de colò-
nies amb activitats incloses 
surten per 89 euros per als 
alumnes.

A més, les escoles poden 
repartir aquest ajut del 
20% de manera global 
a tot el grup o benefici-
ar aquells alumnes que 
més ho necessitin amb 
un percentatge més alt.

Més informació:
escoles.fundesplai.org



d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i juny 2016 / núm. 75www.fundesplai.org20
xarxa esplai 

 Joves. Moltes de les iniciatives s’emmarquen en la Garantia Juvenil

Fundesplai i Fundación Esplai formen 
prop de 500 joves per a l’ocupació

Fundesplai i Funda-
ción Esplai forma-
ran un total de 468 

joves en àmbits de lleure, 
cuina, hostaleria o tec-
nologies de la informació 
i la comunicació aquest 
2016. Aquesta xifra agru-
pa les diferents iniciati-
ves de les dues entitats 
adreçades a millorar les 
possibilitats laborals de 
les persones joves, mol-
tes de les quals organit-
zades pel Centre d’Estu-
dis de l’Esplai, l’entitat 
de Fundesplai dedicada a 
la formació”.

Així, des de Fundesplai es 
va posar en marxa aquest 
2016 l’Oportunitat Jove, 
un programa emmarcat 
en la Garantia Juvenil i 
que compta amb el suport 
del Fons Social Europeu 
i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que ofereix a 
més de formació en cuina, 
restauració, serveis admi-
nistratius i lleure acom-
panyament i orientació a 
persones joves en situació 
d’atur. Hi participen un to-
tal de 98 joves. De mane-
ra complementària, s’està 
desenvolupant el Tresca, 
dirigit a uns 250 joves en 
situació de vulnerabilitat, i 
que, a més, compta amb la 
col·laboració de la Cambra 
de Comerç de Barcelona.

Per la seva banda, Funda-
ción Esplai ha organitzat 
l’Enfoca’t, també dins de 
la Garantia Juvenil, un que 
busca millorar les oportu-
nitats laborals d’un cente-
nar de joves en l’àmbit de 
les tecnologies amb cursos 
de programació, gestió de 
bases de dades i llenguatge 
Java, entre d’altres. 

A tots aquests esforços cal 
sumar-hi l’Acompanya-
ment a Mares Adolescents 
(AMA), que en aquest 2016 
arribarà a 20 mares joves a 
les quals se’ls ofereix forma-
ció i acompanyament en la 
criança de filles i fills, i els 
joves que participen en les 
diferents formacions.

Formació, acompanyament i ocupació: tres experiències en primera persona

Eva García. 28 anys 

Alumna del curs de cuina

Abans de començar aquest curs de cuina havia 
estudiat biologia, però sempre m’ha agradat la cuina 
i hi tinc traça, però per poder trobar feina en aquest 
sector necessites un títol que ho demostri. Per tant, el 
que més em va motivar a inscriure-m'hi va ser poder 
obtenir el certificat de professionalitat que em permeti 
acreditar la meva formació. A més, a la formació tam-
bé obtenim habilitats relacionals, de treball en equip... 
que t’ajuden a perdre la por de parlar en públic, a ser 
tu mateix amb gent desconeguda i et serveix per a les 
entrevistes de treball. Tot plegat, espero que al final 
m’ajudi a trobar una feina en aquest sector. 

“aquesta formació em permetrà 
tenir el certificat de 
professionalitat en cuina”

paula Cantón. 22 anys 

Alumna del curs de programació en llenguatge 
Java i bases de dades

vaig començar comunicació audiovisual, però no vaig 
poder acabar. Les noves tecnologies ara mateix són molt 
importants i a mi m’agradaria ser dissenyadora gràfi-
ca de videojocs, que em mou moltíssim. Del curs que 
estic fent fins ara el que més m’atrau és el disseny de 
software: primer no et surten les coses, però quan et 
surten és una sensació molt gratificant. A més, són molt 
importants les habilitats relacionals que treballem: per 
exemple, si no ets competent per treballar en equip, no 
podràs fer res. Jo crec que aquesta formació em servirà 
per tenir una feina, però encara que no sigui així, m’em-
porto l’experiència que m’ajudarà al que vull fer en un 
futur, que és de dissenyadora gràfica de videojocs.

“aquest curs m’ajudarà a ser 
dissenyadora gràfica de videojocs”

Oscar rigo. 25 anys 
va fer el curs de monitor de lleure i treballa en un 
menjador escolar com a monitor de cuina

Un amic que havia estat al món del lleure em va 
animar a introduir-m’hi. Així que al matí següent em 
vaig apuntar a un curs de monitor subvencionat pel 
SoC. De tot el que vaig aprendre, el més interessant 
va ser redescobrir com la importància de l’educació 
recau sobre tota la societat. Ara treballo al menjador 
de l’escola Fernández Lara de Sant Boi: l’experiència 
està sent amena i fluida, tant els grups de nenes i 
nenes com les situacions en què et trobes t’empe-
nyen a posar en joc la teva capacitat de trobar la 
millor solució per a tothom. Les mirades, el somriure, 
l’espontaneïtat dels infants són el que més agrada; 
el que menys, la influència d’una societat educada 
en la competitivitat i la por del futur que desconcer-
ta als infants. A part d’això, em sento profundament 
agraït a les persones de l’equip amb les quals estic 
compartint aquesta experiència.

“He redescobert la importància que 
l’educació recaigui sobre tota la societat”

@avalleLeon 

Alfons 
Valle
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els joves, un col·lectiu que 
pateix amb escreix la pre-
carització laboral. Tenim 
molta feina per fer encara, 
però és un objectiu priori-
tari del Departament.

darrerament s’ha fet 
públic que en el conjunt 
de l’Estat, només s’han 
aprofitat el 12% (a Cata-
lunya el 38,5%) dels re-
cursos que des d’Europa 
es destinaven al progra-
ma de Garantia Juvenil. 
Quin és el problema?
Hem detectat que el pro-
cés d’inscripció dels jo-
ves a la Garantia Juvenil 
té grans mancances i no 
afavoreix la participació 
en el programa. Per això, 
hem reclamat al Ministeri 
de Treball i Seguretat So-
cial que millori el procés. 
També hem sol·licitat que 
s’ampliïn els criteris per 
poder inscriure’s ja que, 
per exemple, hi ha joves 
amb feines molt precàries 

si no es dediqués 
a la política, 
què voldria fer? 
voldria treballar de 
psicopedagoga en un 
centre escolar. 

persona 
que admira 
en la vida real?
La meva mare i totes 
les persones que han 
passat per situacions 
molt complicades i 
no perden l’humor 
i la felicitat en el 
conviure diari.

Un heroi o heroïna 
de ficció? 
Mafalda.

Què és la felicitat 
per a vostè?
Carpe diem.

La seva flor 
preferida? 
El gerani.

Un llibre? 
Els libres 
de Sándor Márai.

Una música? 
Lluís Llach 
i Bruce Springsteen.

Una pel·lícula? 
Els ponts de Madison.

El teu menjar 
preferit? 
Japonès.

El teu somni? 
Una Catalunya 
independent 
i socialment justa.

presentat un pla de xoc so-
cial que, amb l’aprovació 
dels pressupostos, implica 
un augment dels recursos 
per combatre la pobresa 
al nostre país i poder tirar 
endavant les mesures que 
vam aprovar al ple de la 
pobresa.

Que per primera vega-
da un sol departament 
englobi Treball i afers 
socials i Famílies res-
pon al convenciment 
que la millor arma per 
lluitar contra les desi-
gualtats és fomentant 
l’ocupació?
Exacte. El treball digne és 
la millor manera d’acon-
seguir una societat més 
justa. Sense feina, les per-
sones es troben en situació 
de vulnerabilitat i això in-
crementa el risc d’exclusió. 
La millor política social és 
el treball digne per a tot-
hom.

El cert és que les dades 
d’atur són altíssimes. 
i molt especialment la 
dels joves. Considera 
suficients les mesures 
que s’estan impulsant?
Estem treballant, no no-
més a reduir l’atur juve-
nil, sinó a augmentar la 
qualitat del treball entre 

aquest mes de març 
el parlament va cele-
brar el ple monogrà-
fic contra la pobresa 
on es reconeixia que 
estem en una situació 
d’emergència social i 
s’aprovaven un seguit 
de mesures. Quines 
considera prioritàries?
Una de les eines més 
importants per fer més 
petita l’escletxa de la 
desigualtat és la Renda 
Mínima d’Inserció, i per 
això, des del Departament 
treballarem perquè torni 
a ser un dret subjectiu. 

Hi haurà recursos sufi-
cients per aplicar-les?
Farem tot el que estigui 
a les nostres mans amb 
els recursos dels que dis-
posem, que sabem que 
no són els que mereixem 
ni els que necessitem. 
També ens cal un nou 
pressupost per afrontar 
noves polítiques, malgrat 
que sabem que amb això 
no en tindrem prou. Fins 
que no siguem un nou 
Estat seguirem treballant 
per fer-ho tan bé com pu-
guem amb els pocs recur-
sos de què disposem. Per 
a aquesta legislatura hem 

l’entrevista

El treball digne 
és la millor 
manera 
d’aconseguir 
una societat 
més justa

el perfil
Dolors Bassa. 

va néixer a Torroella 
de Montgrí l’any 

1960. Mestra de ca-
talà i llicenciada en 
psicopedagogia, ha 
exercit de professo-
ra a l’Escola vedru-

na de Palafrugell, 
així com a l’escola 

Sant Miquel de Tor-
roella de Montgrí i 

d’alliberada sindical. 
En l’àmbit sindical 

ha estat secretària 
de Política Social i 
ocupació d’UGT a 

les comarques giro-
nines entre el 2005 

i 2008, i secretà-
ria general d’UGT 
a les comarques 

gironines del mateix 
2008 al setembre 
de 2015. Ha estat 
regidora de Dina-

mització Econòmica 
i tinenta d'alcalde 

de Torroella de 
Montgrí entre els 
anys 2007 i 2011. 

També ha estat acti-
vista en diferents 

associacions en 
temes d'igualtat.

dolors 
bassa
Consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies

encara ho són més a bar-
ris amb dificultats. Fan 
una tasca primordial en la 
cohesió social entre els in-
fants i joves i això a mitjà 
i llarg termini és garantia 
d’una societat més justa. 

En el procés constitu-
ent que s’ha endegat, 
com es pensa garantir 
la no-vulnerabilitat 
dels drets de l’infant 
en les polítiques i 
accions que es vagin 
desenvolupant?
Actualment ja comptem 
amb la Llei de la Infància, 
que té per objectiu garan-
tir els drets dels infants, i 
estem desplegant el Pacte 
per la Infància amb aquest 
mateix objectiu.

per acabar, com creu 
que afectarà la sen-
tència del suprem de 
centralitzar l’atorga-
ment dels ajuts a tra-
vés del 0’7% de l’irpF 
a “finalitats socials”?
Després de 13 sentències 
del Tribunal Constitucio-
nal i el Tribunal Suprem 
favorables a la gestió ter-
ritorial del 0,7% de l’IRPF, 
el mateix Tribunal Suprem 
ha fallat a favor de l’Estat 
al·legant un canvi de nom 
en les bases. Nosaltres 
discrepem d’aquesta inter-
pretació, ja que hi ha una 
clara continuïtat respecte 
de les bases anteriors. És 
una convocatòria trampa 
per afavorir l’estratègia re-
centralitzadora de l’Estat, 
un cas més d’espoli social.

que treballen un dia a la 
setmana i que no poden 
accedir-hi. El nostre ob-
jectiu és arribar als 33 mil 
joves inscrits aquest any.

Un de cada tres infants 
a Catalunya viu per 
sota del llindar de la 
pobresa. Quines són 
les mesures del govern 
per pal·liar aquesta 
situació?
Nosaltres entenem que 
per pal·liar aquesta situa-
ció hem de fer polítiques 
que ajudin les famílies a 
sortir de la situació en què 
es troben i que redueixin 
al màxim el risc d’exclu-
sió social. Les ajudes per 
fills a càrrec menors de 3 
anys per a les famílies més 
vulnerables o la destinació 
de 3 milions d’euros per 
a entitats que treballen 
amb famílies amb infants 
vulnerables van en aquest 
sentit. I, evidentment, una 
de les prioritats del Depar-
tament: el desplegament 
del pla de xoc social.

Com valora el paper 
dels centres d’esplai a 
favor de la cohesió so-
cial en els barris amb 
més dificultats?
Els centres d’esplai són 
importants arreu, però 

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Qüestionari 
Proust

“Els esplais fan 
una tasca primordial 
en la cohesió social 
dels infants i joves”

 La consellera de Treball i afers socials va visitar Fundesplai

La consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Do-
lors Bassa; el secretari d'A-
fers Socials i Famílies de la 
Generalitat, Francesc iglesi-
es, i la directora general de 
Joventut, Marta vilalta, van 

visitar el 19 de febrer la 
seu de Fundesplai, al barri 
de Sant Cosme del Prat de 
Llobregat, on Josep Gassó, 
president de Fundesplai, els 
va detallar les principals ac-
cions que desenvolupa l'en-

titat en favor dels infants, 
els joves, les famílies i el 
Tercer Sector. La visita tam-
bé va comptar amb la par-
ticipació de Marga García, 
regidora d'Acció Social de 
l'Ajuntament del Prat. 
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.

Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té prop de 
4.000 
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

Coordinadora d’una estada 
a CEnTrE EspLai

Membres del sEsCO Team que 
participen en la 4a Gimcana solidària

“Vam triar CEnTrE EspLai 
per les seves connexions 

i per les seves instal·lacions”

“Compreu xocolata 
Fundesplai: boníssima 

i solidària!”

Helena reñones, El prat de Llobregat Froilan, Marta, Cristina i Mercè

Estic coordinant, junt amb altres 
dos companys, un grup de prop 
de 25 estudiants universitaris de 
Portugal, Itàlia, la Xina i Catalu-
nya que fan una estada de dues 
setmanes per estudiar el paisatge, 
urbanisme i planificació territorial 
al Baix Llobregat i, especialment, 
el seu Parc Agrari. Aquests estu-
diants estan dintre d’un projecte 
internacional i l’activitat és pos-
sible gràcies al Centre d’Estudis 
del Baix Llobregat. Es va triar 
CENTRE ESPLAI perquè es troba 
dintre de la nostra àrea d’estudi, el 
Parc Agrari del Baix Llobregat, per 

SESCO Team és el nom d’un 
dels grups que enguany partici-
pa en la 4a edició de la Gimcana 
Solidària de Fundesplai. Està 
format per Froilan, Marta, Cris-
tina, Mercè (foto) i per altres 
membres de l’Àrea de Serveis 
Escolars i Cases de Colònies 
de Fundesplai. Aquest grup ha 
impulsat una iniciativa especi-
alment dolça: han presentat la 
Xocolata Solidària de Fundes-
plai. Cada barra costa només 1 
€ i qui en compri, a més d’as-
saborir una xocolata de prime-
ra qualitat, estarà col·laborant 

en la campanya solidària per 
aconseguir fons perquè infants 
sense recursos puguin anar de 
colònies. Les podeu comprar 
a CENTRE ESPLAI, en els co-
merços col·laboradors o encar-
regar-ne escrivint a fsalgado@
fundesplai.org o mlluveras@
fundesplai.org.

les seves instal·lacions i per la seva 
proximitat a l’aeroport i la seva 
connexió directe amb Barcelona i 
els seus voltants. A més, l’equipa-
ment és molt modern, amb espais 
naturals per treballar a l’exterior, i 
hem tingut un tracte espectacular.

Imo@imobarcelona     
(20/04) ¡A plena 
actividad en las revi-
siones de #Fundació-
nIMO! ¡Gracias 
@fundesplai y 
@CaritasCataluny 
por el apoyo!

Darío albert 
@darioalbert6  
(17/04) Esgotat però 
contentíssim de tot 
el que hem viscut a 
l'#AGofedesplai! Mol-
tes gràcies @Fedes-
plai per la currada!

marta vilalta Torres 
     martavilaltat@
(16/04) Felicitats 
pels 20 anys a 
@Fedesplai !! Avui al 
@c_montesquiu hem 
participat de la seva 
festa! #Agofedesplai
 
Barri de sant cosme 
   Barrisantcosme@
(13/04) Gràcies 
@alberguebcn i  
@fundesplai per ser 
una peça vital per la 
transformació del 
@BarriSantCosme

marga García  
@marga_garciad     
(08/04) 3 anys #Con-
nectaJove .Magnífica 
feina X fer comunitat 
@fundesplai ,entitats, 
centres educatius i 
Ajuntament #elprat

fem pinya

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

BARDET BUS
Carrer de Mas Baiona, 50 - 56
08202 Sabadell
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

BARDET BUS
Carrer de Mas Baiona, 50 - 56
08202 Sabadell
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com

És un equipament 
modern amb espais 
naturals que 
permeten treballar 
a l’exterior

Cada barra costa 1 € 
i col·laboraràs 
que cap infant es 
quedi sense colònies 
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Jo participo

fem pinya

Laia boloix
26 AnyS 
GE EspUrnEs  
(EspLUGUEs dE LLObrEGaT)

“prEparEM 
MOLTEs aCTiViTaTs”
"Des de l’esplai per a l’estiu es-
tem preparant moltes activitats: 
tenim casals municipals amb l’a-
juntament i les activitats pròpi-
es, que inclouen casals per als 
més petits (0-5 anys) i les activi-
tats de final de curs de dissabte: 
per als més petits les colònies, 
per als mitjans els campaments, 
les semirutes (amb dos o tres 
llocs fixos) i les rutes, que són 
l’activitat estrella per als joves, 
que aquest any n’hi ha dos: una 
pel camí de ronda de Girona i 
una altra per explorar el País 
Basc. Les rutes dels joves, les 
preparen ells mateixos i pensen 
quin recorregut volen fer i què 
volen visitar". 

Maria Ferrer 
23 AnyS 
EspLai EL raCOnET  
(CErVELLó)

“QUE ELs inFanTs passin 
Un EsTiU GEniaL!”
"A l'Esplai el Raconet aquest any 
realitzem les activitats d'estiu 
d'una manera conjunta entre tot 
l'equip educatiu. Continuarem 
amb la proposta treballada al 
llarg del curs 2015-16 'Camins', 
i presentarem un nou personat-
ge, la yun, amiga de la Tina, que 
vol arribar a la lluna. Preparem 
aquesta activitat al llarg de 
petites reunions, organitzades 
pels monitors i monitores dels 
diferents grups. Finalment, per 
acabar de detallar les activitats 
realitzem una reunió conjunta on 
tot l'equip avalua les activitats 
i proposa millores per tal que 
els nens i nenes passin un estiu 
immillorable!"

núria Capdevila Hidalgo 
29 AnyS
EspLai pinGüí  
(sanT andrEU dE La barCa)

“Un TEMps MàGiC 
pEr aLs inFanTs”
"Des de fa uns quants anys hem 
apostat per crear comissions, on 
els monitors es poden involucrar 
a donar forma a les activitats 
d’estiu. Des de les jornades de 
monitors al setembre ja comença 
la feina, es proposen els llocs i el 
format, i es creen les comissions. 
De les activitats d’estiu, que són 
un volum de feia molt important 
per a l’entitat, es tanquen els 
llocs on es realitzaran com més 
aviat millor i a meitat del segon 
trimestre ja es comencen a fer 
els pressupostos i reunions sobre 
els centres d’interès o projectes. 
intentem sorprendre els infants 
perquè gaudeixin d’un temps de 
lleure màgic". 

paco García
35 AnyS
GrUp inFanTiL sanT COsME 
(EL praT dE LLObrEGaT)

“VOLEM TEnir 
aCTiViTaTs innOVadOrEs”
"Aquest any a l'esplai preparem 
les activitats d'estiu amb molta 
il·lusió. Ens asseiem tot l'equip 
i ens dividim les tasques que 
hem de fer. Mirem de preparar 
activitats innovadores i atracti-
ves per als infants. Per preparar 
tot això ens asseiem un cop per 
setmana i programem tot allò 
que els pugui motivar i engres-
car: gimcanes, jocs d'aigua, ex-
cursions interessants... Fem les 
activitats perquè el grup pugui 
gaudir de l’estiu. Pensem totes 
les activitats perquè els més 
petits, els mitjans i els joves 
s’ho passin d’allò més bé durant 
aquest període tan important 
per a ells".

Tamara Flores
27 AnyS
CEiJ MOWGLi 
(COrnELLà dE LLObrEGaT)

“pOrTEM MEsOs 
TrEbaLLanT”
“Portem mesos preparant amb 
moltes ganes i il·lusió les ac-
tivitats d'estiu, que són molt 
importants per a infants, joves 
i famílies de l’esplai.

Fem reunions, busquem recur-
sos i pensem activitats inno-
vadores que engresquin als 
infants i joves. Tot perquè la 
planificació garanteixi un gran 
estiu.

Aquests és un moment de l’any 
molt important i tot l’esplai es 
centra en el fet que surtin molt 
bé i nenes i nens s’ho passin 
d’allò més bé".

Marc díaz. 16 anys
CE pUbiLLa CasEs - Can VidaLET. L’HOspiTaLET - EspLUGUEs dE LL.

“impulsem 'Ens a-Junta-rem' per participar 
a la junta de l’esplai”
"Estic participant a la junta del meu esplai, a través del projecte 'Ens A-Junta-
Rem'. Els joves, a partir d’unes eleccions que vam fer, vam triar uns representants 
i ara som en aquest òrgan, on fem arribar les nostres propostes per fer un esplai 
encara millor".

Carla rodríguez i Erika Valls. 15 i 17 anys
GE EspUrnEs. EspLUGUEs dE LLObrEGaT

“promovem 'patis Vius' per remodelar 
els patis de l’esplai”
"El nostre projecte es diu 'Patis vius' i el seu objectiu és remodelar els patis de 
l’esplai per treure'n més partit i fer-los més didàctics per als infants. A més, volem 
que sigui un projecte de totes i tots: joves, monitors i monitores, infants... i que 
tothom s'hi senti identificat".

Eric admella. 8 anys 
La Casa dEL sOL naiXEnT. TrEMp

"preparem els vídeos de les colònies"
"M'agrada molt participar en les activitats de l'esplai, i especialment en els 
vídeos que preparem de les colònies. Els monitors i les monitores ens ajuden 
a preparar-ho i un dia ens gravem. Després, quan està enllestit, ensenyo a la 
família i amics la nostra superactuació. és molt divertit!"

Luis ahmed. 40 anys 
assOCiaCió COOrdinadOra dE COL·LECTiUs dE pErsOnEs 
aMb disCapaCiTaT. L’HOspiTaLET dE LLObrEGaT

“Els dimecres, a l’hort”
“Els dimecres fem activitat a l’hort i m’agrada molt, perquè és una activitat a la natura 
i aprenc moltes coses, com conrear o saber que a cada època de l’any has de conrear 
una cosa diferent. és molt bonic veure com creixen les coses i quan te les menges estan 
molt bones!”

per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè he seguit la seva trajectòria des dels ini-
cis i perquè el seu treball, en especial pel que fa 
al lleure dels infants, em mereix confiança pel 
compromís i la professionalitat.

Li preocupa la manca d’equitat en la in-
fància?
Crec que les desigualtats més grans avui no es 
donen entre la gent gran, sinó entre els nens i 
joves. Per tant cal lluitar de valent per garantir 
la igualtat d’oportunitats.

En què consisteix, per a vostè, la felicitat 
dels infants?
Que els nens i nenes puguin desenvolupar les 
seves capacitats en un entorn d’estimació i res-
pecte.

Que li diria a un amic perquè també col·lab-
orés amb Fundesplai?
Que és la millor inversió per al futur d’una soci-
etat més justa i equitativa.

“Col·laborar 
amb Fundesplai 
és una bona 
inversió 
per al futur"
isabel Montraveta 
JUBiLADA

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

preparant les activitats d’estiu



En la darrera Assem-
blea de la Federació 
Catalana de l’Esplai es 

va aprovar una resolució en 
contra de la política migratò-
ria de la UE que gira l’es-
quena a milers de persones 
refugiades que fugen de la 
guerra i la misèria. La reso-
lució acaba fent una crida 
als esplais a involucrar-se en 
les xarxes locals solidàries. 
Un bon exemple d’aquesta 
implicació són l’Anna Mas, 
la Marta Cid i en David 
Minoves, de l’esplai Giravolt 
de Masquefa, que durant la 
darrera Setmana Santa van 
conduir una camioneta ple-
na de material fins al camp 
de refugiats d’idomeni, a 
Grècia.

Com va sorgir la idea d’anar 
a idomeni?
A Masquefa estàvem treballant 
en favor de les persones refugi-
ades, però ja no podíem fer res 

més i sentíem la necessitat d’anar 
allà per mostrar la nostra solidari-
tat i conèixer de primera mà el que 
estava passant per tal de, ja de tor-
nada, poder seguir fent una feina 
de conscienciació. 

Vau rebre gaire suport?
La resposta va ser molt gran. En 
menys de 8 dies vam recollir tres 
tones de material i 9.000 euros. 

Què en vau fer?
Vam omplir una camioneta amb tot 
el que hi va cabre i vam conduir fins 
a Idomeni. Un cop allà vam lliurar 
els articles de primera necessitat en 
un magatzem, perquè els volunta-
ris de les organitzacions que estan 
treballant sobre el terreny els repar-
tissin. La resta de material, sacs i 
tendes, el vam lliurar nosaltres di-
rectament.

Quina realitat vau trobar?
Vam topar amb una situació for-
ça desesperant de vulneració dels 
drets humans, de desesperació, 

A El Periódico de Catalu-
nya que juntament amb  
Fundesplai, ha impulsat 
un programa de colònies 
d’estiu, una iniciativa inè-
dita que té per objectiu 
apropar a totes les famí-
lies unes activitats de 
lleure, de la màxima qua-
litat i molt assequibles.

Al ministre de Defen-
sa, Pedro Morenés, per 
promoure activitats di-
rigides als menors, com 
per exemple la que es 
va fer amb motiu del 
dia de les Forces Arma-
des a Figueres, on es 
convidava nens a em-
punyar fusells i a vestir 
uniformes. A Fundesplai 
apostem per l'educació 
per a la pau. 

A peu de carrer... per Josep Maria Valls

Viure 
amb la natura
S’acosta l’estiu, un dels mo-
ments més desitjats de tot 
l’any. És temps per estar en 
família i per descansar i també 
per connectar amb nosaltres 
mateixos. 
Activitats com el senderisme, 
les excursions i les passejades 
per la natura ens poden ajudar 
al retrobament individual i fa-
miliar. La Natura ens ajuda a 
relaxar-nos i a retrobar la sen-
sació de benestar que el ritme 
frenètic de la resta de l’any ens 
ha segrestat. 
Diuen que hi ha al menys qua-
tre beneficis que tots podem 
experimentar en contacte amb 
la Natura:
Ens ajuda a aclarir les idees. 
Després de tornar d’excursió 
notem el cansament físic i al-
hora el cap més àgil i despert! 
No hi ha res com mirar lluny, 
sentir les olors, gaudir del pai-
satge, escoltar els sons del bosc 
i centrar els sentits en el que 
ens envolta per ajudar-nos a 
pensar millor! 
Ens millora l’ànim i ens pre-
disposa al bon humor després 
d’haver fet esforç físic i del rep-
te assolit.
Ens dispara la creativitat i la 
capacitat de concentració.
I un dels millors guariments 
per al cos i l’ànima es fer una 
excursió en bona companyia.
Tot plegat fa que una de les 
tendències que darrerament 
agafa més ressò sigui parlar 
dels efectes terapèutics de la 
natura, un fet prou experimen-
tat que contraresta l’anomenat 
trastorn per dèficit de natura. 
A banda de la diagnosi cientí-
fica que se’n pugui fer, és ben 
cert que la societat tendeix a 
l’aïllament respecte a l’entorn 
natural, però ben lluny de 
promoure un ús utilitari de 
la natura per compensar-ho, 
hauríem de buscar la manera 
de retrobar-nos-hi de forma 
permanent.

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: anna Mas 
Monitora de l’esplai Giravolt, de Masquefa. Amb la Marta Cid i en David Minoves van conduir una 
furgoneta plena de material fins al camp de refugiats d’idomeni

El color
de la pinya

“Europa està agredint les 
persones que demanen refugi”

Anna Romeu 
Vicepresidenta 
Fundesplai

www.fundesplai.org

de molt poca dignitat humana. 
Milers de persones esperant 
que s’obrissin les fronteres i un 
munt de voluntaris i voluntàries 
ajudant-les a sobreviure...

dieu que en aquest cas no 
hem de parlar de “persones 
refugiades”...
... és que és un error de concepte! 
Una persona refugiada és aque-
lla que demana refugi i rep asil i 
acolliment. I el que està passant 
ara és que a Europa hem tancat 
les fronteres i no les estem aco-
llint. Per tant no els estem oferint 
refugi, sinó que les estem atacant 
i agredint de forma inhumà.

Què podem fer des dels es-
plais?
Des del món del lleure hem de 
col·laborar en la conscienciació 
dels nens i nenes. Són infants, 
però tenen dret a conèixer què 
passa en el món on viuen, i no-
saltres tenim el deure d’ajudar-
los a entendre-ho, sempre amb 
explicacions adaptades a cada 
edat. I tant des de la Federació 
com des dels esplais ens cal estar 
preparats perquè, en el moment 
en què arribin, puguem garan-
tir els drets dels infants, entre 
els quals el de l’educació i el del 
lleure.

Continueu? 
En tornar, a Masquefa hem creat 
una plataforma solidària. Treba-
llem en la recollida d’aportacions 
econòmiques i a ajudar volunta-
ris que hi vulguin anar. Molta 
part de la feina que hem fet són 
xerrades i conscienciació a les 
escoles i a tot arreu on ens han 
cridat per explicar l’experiència 
que hem viscut a Idomeni. La 
idea és participar en qualsevol 
acció solidària a través d’aquesta 
plataforma.
 Facebook: Furgoneta solidària  
 de Masquefa

Fes el teu 
donatiu! 
fundesplai.org

902 10 40 30

  Envia FUNDESPLAI
per SMS al 28034 i 

faràs un donatiu de 1,20€
Servei d’SMS solidari operat per Air Ebites. 

Apartat 287, 08184 BCN, + 18 att. 900900136,  
fundacio@fundesplai.org. Cost 1,20€

Campanya solidària per becar 
colònies i casals
per a infants en risc d’exclusió social

Necessitem la teva col·laboració urgent per poder donar 
resposta a les milers de peticions de beca rebudes

Un estiu
per a

tothom!
Descobreix la història 

de la Paula i els seus amics

Denunciem les políti-
ques migratòries de la 
Unió Europea encamina-
des a aixecar murs i a 
controlar els fluxos mi-
gratoris de les persones 
i que vulneren els drets 
humans, la dignitat de 
les persones desplaça-
des i la responsabilitat 
d’acollida derivada de la 
legislació internacional.


