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V= (h+e) x A

Entusiasme necessari

A l’abril a Fundesplai vam celebrar l’acte d’inici de la 5a Gimcana Solidària, que va incloure
una conferència que, de forma
altruista, ens va venir a impartir
el formador Victor Küppers.
De la conferència, titulada “Viure
amb entusiasme”, em quedo amb
una fórmula: V= (h+e) x A. Quan
calculem el Valor que ens aporta
una persona, les habilitats i l’experiència SUMEN, però l’actitud
MULTIPLICA.
Per demostrar-ho, preguntemnos: en el nostre àmbit privat,
quan pensem en què ens aporten els nostres amics o familiars,
a què donem més importància:
a allò que saben fer? Al seu currículum acadèmic? O al fet que
siguin bones persones, positives,
sinceres, amables...?
En l’àmbit de l’acció social i professional passa tres quarts del
mateix. Sens dubte és molt important que els nostres equips
tinguin coneixements i experiència. Però allò que ens fa arribar a
l’excel·lència és si, a més, fan la
seva feina amb passió, entusiasme i compromís.
A Fundesplai tenim la sort de
comptar amb uns equips que fan
la seva feina amb aquesta actitud.
Només així s’explica que any rere
any celebrem amb èxit iniciatives com la Gimcana Solidària, la
Festa Esplai o actes com el VIII
Foro Iberoamericano... i tot plegat, sense desatendre el nostre
treball diari a favor dels infants,
els joves i les seves famílies.

(en memòria de Carles Capdevila)
“Entusiasme sospitós”. Aquest
és el títol de l’article que Carles Capdevila va publicar fa deu
anys sobre la figura dels monitors i monitores d’esplais i caus.
Ell mateix havia explicat moltes vegades l’allau de missatges
d’agraïment que va rebre arran
d’aquell article. I no és d’estranyar, perquè amb “Entusiasme
sospitós” va posar el focus en
un col·lectiu molt nombrós, del
qual els mitjans de comunicació
normalment no en parlen. Situava els monitors com a veritables
Agents Educatius, destacant-ne

valors com la passió, iniciativa,
utopia o felicitat. I tot plegat explicat amb una fina ironia que li
permetia fugir de clixés, situar
algunes reivindicacions del sector i concloure amb un al·legat
al poder transformador de l’educació en el lleure: “Són tota una
anomalia en ambients derrotistes
i les societats decadents. Algú els
hauria d’aturar abans que se’ls
acudeixi canviar el món de veritat”, concloïa l’article!
Aquest no va ser un article aïllat.
Carles Capdevila sempre va aju-

Ressaltar els 10 anys de Fundesplai al Prat de Llobregat i, en
concret, al barri de Sant Cosme,
no és parlar només de la grandària i magnificència de la seva
seu Centre Esplai; del volum
notable de treballadors i treballadores (que la converteixen en
la primera activitat econòmica
del barri amb molta diferència), o de la gran quantitat de
persones que atrau diàriament.
Representa, per damunt de tot,

La mort li va arribar un dia
abans. Però l’espai es va emetre
igualment, amb el testimoni de
tants joves emocionats que van
retre homenatge a qui va ser el
seu millor ambaixador. Qui millor ha representat els monitors
(i els mestres, infermeres, pares
i mares...) d’una manera planera,
intel·ligent, amb humor i entusiasme. Un entusiasme que, amb
la seva mort, trobarem a faltar.
Un entusiasme necessari.

Aquest treball a favor de l’educació en general i dels esplais
en particular el va fer fins al final. Pocs dies abans de la seva

Sergi Alegre

Reflexions
10 anys junts

mort el passat 1 de juny, encara
anunciava la seva intenció de fer
un capítol dedicat als monitors
d’esplai, dins l’espai “Persones
persones” que presentava dins
el magazín Islàndia a RAC 1.

dar a difondre i a promoure el
món dels esplais i els caus, com
una part important de la seva
passió global per l’educació i la
criança dels infants i els joves.
Ho va fer amb els seus escrits,
conferències i a través de la ràdio i la televisió. I, sempre que va
poder, impulsant la creació d’espais específics en els mitjans de
comunicació dedicats a l’educació, com el suplement Criatures
o innovant amb iniciatives com
la d’afavorir la participació dels
nens i les nenes.

Tinent d’alcalde del Prat de Llobregat

fer referència al significat simbòlic de la visió que, tant des de
l'Ajuntament del Prat com des
de la mateixa Fundesplai, compartim: la necessitat d’una forta
aliança entre les entitats socials
i les administracions públiques
perquè les societats avancin.
Una aliança que neix de compartir aquesta visió, que es
desenvolupa mitjançant acords,
convenis, programes... però que
només pot créixer amb la confiança, la comprensió mútua dels
límits i els rols de cadascú i la
voluntat d’aprendre i compartir

mútuament. Des de l’anàlisi de
les situacions, fins a les mesures
a prendre.
És en aquest marc general que
s'inscriuen els 10 anys de presència i de treball de Fundesplai
al barri i al Prat de Llobregat.
Presència i treball no només
amb l'Ajuntament, sinó també,
i com no podia ser d'una altra
manera, amb la resta d'entitats
i organitzacions veïnals, socials,
juvenils, culturals i esportives
del barri. Aquest treball, des de
la seva vessant més mediàtica —

com la Festa Esplai— fins a la
més de fons —com el projecte
Jove Valor—, és reconegut i valorat per tota la ciutadania del
barri. Una ciutadania que sap,
i viu en carn pròpia, que només
amb la combinació d’objectius
ambiciosos a llarg termini i amb
la feina diària es poden canviar
les realitats, per dolentes que siguin. És per això que l'arribada
i la presència de Fundesplai es
pot inscriure ja com un capítol
d’èxit en les històries del barri i
de la mateixa entitat. Trajectòries ja lligades per sempre més.

Ells i nosaltres per...
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