
Més de 600 
representants de 
21 països debaten 
sobre la joventut

Monogràfic especial VIII Foro Iberoamericano

Més de 600 persones de 21 països iberoameri-
cans van participar entre el 2 i 7 de maig, a 
Barcelona i Madrid, al VIII Foro Iberoamerica-
no  “Haciendo Política Juntos”, organitzat per 
la Liga Iberoamericana, la Secretaria General 
Iberoamericana i Fundesplai.

El diumenge 7 de maig es va fer Festa Esplai, la gran 
celebració anual de Fundesplai que inicia la campanya 

d’activitats d’estiu, que inclou moltes novetats i la volun-
tat que tots els infants puguin gaudir de casals i colònies.

El dijous 22 de juny 
acaba el curs escolar 
i començarà la campa-
nya d’activitats d’es-
tiu. Al capdavant de 
cada colònia, casal, 
camp de treball o cam-
pament trobarem uns 
equips educatius que 
tindran cura dels in-
fants. Són els monitors 
i monitores, normal-
ment persones joves, 
que han viscut l’experi-
ència de l’esplai des de 
ben petits i han après 
a través de l’exemple, 
però que a més, s’han 
format i titulat per po-
der fer millor la seva 
tasca. No són el pare 
o la mare, ni tampoc 
els mestres de l’esco-
la. Sovint s’ha compa-
rat la seva funció amb 
la d’un germà gran. 

Estan en una posició 
intermèdia, prop ers 
però amb mentalitat 
educativa. Cada estiu 
estan, durant gairebé 
tres mesos, al costat, 
a favor i al servei dels 
nens i nenes. Ho fan 
de manera voluntària 
o remunerada, p erò 
s empre voca cional-
ment. A mb entusi-
asme i amb passió. 
Treballant en equip 
i p osant-hi totes les 
ganes i energies. S’es-
timen els nois i noies 
i, en correspondència, 
ells també són esti-
mats. Són referents i 
estableixen un diàleg 
educatiu. Els pares i 
mares també confien 
en ells i parlen i com-
parteixen l’it inerar i 
del noi i de la noia. 

Ara, just a les portes 
de l’estiu, p otser el 
moment més intens 
en el calendari dels 
esplais i agrupaments, 
cal recordar l'aporta-
ció dels monitors i 
monitores i reconèi-
xer-los com a verita-
bles Agents Educatius 
(amb majúscules).

Una iniciativa on les 
persones joves aprenen 
a treballar treballant, i 
on la formació i l’acom-
panyament personalitzat 
tenen un paper cabdal.

Festival de cinema per a 
la transformació social 
on joves dels esplais són 
protagonistes.

Veritables 
Agents  
Educatius

Jove Valor

L'editorial
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Joves

Esplais

L'entrevista

Van assumir els càrrecs 
de directora general de 
Relacions i Comunicació 
i de directora general 
de Gestió i Serveis de 
Fundesplai, respectiva-
ment, a principis d’any.

Núria Valls 
i Cristina 
Rodríguez

pàg. 21

Edufilms 

Diari

www.fundesplai.org

El temps del migdia és 
una molt bona opor-
tunitat per educar en 
valors i emocions els 
infants.

Temps 
del migdia

pàg. 17

Escoles

 Fundesplai. La celebració de Festa Esplai marca l'inici  de la campanya 
de casals, colònies i campaments d'aquest estiu

Comença “Un estiu 
per a tothom!”

pàgs. 9-16

Cal recordar 
i reconèixer 
l'aportació 
dels  
monitors  
i monitores

pàg. 3-7
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Els éssers humans som 
una espècie marcada 
per la curiositat

Ells i nosaltres per...  
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A l’abril a Fundesplai vam cele-
brar l’acte d’inici de la 5a Gim-
cana 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’ex-
periència SUMEN, però l’actitud 
MULTIPLICA.
Per demostrar-ho, preguntem-
nos: en el nostre àmbit privat, 
quan pensem en què ens apor-
ten els nostres amics o familiars, 
a què donem més importància: 
a allò que saben fer? Al seu cur-
rículum acadèmic? O al fet que 
siguin bones persones, positives, 
sinceres, amables...?
En l’àmbit de l’acció social i pro-
fessional passa tres quarts del 
mateix. Sens dubte és molt im-
portant que els nostres equips 
tinguin coneixements i experièn-
cia. Però allò que ens fa arribar a 
l’excel·lència és si, a més, fan la 
seva feina amb passió, entusias-
me 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 iniciati-
ves com la Gimcana Solidària, la 
Festa Esplai o actes com el VIII 
Foro Iberoamericano... i tot ple-
gat, sense desatendre el nostre 
treball diari a favor dels infants, 
els joves i les seves famílies.

V= (h+e) x A

Directament

opinió Stephen Hawking i Leonard Mlodinow

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

L'apunt Núria Valls
directora general de Comunicació i relacions de Fundesplai

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

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 rà-
dio i la televisió. I, sempre que va 
poder, impulsant la creació d’es-
pais específics en els mitjans de 
comunicació dedicats a l’educa-
ció, com el suplement Criatures 
o innovant amb iniciatives com 
la d’afavorir la participació dels 
nens i les nenes.
 
Aquest treball a favor de l’edu-
cació en general i dels esplais 
en particular el va fer fins al fi-
nal. Pocs dies abans de la seva 

Entusiasme necessari 
(en memòria de Carles Capdevila)

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 pre-
sència 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 —

Reflexions Sergi Alegre  
tinent d’alcalde del prat de Llobregat

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

com la Festa Esplai— fins a la 
més de fons —com el projecte 
Jove Valor—, és reconegut i va-
lorat 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 si-
guin. 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. Trajectò-
ries ja lligades per sempre més.

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

valors com la passió, iniciativa, 
utopia o felicitat. I tot plegat ex-
plicat amb una fina ironia que li 
permetia fugir de clixés, situar 
algunes reivindicacions del sec-
tor i concloure amb un al·legat 
al poder transformador de l’edu-
cació 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 veri-
tat”, concloïa l’article!
 
Aquest no va ser un article aïllat. 
Carles Capdevila sempre va aju-

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.
 
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 mi-
llor ha representat els monitors 
(i els mestres, infermeres, pares 
i mares...) d’una manera planera, 
intel·ligent, amb humor i entusi-
asme. Un entusiasme que, amb 
la seva mort, trobarem a faltar. 
Un entusiasme necessari. 
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sals, campaments, rutes 
i camps de treball i colò-
nies en família per al mes 
d’agost, en què es preveu 
que s’hi inscriguin 68.800 
infants i joves, la qual cosa 
representa un augment del 
5% respecte  l’estiu passat.   

dissenyar un museu
Entre totes aquestes acti-
vitats, n’hi haurà d’esporti-
ves, d’idiomes, artístiques, 
musicals... Fer un casal al 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya per descobrir 
l’art i dissenyar com hauria 
de ser el museu del futur, 
unes colònies per descobrir 
els secrets de la natura o 
unes altres que combinen 
la dansa i l’expressió cor-
poral amb el lleure o par-
ticipar en un intercanvi 
internacional són solament 
algunes alternatives.

suport 
associatiu
Estudi sobre la 
contractació 
pública dels 
serveis a les  
persones

agost a les cases!
Vacances a preus 
assequibles 
en els millors 
entorns naturals  

salut
Una nova  
piràmide d’hàbits 
saludables  
per a infants

pàg.8pàg. 18pàg. 5fundesplai 

Un campament 
per a joves 
youtubers, una 
de les novetats

Totes les activitats de 
l’estiu de Fundesplai es 
poden trobar des de 
fa setmanes a la web 
http://estiu.fundesplai.
org. 

aquí les famílies po-
dran trobar totes les 
activitats agrupades 
per tipologia (casals, 
colònies, campaments, 
camps de treball...) 
però també es poden 
buscar per franges d’e-
dats i temàtiques (ar-

tístiques, esportives, 
musicals, de natura...), 
així com per les dates 
més adients.

a més, a la web també 
es pot consultar tota 
l’oferta de vacances en 
família, especialment 
durant el mes d’agost, 
així com l’accés a l’à-
rea de beques, on les 
famílies poden infor-
mar-se i tramitar tot el 
que necessitin per fer 
una sol·licitud. 

 Campanya. Fundesplai posa en marxa “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!” 

prop de 1.200 activitats 
per gaudir de l’estiu! 

Colònies i 
campaments 
amb El periódico
D’altra banda, aquest 
estiu la col·laboració 
entre El Periódico i 
Fundesplai també ha 
permès posar en marxa 
la 2a edició d’“Un estiu 
de colònies”. Aquest 
2017 es fan quatre tan-
des que ofereixen a no-
ies i nois activitats de 
natura, en les millors 
cases de colònies, al-
hora que aprenen a 
fer de reporters a la 
natura. 

A més, com a novetat, 
aquest any El Periódico 
i Fundesplai també han 
posat en marxa YoTu-
bers Nature Camp, uns 
campaments per a joves 
de 14 a 17 anys que com-
binen les activitats de 
voluntariat ambiental, 
excursions, aventura i 
piscina amb tallers per 
aprendre a crear i edi-
tar vídeos destinats a les 
xarxes socials.

Un estiu, dos 
objectius: que 
tots els infants 

puguin gaudir de les ac-
tivitats d’estiu i ho facin 
amb la màxima quali-
tat. “Encerta l’Estiu – 
Un estiu per a tothom!” 
és el lema de la cam-
panya de Fundesplai, 
que engloba aquests 
dos objectius: oferir 
per a aquest estiu als 
infants, joves i famílies 
una àmplia proposta 
d’activitats de la màxi-
ma qualitat i, alhora, 
garantir que cap infant 
en quedi al marge per 
motius econòmics.

Així, els propers mesos 
l’entitat posarà a dispo-
sició més de 1.163 tandes 
d’activitats per a infants 
i joves i les seves famí-
lies, entre colònies, ca-

tot a punt. Fundesplai i els esplais que en formen part ja tenen preparades totes les activitats d’estiu perquè infants i joves gaudeixin al màxim de les vacances. FoTo: JoRdI PLay.

Més de mil activitats en un 
web: estiu.fundesplai.org

 Opinió

aquest estiu volem 
omplir els carrers, les 
places, els pobles i les 
muntanyes de color 
vermell.
El vermell, aquest color 
primari, càlid i vital 
que llueix, especial-
ment, durant els mesos 
d’estiu.
El vermell està present 
en les galtes rosades 
dels nois i noies que 
després de pujar un 
cim miren l’horitzó amb 
el cansament propi de 
l’esforç i amb la sa-
tisfacció que produeix 
l’objectiu assolit.
Ens acompanya quan, 
estirats a la gespa, 
una petita marieta 
paralitza el món. Res 
hi ha més important 
en aquell moment que 
aquell petit insecte de 
color vermell que ens 
recorda que les coses 
importants estan en els 
petits detalls.
Ens dona vitalitat 
quan, a mitja tarda 
per berenar, tallem 
una síndria ben freda i 
compartim la valoració 
del dia, engrescats per 
tot allò que podem fer 
l’endemà.
Ens recorda la bellesa 
de la natura quan no 
podem evitar parar 
davant d’un camp de 
roselles. L’aire les bellu-
ga amb delicadesa i el 
seu ritme et dona una 
oportunitat única per 
despertar la sensibilitat 
dels infants.
Ens representa en els 
llavis que fan petons 
el darrer dia de les ac-
tivitats d’estiu. aquell 
petit petó que vol re-
collir tots els moments 
intensos d’aquells dies 
viscuts que sabem que 
no tornaran i ens han 
fet créixer.
Però, sobretot, és viu 
i mostra el seu to més 
intens en el CoR. aquell 
cor que impregna 
totes les activitats que 
realitzem, que posa la 
persona per sobre de 
les accions, que batega 
amb intensitat davant 
les emocions, que es fa 
gran davant les alegries 
i ens encoratja a ser 
gent d’acció.

Cristina 
rodríguez

directora  
general de 

Gestió i Serveis 
de Fundesplai

Marea  
vermella

Júlia 
Hinojo

@jliahinojo 
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fundesplai

necessitem l’ajut de tothom!
Tot i els fons de què ja es disposa, la demanda de beques 

encara és superior 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. 

La Fundació 
Catalana de 
l’Esplai (Fun-

desplai) fa un crida a 
la col·laboració de la 
ciutadania, entitats, 
administracions i 
empreses perquè els 
infants en situació de 
vulnerabilitat tam-
bé puguin gaudir de 
l’estiu en colònies i 
casals. L’objectiu del 
2017 és recaptar prou 
fons per donar 5.700 
beques, un 10% més 
que l’any passat. 

El nombre de beques em-
marcades en la campanya 
"Un estiu per a tothom", 
no ha parat de créixer des 
que se'n va posar en mar-
xa el projecte, el 2011. De 
les 1.029 beques que es 
van aconseguir el primer 
any, es va arribar a les 
5.186 l’any passat. És a dir, 
en sis anys, la xifra gairebé 
s’ha multiplicat per sis. 

Perquè el programa de 
beques tiri endavant, 
l’esforç de la ciutadania 
és clau, de la mateixa ma-
nera que ho són les apor-
tacions del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, la Diputació de 
Barcelona i la Generali-
tat, a banda dels donatius 
d’entitats com la Funda-
ció ProBitas. 

Gimcana solidària 
i autofinançament
A més, part del que es re-
capta prové de la Gimca-
na Solidària Cims per la 
Infància, un joc de com-
petició per equips, obert 
a tothom, que Fundesplai 
organitza des de fa cinc 
anys. De les 5.186 beques 
que es van donar el 2016, 
prop de 1.200 es van no-

 Inclusiu Fundesplai preveu donar 5.700 ajuts per a colònies i casals, un 10% més que l’any passat 

En marxa la campanya de captació 
de fons per a beques d’estiu

drir de les activitats de la 
gimcana. 

Una de les principals ac-
tivitats d’aquesta iniciati-
va va ser pujar diferents 
cims, de manera que amb 
cadascuna de les excursi-
ons cada grup guanyava 
punts que es convertien 
en diners per a la cam-

panya de beques. A més, 
també es van organitzar 
sopars solidaris, concerts, 
festivals de ball, paellades 
i vendes de xocolatines, 
entre altres accions col-
·lectives, i es van sumar 
gairebé 60.000 euros.

L’altra iniciativa que 
impulsa Fundesplai per 

garantir que infants i 
adolescents es puguin 
inscriure a colònies i ca-
sals d’estiu és la de l’au-
tofinançament, una opció 
que s’ofereix a les famí-
lies que, tot i no trobar-
se a l’atur ni en situació 
de risc social, passen per 
un moment d’incertesa 
econòmica. Per aconse-

guir els diners que costa 
la inscripció, la persona 
interessada haurà de ven-
dre a coneguts, familiars 
o amics un talonari de 
butlletes de participació 
en un sorteig d’una esta-
da d'un cap de setmana 
per a quatre persones en 
una casa de colònies de la 
Fundació.

En sis anys, 
Fundesplai 
gairebé ha 
multiplicat per 
sis les beques

"Un estiu per a tothom!"
@mariabrunob 

Maria 
Bruno

El dijous 27 d’abril a 
Centre Esplai es va fer 
la cloenda de l’edició 
de 2016 i la presenta-
ció de la 5a edició de 
la Gimcana Solidària 
Cims per la Infància, 
la competició lúdica i 
recreativa per equips 
que lluita per acon-
seguir que tots els 
infants i joves puguin 
gaudir del dret a fer 
unes activitats educa-
tives de qualitat i no 
en quedin exclosos per 
motius econòmics. 

a la part de la cloenda 
es va fer el lliurament 
de premis als equips 
Financial Times (3a 
posició), ACCC Returns 
(2a posició) i Sesco 
Team (1a posició), que 
van rebre uns obsequis 

Victor Küppers, a la presentació 
de la 5a Gimcana Solidària

de la Cooperativa Falset 
Marçà. 

La presentació de la 
nova edició de la Gim-
cana va comptar amb 

la participació especial 
de  Victor Küppers, 
formador i conferenci-
ant, que va parlar entorn 
de la importància de 

l’actitud personal com 
a element motivador i 
dinamitzador tant en 
l’àmbit personal com 
professional. 

@carlesxifra

Carles Xifra
dir. d’accions 

i Programes 
Educatius, 

Socials i del 
Tercer Sector

 Opinió

Fa pocs dies, l’Institut 
d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat) aportava 
noves dades de les 
condicions de vida a 
Catalunya de 2016. 
Malgrat evidenciar-se'n 
una tímida millora, la 
taxa de risc de pobresa 
continua sent alarmant. 
Més del 60% de les 
llars catalanes reben 
algun tipus de prestació 
social, i el 19,2% de la 
població continua per 
sota del llindar de risc 
de pobresa, que afecta 
especialment encara 
els menors de 16 anys 
(24%).
Els difícils equilibris 
de l’economia familiar 
d’aquestes persones 
impedeixen, encara amb 
massa freqüència, que 
els seus infants puguin 
participar d’activitats de 
lleure educatiu.
Colònies i campaments 
no són només uns dies 
de vacances. Són ex-
periències úniques, que 
ajuden a desenvolupar 
globalment els infants. 
Són activitats de gran 
valor pedagògic que 
fomenten l’autonomia, la 
participació i convivèn-
cia, l’autoestima i valors 
com la solidaritat i la 
iniciativa. Els jocs de nit, 
les excursions, parar la 
taula, rentar carmanyo-
les i fer les habitacions, 
el bivac sota els estels, 
són moments especial-
ment significatius per 
als infants i els seus 
aprenentatges socials.
No ens podem permetre 
com a societat que as-
pira a ser justa, que una 
part important d’infants 
es quedi al marge d’a-
questes experiències per 
raons econòmiques. La 
igualtat d’oportunitats 
en l’educació passa per 
garantir el dret de tots 
els infants a les activi-
tats de lleure. L’equitat 
és responsabilitat del 
conjunt de la ciutadania. 
Tots som apel·lats a or-
ganitzar-nos i a aportar 
el nostre compromís 
social pel dret al lleure.
Fem que sigui possible 
un estiu per a tothom!

Igualtat 
d’oportunitats 
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estiu   
amb el Periódico

de colònies

4 torns: 
Del 25 de juny 
al 22 de juliol 

de 2017

Places limitades

oferta aMB eL CoDI ProMoCIonaL “fUnDesPLaI”Una setmana per només 

298€
350€2a edició

més informació i ReseRVes A: 

estiudecolonies.elperiodico.cat 

o trucant al 93 474 46 78 colònies PeR A infAnts 

de 7 A 14 Anys

cAses de colònies de lA màximA 

quAlitAt A tot cAtAlunyAexcuRsions, jocs, tAlleRs i ActiVitAts d’AVentuRA

monitoRs i monitoRes 
esPeciAlitzAts

PiscinA, ActiVitAts
Aquàtiques i molt més!!!

toRnAReu A cAsA Amb el periódico 

de les VostRes colònies

fundesplai
 Vacances Aquest estiu, Fundesplai amplia el nombre de dies en què les mascotes són benvingudes

Colònies en família el mes d’agost en 
plena natura i un munt d’activitats!

El programa d’estades 
per a famílies a l’agost 
ja fa sis anys que s’im-
pulsa des de Fundesplai, 
amb l’objectiu de donar 
suport als infants amb 
menys recursos. Per a 
les persones interes-
sades a gaudir de l’ex-
periència, encara hi ha 
temps per formalitzar 
la reserva, que es pot 
fer a través del web de 
la Fundació o trucant al 
93 474 46 78. 

Fundesplai, un any 
més, torna a obrir 
les seves cases de 

colònies i albergs per a 
les famílies que vul-
guin gaudir d’un agost 
diferent. Envoltats de 
natura, en un equipa-
ment a triar arreu de 
Catalunya per un preu 
reduït i amb activitats 
divertides i educatives 
tant per a persones 
adultes com per a 
menors, l’opció de les 
colònies en família 
cada vegada atreu més 
adeptes. Com a nove-
tat d’aquest any, s’ha 
ampliat el nombre de 
dies en què s’autoritza 
anar de colònies amb 
la mascota. En algunes 
de les cases s’accepta-
ran animals del 7 al 13 
d’agost i del 14 al 20. 

L’oferta d’albergs i ca-
ses es manté al nivell de 
l’any passat, tant de qua-
litat com de quantitat, i 
Fundesplai continuarà 
destinant un percentatge 
del preu a becar infants 
sense recursos perquè 
també puguin gaudir 
d’activitats de lleure 
educatiu. Les famílies 
poden escollir entre una 
vintena d’instal·lacions 
distribuïdes per indrets 
amb interès natural i 
cultural del territori ca-
talà. Enguany, s’oferei-
xen cases de colònies a 
diverses comarques, en-
tre les quals s’inclouen 

el Berguedà, el Garraf, 
la Selva, el Bages, Oso-
na, el Vallès Oriental i el 
Ripollès. 

Cases de colònies i 
albergs de natura
Els equipaments són ma-
sos típics de muntanya, 
cases de nova construcció 
o cases de colònies rústi-
ques. També hi ha anti-
gues masies vitivinícoles 
del segle XIV i cases ru-
rals restaurades. A més, 

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

Per facilitar que les famí-
lies puguin viure aques-
ta experiència, el preu 
de les estades —de sis 
nits en pensió completa 
i amb les activitats amb 
monitors incloses— és de 
576 euros per a dues per-
sones adultes i un màxim 
de dos infants de fins a 16 
anys. Així, una setmana 
completa el mes d’agost 
amb tot inclòs surt per 
poc més de 140 euros per 
persona. 

s’ofereix la possibilitat 
de gaudir d’unes vacan-
ces al Solsonès davant 

dels cingles de Busa, en 
un alberg, antiga rectoria 
rehabilitada fa dos anys. 

Per només    576 €
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!
RESERvES: 93 474 46 78 • www.fundesplai.org

Esther 
Armengol

@Esther_aV 
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el suport a la tasca d’edu-
cació en el lleure.

A la Festa van partici-
par entre altres alcaldes 
i representants Carles 
Puigdemont, president 
de la Generalitat, i Lluís 
Tejedor, alcalde del Prat 
de Llobregat, que van fer 

de la inclusió social. Per la 
seva banda, Lluís Tejedor 
va ressaltar que com a ciu-
tat comparteixen els valors 
de Fundesplai i va agrair 
que l’entitat “construeixi 
oportunitats col·lectives” 
per fer ciutadans feliços. 
Finalment, Josep Gassó va 
fer una crida per construir 
una xarxa entre totes i tots 
per un món millor.

La Festa Esplai ha marcat 
el punt d’arrancada de la 
campanya de Fundesplai 
“Encerta l’Estiu – Un es-
tiu per a tothom”. El doble  
lema respon als objectius 
d’oferir per a aquest estiu 
als infants, joves i famí-
lies una àmplia proposta 
d’activitats de la màxima 

fundesplai

La Festa 
va comptar 
amb una nodrida 
representació 
institucional 
encapçalada 
per Carles 
Puigdemont 
i Lluís Tejedor

Es van  
organitzar més 
de 50 activitats 
lúdiques i  
educatives 
per a totes les 
edats

Eren les 17.30 h 
del diumenge 7 
de maig, quan la 

Nerea, de 9 anys, pu-
java les escales i seia a 
l’autocar que la portava 
a casa. Pocs segons 
després el cansament la 
podia i queia dormida 
com una soca. Havia 
estat un dia ple d’emoci-
ons i activitats: pujar en 
pont tirolès, aprendre 
a fer un hort, saltar al 
Pop del Reciclatge, pin-
tar un mural del delta 
del Llobregat, córrer i 
divertir-se amb ami-

 Gran celebració anual de l’entitat. Milers d’infants, joves i famílies van gaudir de la gran celebració anual de Fundesplai el diumenge 7 de maig 

Festa Esplai: on el final de curs d’esplais i escoles i l’estiu es donen la mà 

Més de 50 activitats. Milers d’infants i joves van poder gaudir de desenes d’activitats de tot tipus: 
educatives, esportives, de sostenibilitat... A la Festa tothom pot trobar el que li agrada. FoTo: JoRdI PLay

Carles puigdemont. Durant la visita institucional el president de la Generalitat va tenir l’o-
portunitat de parlar amb monitores, monitors, famílies i infants, així com participar en algunes 
activitats. FoTo: JoRdI PLay

representació institucional. Sandra Guevara, ministra de Treball del Salvador i participant al VIII 
Foro Iberoamericano, conversa amb Josep Gassó, president de Fundesplai; Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat; Lluís Tejedor, alcalde del Prat, i Núria Valls, directora general de Fundesplai. FoTo: JoRdI PLay

treball en equip. Festa Esplai solament és possible gràcies a la col·laboració voluntària de cen-
tenars de persones que des de les 6.30 h van estar habilitant tots els espais. FoTo: J. M. VaLLS

gues, amics i monitors/
es de l’esplai, dinar, 
descansar 5 minuts i 
¡alehop! Tornem-hi que 
ve l’animació final i la 
cercavila de cloenda. En 
total, més de 50 activi-
tats per triar i remenar.

Milers d’infants i joves, 
monitors/es i famílies 
van gaudir d’un dia a la 
Festa Esplai, la gran ce-
lebració anual de Fun-
desplai al Parc Nou del 
Prat de Llobregat. Aquest 
2017 n'era la 31a edició, 
i com les altres serveix 
per cloure el curs dels 
esplais, fer un tast de 
les imminents activitats 
d’estiu i agrair a institu-
cions, empreses i entitats 

qualitat i, alhora, garantir 
que cap infant en quedi al 
marge per motius econò-
mics.

Enguany la Festa Esplai 
també ha estat l’acte de 
cloenda del VIII Foro 
Iberoamericano sobre els 
reptes de futur de la jo-
ventut (més informació  a 
la pàgina 9).

un recorregut per tota la 
Festa acompanyats del 
president de Fundes-
plai, Josep Gassó. Junts 
van participar en un acte 
simbòlic on van posar les 
darreres peces d’un tren-
caclosques gegant en for-
ma de mur amb el lema 
“Transformem el món”, 
per reivindicar la funció 
transformadora dels in-
fants, joves, els monitors/
es i les famílies, a través 
de l’educació en el lleure. 

Precisament, en els parla-
ments, Carles Puigdemont 
va destacar el paper de les 
entitats d’educació en el 
lleure com Fundesplai en 
la construcció d’una soci-
etat cohesionada i a favor 

 @mr_euforia

Rubèn 
Pérez



d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i juny 2017 / núm. 77 07www.fundesplai.org

Aquesta VIII edició del 
Foro ha comptat amb la 
participació de més de 500 
persones entre joves i re-
presentants de 18 països 
iberoamericans, que s’han 
volgut sumar a la Festa Es-
plai, encapçalats per Ale-
jandra Solla, presidenta 
de la Liga Iberoamerica-
na d'Organitzacions de la 
Societat Civil, i diferents 
representants d’entitats 
socials iberoamericanes.

fundesplai

També 
va acollir 
la cloenda 
del VIII Foro 
Iberoamericano

 Gran celebració anual de l’entitat. Milers d’infants, joves i famílies van gaudir de la gran celebració anual de Fundesplai el diumenge 7 de maig 

Festa Esplai: on el final de curs d’esplais i escoles i l’estiu es donen la mà 

ressò mediàtic. Els principals mitjans de comunicació van fer difusió de la Festa i de la campanya 
d’activitats d’estiu “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!”. FoTo: JoRdI PLay

Jocs tradicionals. A Festa Esplai cada any hi ha un espai on els infants poden jugar amb balancins, 
laberints, bitlles, etc. fets de fusta, diversió de tota la vida que mai passa de moda. FoTo: JoRdI PLay

pont tirolès. L’aventura també està present amb el pont tirolès i el rocòdrom, on noies i nois 
aprenen els primers passos de l’escalada i el descens de manera segura i divertida. FoTo: JoRdI PLay

Final de festa. La cloenda de la Festa va anar a càrrec del grup d’animació infantil Més Tomàquet, 
que van omplir el Parc Nou de ball i molta diversió per a totes les edats. FoTo: NÚRIa GaSSÓ

Per a Núria Valls, el Foro 
Iberoamericano ha estat 
"un espai de diàleg per a la 
incidència en les polítiques 
públiques de la regió ibero-
americana al voltant dels 
programes, projectes, ex-
periències i polítiques d'èxit 
en relació amb les joventuts 
i els seus reptes de futur i 
se centrarà en l'anàlisi de la 
situació actual i els reptes 
de futur de la joventut pel 
que fa a l'educació, la par-
ticipació i la feina".

Més de 200 joves dels 
esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai 
van participar el cap de 
setmana del 6 i 7 de 
maig al Ral·li Jove, una 
de les activitats col·le-
ctives més importants 
de l’entitat. Es tracta 
d’una sortida de cap de 
setmana molt especi-
al. En equips reduïts i 
barrejats per esplais 
realitzen una ruta per 
diferents indrets de Ca-
talunya. Enguany, va ser 
pel Vallès occidental 
(Terrassa, Sant Cugat, 
Sabadell, Rubí i Cer-
danyola) i van acabar 
diumenge participant 
a Festa Esplai. amb 

el suport del llibre de 
ruta van realitzar una 
sèrie de proves d’habi-
litat i enginy per fer la 
descoberta del territori. 

El Ral·li a més a més 
de ser una activitat de 
coneixença i cohesió, 
esdevé una oportunitat 
per apoderar les perso-

nes joves i fer incidèn-
cia política. Enguany, 
van triar sumar-se a les 
campanyes en favor de 
les persones refugiades.

El ral·li Jove, també a Festa Esplai

Veieu el vídeo de la Festa!: 
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@fundesplai

Montserrat 
Picas

E l passat mes de 
març La Confede-
ració, la patronal 

del Tercer Sector,  va 
presentar una nova 
eina de comunicació 
que ens ajudarà a 
avançar en la col·labor-
ació publicosocial per a 
la prestació de serveis 
a les  persones. Es trac-
ta del document “Cap 
a un model de col·lab-
oració publicosocial en 
la provisió de serveis 
d’atenció a les perso-
nes: visió i propostes 
del Tercer Sector”.

Les entitats del Tercer Sec-
tor Social (organitzacions 
no lucratives – associaci-
ons, cooperatives d’inici-
ativa social i fundacions) 
són un element indispen-
sable per a la cohesió so-
cial. A més de les funcions 
de defensa dels drets de les 
persones, de sensibilitza-
ció i de mobilització, al 
nostre país, històricament 
han treballat i ho seguei-
xen fent en la prestació de 
serveis d’atenció a les per-
sones. Es tracta de serveis 
molt diversos, d’iniciativa 
privada i en col·laboració 
amb les administracions 
públiques, en diferents 
àmbits d’activitat, per 
exemple el lleure educatiu 
i sociocultural, l’atenció 
domiciliària, l’educació 
infantil, la intervenció 
social amb infants, joves, 
famílies i altres col·lectius 
en risc d’exclusió social, la 
discapacitat física, la dis-
capacitat intel·lectual, la 
salut mental, la gent gran 
o l’atenció precoç, entre 
altres. 

Però malgrat l’historial de 
treball compartit i tots els 
esforços esmerçats durant 
anys, les entitats consta-
tem sovint que en molts 
àmbits de les administra-
cions encara hi ha dubtes 
o es desconeix el model de 
col·laboració entre l’admi-
nistració pública i la inici-
ativa social que promou el 
Tercer Sector. 

 Eina de comunicació. Nou document de La Confederació, la patronal del Tercer Sector

per una col·laboració publicosocial 
en els serveis d’atenció a les persones 

Amb la finalitat de fer un 
pas més en la seva funció 
de defensa i promoció 
del les entitats del Tercer 
Sector, la Confederació ha 
elaborat un document que 
—des d’una perspectiva 
comunicativa— i a partir 
de les propostes constru-
ïdes per les mateixes en-
titats que participen en el 
Grup de Treball específic, 
recull la visió del nostre 
Model de col·laboració pu-
blicosocial, a la vegada que 
reivindica els principals 
trets que el caracteritzen:  
la sostenibilitat, la qualitat 

Accedeix a tot el document: 

suport associatiu 

Carles 
Castells

Vicepresident 
de 

Fundesplai

 Opinió MOdEL dE COL·LabOraCIó pUbLICOsOCIaL dE La COnFEdEraCIó

Per assegurar-ho, cal avançar cap a un model de col·laboració publicosocial basat en 
el diàleg i la corresponsabilitat entre l’Administració i el Tercer Sector Social.

aquests dies coinci-
deixen al Parlament 
dues iniciatives 
legislatives sobre 
contractació pública 
i prestació de serveis 
socials:

El Projecte de llei de 
contractes de Catalu-
nya, a partir del de-
cret llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures 
urgents en matèria de 
contractació pública i 
l’avantprojecte de llei 
de contractes de ser-
veis a les persones.

El decret preveu 
que els serveis de la 
“Cartera de Serveis” 
(Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis 
socials), es poden 
gestionar mitjançant 
fórmules no contrac-
tuals. L’avantprojecte 
de llei preveu mesures 
de bones pràctiques 
contractuals i pos-
sibilita la reserva 
d’alguns serveis a 
empreses d’economia 
social. Però cap dels 
dos fa distinció entre 
Tercer Sector i sector 
mercantil.

És a dir, entenem 
que la Generalitat no 
esgota les possibili-
tats que li reconei-
xen expressament 
les directives i el 
dret comunitari per 
organitzar lliurement 
la prestació d’aquests 
serveis al marge del 
sistema de contrac-
tació pública i optar 
de forma decidida pel 
Tercer Sector Social 
com a prestador natu-
ral d’aquests serveis.

En aquest moment, 
com a Tercer Sector 
Social tenim una gran 
oportunitat per reivin-
dicar el nostre model 
de col·laboració publi-
cosocial en la provisió 
de serveis d’atenció 
a les persones i que 
s’incorpori de manera 
preferent en el nou 
marc normatiu, tal 
com permeten les 
directives aprovades. 

Una 
oportunitat 
per al Tercer 
Sector

i el retorn social. El docu-
ment és una eina senzilla 
que permet explicar de 
manera clara i molt ente-
nedora com és el model i 
quins són els beneficis que 
aporta a tota la societat. 

El document fa palès que 
les entitats del Tercer Sec-
tor Social creem valor so-
cial a partir de la prestació 
de serveis a les persones. 
Gestionem serveis públics 
des de la no lucrativitat i 
aportem un valor diferen-
cial en la provisió d’aques-
ta tipologia de serveis que 

es dirigeixen als col·le-
ctius més vulnerables de 
la societat. Així, expressa 
que el nostre compromís 
parteix de tres premisses: 
vocació de servei públic, 
no lucrativitat i reinversió 
de beneficis i voluntat de 
transformació social.

Les entitats del Tercer 
Sector Social volem se-
guir col·laborant amb 
l’Administració per pro-
veir serveis a les persones 
com històricament hem 
fet,  però no volem ser un 
proveïdor més, sinó un 

aliat estratègic per a la 
construcció d’una societat 
millor. Entenem la col·lab-
oració publicosocial com 
la cocreació i cogestió de 
polítiques socials.  Volem 
ser partícips i correspon-
sables en la construcció 
de polítiques socials que 
donin respostes reals a 
necessitats reals. 

3

Model de col·laboració público-social

Compromís compartit:
Prestació de serveis a les persones 

creant valor i amb valors.

L’Administració pública  
necessita garantir:

 ■ Qualitat del Servei

 ■ Maximització de la inversió

 ■ Organitzacions compromeses 
en la prestació dels serveis

 ■ Retorn social i ambiental

Serveis d’atenció a les 
persones

 ■ Infància i joventut

 ■ Gent gran

 ■ Persones amb discapacitat  
i/o trastorn mental

 ■ Drogodependències

 ■ Altres col·lectius en situació 
d’exclusió

 ■ Cohesió social

 ■ Altres

El Tercer Sector Social no som un proveïdor 
més, som un aliat estratègic per a la 

construcció d’una societat millor. Aportem:

Per assegurar-ho, cal avançar cap a un model de col·laboració público-social basat en  
el diàleg i la coresponsabilitat entre l’Administració i el Tercer Sector Social.

 ■ No lucrativitat i reinversió de beneficis 
en la millora dels serveis i de la comunitat.

 ■ Trajectòria i experiència en la prestació 
de serveis: organitzacions altament 
especialitzades i professionals qualificats. 

 ■ Coresponsabilitat amb la ciutadania i 
els drets socials: vocació de servei públic.P
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 ■ Vocació de transformació social, 
potenciant un desenvolupament econòmic 
i social sostenible.

 ■ Capacitat d’adaptació: innovació social i 
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Model de col·laboració público-social

Compromís compartit:
Prestació de serveis a les persones 

creant valor i amb valors.

L’Administració pública  
necessita garantir:

 ■ Qualitat del Servei

 ■ Maximització de la inversió

 ■ Organitzacions compromeses 
en la prestació dels serveis

 ■ Retorn social i ambiental

Serveis d’atenció a les 
persones

 ■ Infància i joventut

 ■ Gent gran

 ■ Persones amb discapacitat  
i/o trastorn mental

 ■ Drogodependències

 ■ Altres col·lectius en situació 
d’exclusió
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 ■ Altres
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Més d'una quarta part 
de la població iberoa-
mericana té entre 15 i 
29 anys d'edat. Parlem 
de més de 150 milions 
de joves, un 20% dels 
quals viuen en situació 
d'exclusió. Generaci-
ons senceres s'enfron-
ten a nous escenaris 
en què la precarietat 
i el canvi continu són 
els denominadors co-
muns. Per aquest mo-
tiu, la primera setmana 
de maig més de 600 
persones i represen-
tants de 21 països ens 
hem reunit a Barcelona 
i Madrid per celebrar el 
VIII Foro Iberoamerica-
no "Haciendo Política 
Juntos: las juventudes 
hoy y sus retos de futu-
ro", un acte coorganit-
zat per Fundesplai-Fun-
dación Esplai —com a 
organització sòcia de 
la Liga Iberoamerica-
na d'Organitzacions 
de la Societat Civil 
contra l'Exclusió i la 
Pobresa—, i la Secre-
taria General Iberoa-
mericana.

El VIII Foro ha agafat el 
relleu del que vam cele-
brar el 2016 a Brasília i 
ha servit per compartir 
un espai de diàleg per 
a la incidència en les 
polítiques públiques 
de la regió iberoameri-
cana entorn dels pro-
grames, projectes, ex-
periències i polítiques 
d'èxit en relació amb 
la joventut i els seus 
reptes de futur quant 
a l'educació, la partici-
pació i el treball. No es 
pot construir un futur 
millor sense la parti-
cipació dels joves: la 
principal fortalesa de 
les nostres societats, 
però també el seu rep-
te més gran. Per això és 
necessari que tots els 
agents de la societat 
ens mobilitzem.

Mobilització 
a favor de 
la joventut

Més de 600 representants 
de 21 països debaten  

els reptes de la joventut
Alejandra Solla
Presidenta de La Lliga

629 
participants 
al Foro

344 
joves 
participants 
al Foro

25 
representants 
d'administracions
públiques

15 
representants 
d'empreses

21
organitzacions 
socials 
iberoamericanes

34 
aparicions 
en mitjans de 
comunicació

78
ponents  
a las meses 
i conferències

2018 
El IX Foro  
se celebrarà  
el pròxim any  
a Guatemala

tos
haciendo
política jun

Viii foro iberoamericano
+

el foro
en xifreS

Els joves Marian Bahous i Alejandro Bedoya van conduir els actes de Barcelona, que van comptar a la mesa inaugural amb Miquel 
Àngel Essomba, de l'Ajuntament de Barcelona; Núria Valls, directora general de Fundesplai; Neus Munté, consellera de la Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya; Josep Gassó, president de Fundesplai, i Marc Simón, director corporatiu de l'Àrea Social de 
la Fundació "la Caixa”. FOTO: JORDI PLAY

especial
foro

iberoamericano

Més de 600 persones de 21 països iberoamericans 
van participar entre el 2 i 7 de maig, en Barcelona i 
Madrid, en el VIII Foro Iberoamericano "Haciendo 
Política Juntos", organitzat per la Liga Iberoameri-
cana, la Secretaria General Iberoamericana (Segib) 
i Fundesplai. El Foro és un espai de diàleg per a la 
incidència en les polítiques públiques i en aquesta 

edició ha analitzat els reptes de las joventuts ibero-
americanes: treball, educació i participació. Un Foro 
que va tenir lloc pocs mesos després que la Cimera 
de Caps d'Estat, celebrada a Cartagena de Indias, 
l'octubre del 2016, aprovés el Pacte Iberoamericà 
per la Joventut.

El Foro també es va desenvolupar àmpliament a internet. Totes 
les sessions es van retransmetre en streaming, cada dia es van 
difondre vídeos amb resums de les jornades, declaracions dels 
principals participants així com galeries de fotos i posts dels 
aspectes més destacats. Tot això es va centralitzar a través de la 
web www.fundacionesplai.org/foroliga/. A més, cal destacar 
que #ForoLiga17 va ser trending topic tant a Barcelona com 
a Madrid.

el Viii foro també a internet i a les xarxes

seguiu llegint a la pÀg. 2

Vídeo resum 
del VIII Foro

Informe complet
del VIII Foro

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
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Dimarts 2 de maig. BArcelonA Dimecres 3 de maig. BArcelonA

impuls a l'educació, el treball i la participació

el Viii foro iberoamericano en primera persona         

El nostre objec-
tiu és que la veu 
dels joves arribi a 
l'agenda política 
iberoamericana i 
especialment la 
d'aquells de regi-
ons més pobres"

Les organitzacions 
socials pensem que 
no podem deixar sols 
els joves en aquesta 
situació de dificultat 
d'accés al mercat 
laboral i a 
la formació"

Els joves 
seguiran  
sent un tema 
central per a  
la Cimera 
Iberoamericana 
de Guatemala 
2018"

recePcionS 
inStitucionAlS
1  D'esquerra a dreta, Josep 
gassó, president de Fundesplai; 
alejandra solla, presidenta de la 
liga, i lluís tejedor, alcalde del 
prat, en la jornada que obria el 
Viii Foro iberoamericano.

2  Recepció a l'ajuntament de 
Barcelona. 

3  Carme Forcadell, presidenta 
del parlament, va rebre les de-
legacions iberoamericanes en la 
visita a l'hemicicle català.

4  exhibició dels Castellers de 
Cornellà a las delegacions.

5  D'esquerra a dreta, David Ca-
labuig, de Castellers de Cornellà; 
alejandra solla, Josep gassó, san-
dra guevara i Manel Vila, director 
general de Cooperació al Desenvo-
lupament de la generalitat.

jornAdA A coSMocAixA A BArcelonA
1  la principal mesa de ponents del dimecres 3 de maig va comptar amb Ricardo 
tadeu, jutge del tribunal d'apel·lació laboral de la 9a Regió de Brasil; Martín Rivero, 
coordinador de l'Àrea de Cohesió social i Cooperació sur-sur de la segiB, i tania 
Martínez, premi nacional de Joventut de Mèxic 2016, i va ser moderada per núria Valls, 
directora general de Fundación esplai, segona per l'esquerra. 2  les diferents jornades 
del Foro van reunir prop de 700 persones entre els actes de Barcelona i Madrid. 3  i 4  
gairebé 200 joves de 7 països van participar mitjançant videoconferència en el Foro 
Joven, que va acabar amb el llançament d'uns avions de paper que representaven el 
vol dels somnis dels joves.

1 1

3

2

3

4

5

+ +

Viii foro iberoamericano

AlejAndrA SollA
pResiDenta De lliga 

iBeRoaMeRiCana 
(aRgentina)

núriA VAllS
DiReCtoRa geneRal 
De FunDaCión esplai

reBecA GrynSPAn
seCRetÀRia geneRal 

iBeRoaMeRiCana

intenses jornades 
de debat 
a Barcelona

El Foro va començar el 
dimarts 2 de maig amb 
les recepcions a l'ajun-
tament del Prat de Llo-
bregat i al Parlament de 
Catalunya i un acte al 
Palau de Pedralbes.

El dimecres 3 i dijous 4 
de maig el Foro va tenir 
lloc al CosmoCaixa de 
Barcelona. El 3 de maig 
la jornada va començar 
amb les intervencions 
de Josep Gassó, presi-
dent de Fundesplai; 
Marc Simón, director 
corporatiu de l'Àrea 
Social de la Fundació 
"la Caixa"; Miquel Àn-
gel Essomba, de l'Ajun-
tament de Barcelona, i 
Neus Munté, consellera 
de la Presidència de la 
Generalitat de Catalu-
nya.

Posteriorment, van tenir 
lloc conferències i meses 
temàtiques amb joves, 
representants d'admi-
nistracions, empreses 
i universitats, que van 
analitzar els àmbits del 
treball, la participació i 
l'educació juvenils. A la 
tarda es va portar a ter-
me el Foro Joven.

El dijous, la jornada 
portava per títol “Encu-
entro Internacional de 
Formación y Aprendi-
zaje Laboral”. El dia va 
començar amb les inter-
vencions de Josep Gas-
só, president de Fundes-
plai, i Valdinei Valério, 
superintendent de Rede 
Pró-Aprendiz (Brasil). 
La sessió va finalitzar 
amb un reconeixement a 
les empreses i joves que 
estan participant en el 
programa Joven Valor.

2
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Vídeo resum del dia
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Dimecres 3 de maig. BArcelonA Dijous 4 de maig. BArcelonA

impuls a l'educació, el treball i la participació

el Viii foro iberoamericano en primera persona         

No hi ha cap 
possibilitat de desen-
volupar polítiques 
públiques eficients 
que garanteixin la in-
serció laboral de jo-
ves vulnerables sense 
el món local"

Cada cop més estem 
en un món global en 
què els problemes 
dels joves ens 
incumbeixen a tots, 
però cada país ha 
d'aplicar les solucions 
localment"

jornAdA A coSMocAixA A BArcelonA
1  la principal mesa de ponents del dimecres 3 de maig va comptar amb Ricardo 
tadeu, jutge del tribunal d'apel·lació laboral de la 9a Regió de Brasil; Martín Rivero, 
coordinador de l'Àrea de Cohesió social i Cooperació sur-sur de la segiB, i tania 
Martínez, premi nacional de Joventut de Mèxic 2016, i va ser moderada per núria Valls, 
directora general de Fundación esplai, segona per l'esquerra. 2  les diferents jornades 
del Foro van reunir prop de 700 persones entre els actes de Barcelona i Madrid. 3  i 4  
gairebé 200 joves de 7 països van participar mitjançant videoconferència en el Foro 
Joven, que va acabar amb el llançament d'uns avions de paper que representaven el 
vol dels somnis dels joves.

troBAdA SoBre forMAció i APrenentAtGe lABorAl
1  Francesco M. Chiodi, coordinador de l'Àrea de polítiques socials del programa eu-
RosoCial i membre de l'instituto italo latino americano. 2  Valdinei Valério, superin-
tendent de Rede pró-aprendiz (Brasil). 3  els joves participants al Foro van deixar 
constància de les seves propostes tant a Madrid com a Barcelona. 4   Mercè Conesa, 
presidenta de la Diputació de Barcelona, i lluís tejedor, alcalde del prat, van participar 
en l'acte de reconeixement a joves i empreses del programa Jove Valor. 5  els joves 
participants al programa Joven Valor van col·laborar en la presentació de les diferents 
meses i conferències del Viii Foro. 

1 2

5

4

+

lluíS tejedor
alCalDe Del pRat 

De lloBRegat

cArMe forcAdell
pResiDenta Del 

paRlaMent 
De CatalunYa

enrique Arnanz
President de 
Fundación Esplai

El VIII Foro Iberoa-
mericano “Haciendo 
Política Juntos” ha 
estat un èxit de parti-
cipació, organització, 
espais de treball… Els 
participants de las 
23 entitats d'Iberoa-
mèrica han expressat 
reiteradament la seva 
satisfacció. 

El Foro ha estat un re-
gal de la vida que, en 
temps turbulents, et 
reconcilia amb el mi-
llor de l'ésser humà i 
injecta força i il·lusió 
per seguir mantenint 
de manera intel·ligent 
—perquè hem sentit 
que no estem sols— 
un cert optimisme.

Vull insistir en una idea 
fonamental: la impor-
tància de la unió en la 
diferència. La comu-
nitat iberoamericana 
que hi ha participat 
està formada per per-
sones molt distintes 
—estats, cultures, èt-
nies, religió…—, però 
totes hem posat la 
persona humana —a 
“totes” les persones 
i a “tota” la perso-
na— en el centre de 
la vida i del nostre 
treball i aquest és el 
fort de la nostra visió 
compartida. Sentim 
que estem en el ma-
teix vaixell… Per això 
creiem que el Foro és 
un espai de creixe-
ment col·lectiu per a 
nosaltres mateixos i 
d'incidència política 
per a la resta.

Mil gràcies a tots.

La unió 
en la 
diferència

neuS Munté
ConselleRa De la 

pResiDÈnCia. geneRalitat 
De CatalunYa

Treball, educa-
ció i participació 
són aspectes que 
necessàriament 
hem de reforçar 
en les nostres 
agendes políti-
ques"

❱ ACCEDEIX A LES ENTREVISTES COmPLETES A TRAVéS DELS CODIS QR

3
4

Vídeo resum del dia Vídeo resum del dia
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tAniA MArtínez
pReMi naCional 

De JoVentut De MÈxiC 
2016 (MÈxiC)

Una de las prioritats 
ha de ser l'educació, 
que és una manera 
de transformar el 
nostre entorn i 
propiciar un accés 
més gran 
a tots els joves"

Divendres 5 de maig. MAdrid

iberoamèrica ha d'acompanyar els joves

el Viii foro iberoamericano en primera persona
ricArdo tAdeu

Jutge Del tRiBunal 
Regional De tReBall 
De CuRitiBa (BRasil)

SAndrA GueVArA
MinistRa De tReBall 

D'el salVaDoR
Cal donar 
l'oportunitat que 
els mateixos joves 
opinin i les seves 
opinions es tinguin 
en compte per al 
disseny de les 
polítiques públiques"

La participació 
ciutadana de les per-
sones joves com a 
subjectes polítics té a 
veure amb els relleus 
generacionals i les 
oportunitats que hem 
de donar-los"

lA cASA AMéricA 
Acull el foro 
A MAdrid
1  Més de 200 persones entre 
representants d'administraci-
ons públiques, organitzacions 
socials iberoamericanes, joves 
i empreses van participar en 
la jornada del Viii Foro que es 
va celebrar a la Casa américa 
de Madrid. 

2  Carlos giménez, catedràtic 
d'antropologia social de la 
universitat autònoma de Ma-
drid, i Mariel sabra, especia-
lista líder del Fons Multilateral 
d'inversions del Banc intera-
mericà de Desenvolupament. 

3  alejandra solla; Rebeca 
grynspan, secretària gene-
ral iberoamericana, i enrique 
arnanz, president de Funda-
ción esplai, a la mesa inicial 
de Madrid. 

4  Micaela navarro, vicepresi-
denta segona del Congrés 
dels Diputats, va rebre a l'he-
micicle les delegacions ibero-
americanes. 

1
2

3

4

+

Viii foro iberoamericano

FOTO: ÓSCAR DURÁN

FOTO: ÓSCAR DURÁN

FOTO: m. POVEDANO

Vídeo resum del dia

el foro es 
trasllada a Madrid
El divendres 5 de maig, el 
Foro es va traslladar a la 
Casa América de Madrid. 
La presentació de l'acte va 
comptar amb Alejandra 
Solla, presidenta de la Liga 
Iberoamericana; Antonio 
Zurita, director general 
de la Unió de Ciutats Ca-
pitals Iberoamericanes de 
l'Ajuntament de Madrid, 
i Enrique Arnanz, presi-
dent de Fundación Es-
plai, que van donar pas a 
una conferència de Rebe-
ca Grynspan, secretària 
general iberoamericana. 
En la seva intervenció va 
fer una radiografia de la 
joventut a Iberoamèrica: 
"Un de cada quatre joves 
pateix exclusió tant en el 
sector educatiu como en el 
laboral. D'aquest percen-
tatge, el 75% són dones." 
Davant d'aquesta situació, 
Grynspan va remarcar que 
"les nostres economies no 
estan oferint espais per al 
talent, la creativitat, l'em-
prenedoria i la innovació 
que permetin aconseguir 
una feina decent i els jo-
ves són les principals víc-
times de tot això, malgrat 
ser la generació amb més 
i millor educació en tota la 
història d'Iberoamèrica ".

El Foro va seguir també 
amb taules temàtiques en 
què van participar joves, 
experts en polítiques de 
joventut, representants 
d'entitats socials, admi-
nistracions públiques i 
empreses. La jornada va 
acabar amb les conclusi-
ons del Foro. En el do-
cument es reclama edu-
cació pública de qualitat, 
soluciones laborals en què 
participin joves, governs, 
sindicats, organitzacions 
socials i empreses que 
garanteixin feina de qua-
litat i inserció, així com 
fomentar la incorporació 
de joves en els diferents 
àmbits socials.
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Cap de setmana 6 i 7 de maig. PrAt de lloBreGAt

iberoamèrica ha d'acompanyar els joves

el Viii foro iberoamericano en primera persona
lAurA SoriAno

aigües Del pRat 
(eMpResa aColliDoRa 

De “JoVen ValoR”)

Cal donar 
l'oportunitat que 
els mateixos joves 
opinin i les seves 
opinions es tinguin 
en compte per al 
disseny de les 
polítiques públiques"

Col·laborem amb  
Jove Valor. 
Aportem formació 
i habilitats a la 
persona jove que està 
amb nosaltres i té 
moltes ganes d'apren-
dre i participar"

ASSeMBleA 
i feStA eSPlAi
1  el dissabte 6 de maig, Cen-
tre esplai, la seu de Fundación 
esplai, va acollir l'assemblea de 
la Junta Directiva de la lliga.  
2  les delegacions iberoameri-
canes que van ser al Foro van 
participar en l'acte institucional 
de Festa esplai juntament amb 
Carles puigdemont, president 
de la generalitat; lluís tejedor, 
alcalde del prat de llobregat, i 
Josep gassó, president de Fun-
desplai. 3  Festa esplai és la gran 
celebració anual de Fundesplai 
que reuneix milers de nens, ne-
nes, joves i famílies.

el foro 
tAMBé VA 
tenir un 
AMPli 
reSSò 
Mediàtic
el Foro també va 
tenir un ampli ressò 
mediàtic. els princi-
pals mitjans de co-
municació van dedi-
car la seva atenció 
tant a las jornades 
com als diferents po-
nents. en total, es van 
recollir 34 aparicions 
a la premsa.

+

VAldinei VAlério
supeRintenDent De 
ReDe pRó-apRenDiz 

(BRasil)

Amb el progra-
ma en què 
s'inspira Jove 
Valor hem oferit 
a més de 
150.000 joves 
formació i 
inclusió laboral"

(paraules pronuncia-
des en l'acte simbòlic 
de clausura del VIII 
Foro Iberoamericano 
a la Festa Esplai)

Heu volat algun cop? 
En el VIII Foro Ibero-
americano, 80 per-
sonas de 20 països 
del món van volar fa 
unes setmanes per 
estar uns dies amb 
nosaltres. Per a què? 
Per somiar. Per somiar 
juntament amb nosal-
tres. 

Sabeu què és somiar? 
Somiar amb un món 
sense fam, sense 
guerres, sense po-
bresa. Un món ple 
de felicitat i de som-
riures. Però… què fa 
falta per atrapar un 
somni? ¿Sabeu què 
és un atrapasomnis? 
Cal fer una xarxa per 
atrapar els somnis 
bons i que deixi pas-
sar els dolents. 

I com es fa una xarxa? 
Una xarxa es fa tei-
xint nusos. Unint les 
mans i els cors. Amb 
això es fa una xarxa. 
El VIII Foro i la feina 
que fem a través de 
La Lliga ens serveix 
per teixir una xarxa 
que atrapi els nos-
tres somnis d'un món 
millor i que ens ajudi 
a transformar el món.

Des d'aquestes lí-
nies, jo us demano 
que demostrem que 
som capaços de fer 
una xarxa unint les 
nostres mans i els 
nostres cors. Moltes 
gràcies!

Una xarxa  
per atrapar 
els somnis

josep Gassó
President 
de Fundesplai

Els joves 
necessitem 
formació, 
treball i 
l'oportunitat 
per demos-
trar que 
valem"

corAl cortéS
JoVe paRtiCipant 
a “JoVen ValoR”

el foro AlS MitjAnS+ EL PUNT AVUI
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Arriba el
Catalonia Today
de maig
May's
Catalonia Today
is now out 3 €

◗ Moda amb consciència. Una mirada a les últimestendències de la moda d’estiu a través dels dis-senyadors catalans, moda local i sostenible queguanya més adeptes cada dia. 

◗ Go slow, go local. A look at slow fashion: sustaina-ble, local, responsible, a style that has become atrending movement.

◗ Partenariat artístic. Visitem la pintora CarmeMiquel i l’escultor Tom Carr, que compartei-xen visió artística, vida i estudi a Sabadell.

◗ Artistic partnership. We visit painter CarmeMiquel and sculptor Tom Carr, who share avision, a life and a studio in Sabadell.
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La recerca d’un futur mi-
llor i menys precari per a la
joventut no té fronteres, i
les queixes i propostes en
aquest àmbit són més glo-
bals del que semblaria. És
una de les conclusions dels
primers debats del Fòrum
Iberoamericà de Joventut,
que se celebra aquesta set-

mana al CosmoCaixa de
Barcelona i que culminarà
diumenge amb la Festa
Esplai al Prat. Fundesplai i
la Lliga Iberoamericana
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil han reunit
prop de mig miler de re-
presentants d’entitats i
organitzacions juvenils de
l’Estat i de l’Amèrica Llati-
na que lluiten contra l’ex-
clusió social.

La precarietat és l’ame-
naça de futur per als joves,
tant a l’Estat com a l’Amè-
rica Llatina. En el primer
cas, es dona la paradoxa
que les generacions “més
ben formades patiran un
futur amb una feina i una
vida menys benestant que
anteriors cohorts”, recor-
da la directora general de
Fundesplai, Núria Valls.
La taxa d’atur de la pobla-

ció de menys de 29 anys a
l’Estat és del 43%. En el
cas americà, la pobresa se-
vera encara “afecta 31 mi-
lions de joves que treba-
llen de manera informal”,
denunciava ahir el coordi-
nador de la secretaria ge-
neral Iberoamericana,
Martín Rivero. Els confe-
renciants i els debats van
alertar del perill d’exclusió
i d’estigmatització de la

població jove –només a
l’Amèrica Llatina hi viuen
150 milions, la majoria de
la població–, i van comen-
çar a proposar-se algunes
mesures, com ara un mi-
llor accés a l’educació su-
perior, una fiscalitat més
justa, lluita contra la cor-
rupció i sobretot “posar
sobre la taula que els joves
no són un problema, sinó
potser una solució per a al-

tres qüestions que sem-
blen prioritàries, com les
pensions”, remarca Valls.

Les taules rodones van
avaluar experiències com
la brasilera del jutge Ricar-
do Tadeu da Fonseca. Va
ser el redactor d’una llei
que obliga les grans em-
preses del Brasil a con-
tractar entre un 5 i un 10%
de treballadors joves. “Als
empleats se’ls obliga a for-
mar-se en hores lliures i
d’aquesta manera contri-
bueixen a l’evolució de la
companyia. És un model
exportable arreu –explica
el jutge– perquè a cada en-
torn li convé tenir ocupa-
da i amb interessos de mi-
llora formativa la seva jo-

ventut.” El contracte in-
clou l’aprenentatge i la
gran majoria dels joves se-
gueix treballant, ja com a
sèniors, a l’empresa. Al-
tres països apliquen el sis-
tema de pagar els joves
amb formació, per exem-
ple, cedint una part del sou
per a una millor educació.

Un dels àmbits més de-
batuts serà la manera com
els joves poden incidir en
les polítiques que els afec-
ten o les polítiques globals
dels respectius estats. Ri-
vero els anima a “aprofitar
que han crescut en demo-
cràcia”. Les conclusions
s’elevaran a la cimera de
caps d’estat iberoameri-
cans i es debatran en la
trobada d’entitats paral-
lela que se celebra. ■

Carles Sabaté
BARCELONA

a Un congrés sobre els reptes de la joventut iberoamericana analitza propostes contra l’exclusiósocial a Tot i l’entorn i la formació diferent, coincideixen que no troben feina estable ni s’emancipen

Joves catalans i americans,
per un futur menys precari

L’enginyera agrícola mexica-
na Tania Martínez explicava
ahir la seva experiència per-
sonal com a exemple de su-
peració i trencament del des-
tí a què semblava predeter-
minada. Indígena mixe, havia
de ser mare jove i criar els
fills, com totes les dones de la
seva família. Però els seus pa-
res eren els mestres del poble
i la van dur a estudiar secun-
dària, “caminant de nit entre
les muntanyes”. De beca en
beca, fins a la Fulbright als
EUA. Ara és màster en rega-
dius i, en lloc de treballar en
una multinacional, aconsella
els pagesos sobre com estal-
viar aigua o aprofitar les colli-
tes. “Busco el guany social i
els recomano emprenedoria i
valor per continuar formant-
se durant tota la vida.”

El jutge Tadeu i l’enginyera Martínez amb Valls i Rivero, de Fundesplai i la Secretaria Iberoamericana ■ EL PUNT AVUI
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Dona indígena:
en lloc de mare
jove, enginyera
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La frase
“Sent emprenedor
local i amb solucions
individuals, es poden
generar canvis a gran
escala”
Tania Martínez
ENGINYERA AGRÍCOLA INDÍGENA
‘MIXE’

LA CONTRA

Tengo57años.NacíenSãoPauloyvivoenCuritiba,Paraná.SoydoctorenDerecho.Estoycasadoporsegundavezytengodoshijosdemiprimermatrimonio.Todamividaheperseguidolajusticiasocial.Soyespiritista,sigoladoctrinaevangélicacristianadeAllanKardec,quedefiende lareencarnación

“Losderechossoncomodioses: si
dejasdecreerenellos,desaparecen”

ROSER VILALLONGA

V
ocacional?
Siemprequise serabogadopa-
ra conquistar mis derechos y
convencer a las personas de
mis razonesycapacidades.

¿Pudo?
Nací prematuro con dificultades demovilidaden lasmanos y en las piernas. Sufrími primeracirugíacontresaños.Laspiernasylavistanoserecuperaron,peroaunasípude.
¿Cómolehaninfluidoesasdificultades?Siemprehetenidoquelucharcontralatristeza.Losiento.

Nolosienta, laeducaciónenBrasil esmuycarayyopudeestudiar. Inclusomehacían las letrasmásgrandesparaquepudiera leer.
¿Cómosesentía?

Mis compañeros no querían estar cerca demí.La distancia con los otros era demasiado gran-decomoparaserfeliz,peroapartirdelosnueveaños conquisté alguna amistad; e ingresé en lamejoruniversidaddeDerechodeBrasil.Enplenadictaduramilitar...
Muchosamigostuvieronquehuir,otrosfueronasesinados, peromi generación logró derrocarladictadura, fuimosmuyactivos.
¿Cuándoperdió lavisiónporcompleto?En tercero de carrera, pero mis amigos me

grababan los textos para que pudiera estudiar.Soy el resultado del esfuerzo colectivo de mipromoción.
¿Fuefácilencontrartrabajo?

Nadiemedabaesaoportunidad,asíquemede-diquéaasistir jurídicamentea lospobresdesdemiuniversidad.Aprendímucho.Viví susdolo-res. Fue así comome enfrenté a la precariedaddelas familiasmáspobres,al trabajo infantil... ydescubríquenoconocíansusderechos.Peroustedqueríaser juez.
En1990 la leydecía queunapersona invidentenopodíaserlo.OpositéalMinisterioPúblicodeTrabajo y llegué a procurador. Durante ochoaños contacté con las realidades laborales deBrasil: trabajo esclavo, trabajo infantil, contra-tosprecarios, fraude, corrupción...
¿Quéaprendió?

Que es importante creer en la justicia. Pudeconseguir trabajo para miles de personas condiscapacidadaplicando la ley.
Imagino que había empresarios que no leteníansimpatía.

Aalgunos lesmolesté, sí.Vigilépersonalmenteuna importante empresa de zumos de mi paísquerociabaconpesticidasa sus trabajadores.¿Porquéhacíaneso?
Losnaranjos sufríanunaplagay rociabana sus

37.000 trabajadores con pesticida al pasar deuncampoaotro.Habléconelmédicode laem-presa yme dijo que el pesticida era inocuo, asíqueyo tambiénmerociéparaver si eracierto.¡...!
Losmédicoscertificaroneldañocausadoenmipiel ymucosas.Conseguídeteneresapráctica.También luchóenlaONU.
Participé en la redacción del tratado interna-cional de los Derechos de Personas conDisca-pacidadyensuposterioraplicaciónenBrasil; yredacté la ley de Aprendizaje que obliga a lasempresas a pagar y contratar un mínimo deaprendices.
Hayricosmuyricosensupaís.

La igualdad social esundesafío, hayqueseguirtrabajando.HoyelGobiernopagaa las familiaspara que los niños no trabajen y vayan a laescuela. Hemos bajado del 20% de trabajoadolescentede1990al5%,perosiguenquedan-do3millonesdeniñossinescolarizar.
Nomecabedudadequeseguiráluchando.Paraunapersonacomoyo,ser juezeraalgoim-posible, y me convertí en el primer juez invi-dentedeBrasil. Si algoheaprendidoenmividaesquenohayquecejar.
Allanóelcaminoparaotros.

No hay que detenerse aunque las cosas parez-can imposibles, todo lo quehe vivido tiene queverconeso:superarbarrerasimposibles.Enmivida y en los casos quehe llevadoheoídohastalasaciedadesode“loqueteproponesesirreali-zable”.
Avecesunoesderrotado.

Hay que seguir intentándolo. Llenaríamospáginasypáginasconcasosde jóvenesquehanconseguido gracias a la ley de Aprendizajecambiar el rumbo de su historia y la de sufamilia.
¿Cuáleselverdaderoobstáculo?Lagranmayoríadelaspersonasaceptanlimita-cionesquenosonpropias,sondichasporotros.Ensuvida, ¿quéhasido lomásdifícil?Muchaspersonasnohanqueridoestarcercademí,nisiquieraescucharme,porquetienenmie-dodeldiferente.
¿Diferente?

Noseimaginaacuántagenteleasustaunciego,demaneraquelosciegossóloserelacionanconotros ciegos. Existe una barrera cultural entrelas personas con discapacidad y las personassinellas.Todavíahoyesdifícil paramí.Peroustedhaencontradoelamor.El amor es el principal combustible para creeren las posibilidades. Yo estaba convencido dequepasaríaelrestodemividasinparejayahoraestoyde lunademiel.
¿Porquécreequeestaninjustoelmundo?Elserhumanonocreeenelpropioserhumano,siempre estamos estableciendo medidas dedefensa los unos contra los otros, entonces loscorazonesestáncerrados.
¿Cuálessuesperanza?

Losderechossoncomodioses:sidejasdecreerenellos,desaparecen.Elderechoesesperanza.
IMA SANCHÍS

RicardoTadeu, juez del Tribunal de Apelación Laboral en Brasil

La conquista de la ley
Nacióseismesino,con
dificultadesdemovilidad
enbrazosypiernasycon
lavisiónmuylimitada.A
los23añossequedóciego
porcompleto.Queríaser
juez,algoqueenBrasil
estabaprohibidoporley
paralaspersonascondis-
capacidad, yseconvirtió
enelsegundojuezinvi-
dentedelmundo.“Los
derechos–asegura– sólo
existensicreesenellos”.
Llevatodalavidatraba-
jandoentemasdejusticia
social,conpersonascon
discapacidad,niñostraba-
jadoresyelderechode
lasminorías.Dictóimpor-
tantesleyescomoladel
Aprendizaje(inclusiónen
elmundolaboralde jóve-
nesdesfavorecidos)yha
venidoaexponerloaEspa-
ñaenelVIIIForoIbero-
americanosobrelosRetos
delaJuventud,coorgani-
zadoporFundesplai.

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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els reptes del Viii foro iberoamericano segons representants de la lliga

conclusions del Viii Foro iberoamericano
 APortAcionS 

en relAció 
AMB 
l'educAció:
»Necessitem apostar per 
una transformació edu-
cativa profunda. Una 
educació de qualitat, 
entesa com aquella que 
generi valors i aprenen-
tatges significatius. Una 
educació en relació amb 
la comunitat, con la cul-
tura, amb la història, 
flexible als canvis, als 
avenços tecnològics. Una 
educació que brindi eines 
per a l'anàlisi crítica i per 
aprendre a aprendre al 
llarg de la vida.

»Garantir el reconei-
xement dels drets de la 
joventut mitjançant una 
formació de qualitat, que 
fomenti el desenvolupa-
ment de les seves capa-
citats i que s'ajusti més 
a les seves expectatives.

»La participació estu-
diantil ha de ser presa 
en consideració per a la 
creació de normes i me-
canismes que permetin 
assolir una educació de 
qualitat.

»És necessari revisar 
i innovar en les meto-
dologies i didàctiques 
de l'educació actual per 
promoure un ensenya-
ment més d'acord amb 
el context que viuen els 
i les joves.

»Hem de fomentar el 
desenvolupament d'ofer-
tes educatives coherent 
amb la realitat juvenil 
que inclogui generadors 
de feina, mitjançant l'im-

Viii foro iberoamericano

puls d'estratègies per a la 
certificació d'habilitats i 
competències transver-
sals i socioemocionals.

»Necessitem reduir amb 
urgència el percentatge 
d'abandó a l'escola se-
cundària, a través de la 
inclusió de programes 
de mentoria i construint 
ponts educatius amb la 
participació de les orga-
nitzacions de la societat 
civil.

»Hem de treballar per 
una educació que enten-
gui i reconegui el concep-
te de “las diferències” en 
tots els sentits (ètniques, 
culturals, religioses, se-
xuals, entre altres), ha-
bilitant que s'escolti re-
alment totes les veus.

»Garantir l'accés a l'e-
ducació no formal com 
a part de l'aprenentatge 
al llarg de la vida i jerar-
quitzar la mateixa com 
a espai educatiu en què 
s'exerceixen els drets ciu-
tadans, la participació i el 
compromís.

»Creiem necessari que 
es respectin els acords 
assolits sobre el percen-
tatge del 7% del pressu-

post dels nostres països 
al finançament educatiu. 
Sense inversió en edu-
cació és impossible el 
creixement dels nostres 
països. L'educació no pot 
convertir-se en un privi-
legi, és un dret que els 
Estats han de garantir. 
L'escola pública és l'espai 
privilegiat per a l'avenç i 
construcció cap a socie-
tats més justes.

en relAció 
AMB lA 
PArticiPAció:

»Necessitem potenci-
ar la participació acti-
va dels i les joves en els 
diferents àmbits socials, 
en especial, impulsant 
l'apoderament polític. 
Cal fomentar espais per 
aprendre a participar. 
Si bé és cert que per als 
adults la democràcia ha 
estat una conquesta, per 
als i les joves nascuts en 
democràcia és i serà un 
exercici permanent de 
defensa dels seus drets i 
els de la societat en què 
estan immersos.

»És necessari reconèi-
xer la participació com 

un dret i generar i arti-
cular espais intergene-
racionals en què joves i 
adults, des de la confi-
ança, puguin dialogar i 
portar a la pràctica l'e-
xercici efectiu dels seus 
drets. 

»Els i les joves, quan són 
considerats actors del 
present, senten el reco-
neixement dels adults i 
ho viuen com un valor 

que els integra a la socie-
tat, els valora i incentiva 
potenciant un espai de 
diàleg compartit, per fer 
possible l'exercici ciuta-
dà.

»Respectar les noves 
formes de participació 
juvenil, com les xarxes 
socials, i acceptar-les com 
una nova via de construc-
ció de ciutadania del se-
gle XXI.

»Afavorir en els partits 
polítics i en les organit-
zacions socials els movi-
ments juvenils i donar-
los el paper rellevant que 
els pertany.

»És imprescindible can-
viar la nostra mirada so-
bre la joventut. En aquest 
sentit és necessari treba-
llar no només en la inci-
dència en las polítiques 
públiques sinó en la cons-

“Queremos ser la fuerza de todas las gotas 
juntas que provocan las mareas.” (Frase li-
teral recogida de los diálogos establecidos 
por los jóvenes en este foro)

“Volem ser la força de 
totes les gotes juntes que 
provoquen les marees”
(frase literal recollida dels diàlegs 
establerts pels joves en aquest fòrum)

fernAndo joSé GArcíA
FunDaCió iMagen

BolíViA

ruBen QuintAnillA
FunsalpRoDese

el SAlVAdor

frAnciS VAlVerde
assoCiaCió xilena pRo

naCions uniDes (aCHnu).xile

GuStAVo Hernández
seRVeis a la JoVentut

Mèxic

irAidA MAnzAnillA
Fipan

VeneçuelA

joSé luiS SiGuil
MoViMent tzuk kiM pop

GuAteMAlA

“En la unió està 
la força, hem de 
construir el futur amb 
creativitat i exigir 
al poder públic que 
estigui a l'altura de la 
societat”

“Podem treballar 
junts des de diferents 
institucions de dife-
rents països, encara 
que tinguem cultures, 
en molts casos, dis-
tintes”

“Hem intercanviat co-
neixements amb els 
joves i ens han expli-
cat quins són els seus 
interessos. De vega-
des es legisla sense 
tenir-los en compte”

“Cal lluitar per una 
política pública es-
tructurada a mèxic i 
en molts altres països, 
inspirant-nos en totes 
les experiències ibero-
americanes”

“Hem d'estar al 
costat dels joves, 
treballant amb ells i 
no per a ells. 
Ells saben el 
que volen. 
Se'ls ha d'escoltar”

“Iberoamèrica 
s'ha caracteritzat 
per tenir una gran 
capacitat de 
propostes per a 
la innovació social”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya i Alejandra Solla van clausurar els actes del Foro a Madrid amb la lectura de les conclusions dels tres dies de treball. FOTO: ÓSCAR DURÁN
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cienciació del conjunt de 
la societat. Veure la jo-
ventut des de les seves 
capacitats i possibilitats. 

»Necessitem garantir 
una participació activa 
de las joventuts que en-
forteixi la democràcia 
en els aspectes polítics, 
socials i econòmics. Per 
això és necessari que 
siguin part activa de la 
transformació de les 

nostres ciutats, d'espais 
culturals i de projectes 
comunitaris.

en relAció 
AMB lA feinA:

La generació d'ocupa-
ció els últims anys està 
sent més que insufici-
ent a la regió. Segons 
les dades de l'Organit-
zació Internacional del 

Treball (OIT), perquè hi 
pugui haver feina per a 
totes i tots seria neces-
sari crear 600.000.000 
llocs de feina, cosa que 
resulta impossible de 
pensar. 

Així mateix és una era 
en què les tecnologies 
de la informació i la ro-
bòtica desplacen més i 
més el treball de les per-
sones. 

Davant d'aquesta situa-
ció:

»És necessari que gene-
rem profundes reflexions 
pel que fa al futur de la 
feina i la feina del futur, 
sobretot per aquells as-
pectes previsionals (sis-
tema de pensions, se-
guretat social, etc.), els 
sistemes tripartits (em-
presa, estat, sindicats) i 
els que fan el desenvo-
lupament emprenedor, 
sobre el qual s'ha d'a-
prendre i debatre molt 
encara, ja que l'empre-
nedoria no pot ser “ni de 
segona (per als més ne-
cessitats), ni reemplaçar 
els dèficits del sistema 
productiu i laboral dels 
nostres països”.

»És imprescindible que 
els i les joves participin 
en la reflexió i construc-
ció d'alternatives per 
revertir situacions que 
apel·len a la dignitat de 
les persones joves: pre-
carització laboral, sala-
ris per sota del mínim, 
falta de seguretat social 
i múltiples maneres de 
contractació porqueria 
que cronifiquen situaci-
ons de vulnerabilitat de 
la nostra joventut. 

»És important trobar 
soluciones integrals que 
provinguin del treball 
entre els governs, sector 
privat i organitzacions 
socials. Per promoure 
feina de qualitat és ne-
cessari treballar des de 
l'àmbit local amb pers-
pectiva global promovent 
una agenda pública que 
integri la reflexió dels di-
ferents actores de la co-

munitat, amb finalitats 
clares, assolibles i soste-
nibles en el temps.

»Cal apostar i contribuir 
a dissenyar itineraris 
formatius flexibles i ade-
quats a la realitat i als 
nous models de relació 
entre educació i treball.

»Els mecanismes d'in-
serció han de “rescatar” 
els i les joves que es que-
din fora del sistema. Els 
mecanismes han d'estar 
dissenyats com peces 
d'un trencaclosques que 
ens permetin adaptar-nos 
al mercat laboral canvi-
ant. Donar oportunitats 
d'entrada durant tota la 
vida (treballar sobre les 
transicions).

»Reivindicar les desi-
gualtats socials i posar 
de manifest el gran paper 
de les entitats del tercer 
sector per l'experiència 
en temes d'inserció la-
boral de joves i la seva 
capacitat d'incidència en 
las polítiques públiques.

»És necessari comptar 
amb sistemes d'avalua-
ció i mesurament d'im-
pacte de projectes i po-
lítiques públiques en la 
temàtica.

»No només és important 
la cooperació triangular 
(Nord-Sud-Sud), sinó 
també la cooperació 
Sud-Sud i especialment 
la Sud-Nord.

rePteS 
de futur

Creiem necessari trobar 
espais per aprofundir en 
algunes de las temàtiques 

de fons sorgides del VIII 
Foro:

1. Alternatives i noves 
formes relacionades amb 
el món del treball, des 
d'una perspectiva inter-
generacional i davant 
dels nous canvis tecno-
lògics i de distribució de 
les rendes. Reflexió sobre 
models de transició de 
l'educació al treball, i el 
seu impacte i resultats en 
la inserció sociolaboral.

2. És necessari repen-
sar la incorporació, de 
forma prioritària, de les 
competències transver-
sals y socioemocionales, 
i les adaptacions cur-
riculars, en el marc del 
sistema educatiu i l'edu-
cació permanent (for-
mal). Alhora treballar 
per donar més impuls a 
les accions d'educació no 
formal, imprescindibles 
per garantir l'“aprendre 
a aprendre” i com a espai 
privilegiat del desenvo-
lupament de la ciutada-
nia compromesa.

3. Enfortir des de l'àm-
bit local la participació 
activa dels i les joves, 
amb acompanyament 
adequat que ho faci pos-
sible i uns equips tècnics 
amb una formació per-
tinent.

Aquests reptes seran 
clau per als espais 
de debat en la prò-
xima trobada cívica 
i la cimera de caps 
d'estat de Govern a 
Guatemala el 2018, 
ja que les mateixes 
s'emmarquen en els 
odS 2030.

MAríA tereSA GóMez
MiCRoeMpResas

colòMBiA

MiQuel cortéS
Fe Y alegRía

GuAteMAlA

PAulA cArdoSo
FunDaçao Da JoVentuDe

PortuGAl

Pedro delPrAto
el aBRoJo

uruGuAy

SolAnGe leite
institut aliança

BrASil

eVerArdo Víctor
Fe Y alegRía

nicArAGuA

“Tot i les diferències 
en las formes de 
treballar, el treball 
en xarxa enfortirà 
els projectes que 
fem amb els joves”

“és vital generar polí-
tiques públiques que 
afavoreixin la inserció 
laboral de tots els jo-
ves amb la participa-
ció de tots els sectors 
socials”

"Els joves són 
el present i tenen 
moltes ganes 
de participar en las 
propostes que 
puguin solucionar 
la seva situació”

“Val la pena 
continuar fent 
el que estem 
fent, som 
en el camí”

“El Foro ha demos-
trat que tots 
els països tenim 
problemes en comú i 
que podem afrontar 
els reptes de 
manera conjunta”

“Som una xarxa ibe-
roamericana que 
està arribant a una 
població de més de 
800.000 persones, 
val la pena que conti-
nuem enllaçant-nos”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya i Alejandra Solla van clausurar els actes del Foro a Madrid amb la lectura de les conclusions dels tres dies de treball. FOTO: ÓSCAR DURÁN
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Rebeca Grynspan és 
economista, exvice-
presidenta de Costa 

Rica i, des de l'1 d'a-
bril de 2014, secretària 
general iberoamericana. 
Reconeguda defensora 
del desenvolupament 
humà, ha ajudat a centrar 
l'atenció del món i d'A-
mèrica Llatina en temes 
com la reducció de la 
desigualtat i la pobresa, 
la igualtat de gènere, la 
cooperació Sud-Sud i 
l'assoliment dels objec-
tius de desenvolupament 
del mil·leni, entre altres. 
La secretària general 
de la SEGIB va voler ser 
present en el VIII Foro 
Iberoamericano i mos-
trar-nos el seu suport i 
proximitat. 

En la seva intervenció 
en el Foro ha mencionat 
molt l'agenda 2030 i els 
Objectius de desenvolu-
pament sostenible; què 
cal fer perquè els joves 

estiguin inclo-
sos a l'agenda 
2030?
Iberoamèrica 
compta amb 
un 25% de 
joves en risc 
d'exclusió, 
és a dir, fora 
del sistema 
educatiu i del 
mercat laboral, 
malgrat estar ben 
preparats. Una mesura 
molt concreta per millorar la in-
clusió juvenil és intentar extreu-
re els indicadors que són impor-
tants per a ells. Quan parlem de 
desigualtat, una de las dinàmi-
ques de desigualtat precisament 
es dona entre persones joves. La 
generació de millennials té una 
gran preparació, però no tenen 
les mateixes oportunitats i els 
salaris disminueixen en comp-
tes d'augmentar. Per tant, una 
de las coses que podem fer i de-
manar és que els indicadors es-
tiguin separats per a la joventut, 
així serien un tema transversal 

entrevista a: rebeca Grynspan 
Secretària general iberoamericana

“Hem de posar els joves 
en el centre de les polítiques”

i un grup del qual 
hauríem de donar 

compte de com 
evolucionen 
cadascuna de 
les xifres en 
tots els paï-
sos. 

aquest VIII 
Foro Ibe-

roamericano 
ha generat unes 

conclusions que podri-
en tenir gran recorregut. 
arribaran a mans dels 
dirigents de las cimeres 
iberoamericanes? Es podrà 
promoure algun canvi?
Aquesta és la idea! A Cartage-
na vam aprovar el Pacte per 
la Joventut, i el que s'haurà 
de fer a Guatemala, on se 
celebra la pròxima Cimera 
Iberoamericana el 2018, és 
seguir posant els joves en el 
centre, una cosa que ja he 
comentat amb el president i 
les autoritats de Guatemala. 
Així doncs, tant el Pacte per 

Estem vivint un període 
excepcional d'ebullició 
i emergència d'iniciati-
ves socials nascudes de 
la mateixa base d'unes 
societats cada dia més 
complexes. 

El Foro Iberoamericano 
“Haciendo Política Jun-
tos” ha posat sobre les 
nostres tauels de treball 
rep tes esp ecialm en t 
greus que ens preocu-
pen a tots i, paradoxal-
ment, esperances que 
no havíem sospitat. Es-
tem davant d'una nova 
op ortunita t, que ens 
interp el·la a tots, als 
joves, als responsables 
p olítics, a les organit-
zacions i als seus diri-
gents. 

Ja no serveixen las fór-
mules velles. Els nostres 
són temps de projectes 
creatius i disruptius; de 
lideratges compartits i 
estratègics, que perme-
tin al subjecte de l'ac-
ció, els mateixos joves, 
participar en la formu-
lació de les qüestions, 
en el disseny de noves 
polítiques actives i en la 
seva avaluació. 

Reafirmem la convicció 
que només junts i des 
de l'acció compartida 
p o drem avançar p er 
canviar el món de veri-
tat. 

Compartir 
per canviar 
el món

Salvador carrasco
Patró 
de Fundación Esplai

Viii foro iberoamericano

la Joventut com idees innova-
dores especialment en el tema 
de joves i ocupabilitat, jo crec 
que seran molt ben rebudes i 
seran una continuïtat lògica 
de l'esforç de Colòmbia.

des de l'última cime-
ra fins avui hi ha hagut 
un canvi important al 
món que és l'arribada de 
trump; com creu que pot 
afectar a les aspiracions 
de la joventut en termes 
de mobilitat, educació, 
participació, etc. que 
s'han estat comentant en 
aquest VIII Foro?
Per descomptat que, a mesura 
que el món sigui més incert 
i volàtil, tots ens en veurem 
més afectats. Sens dubte, 
l'arribada de Trump és un 
element molt important, però 
hi ha moltes coses que són a 
les nostres mans, no a las de 
Trump. Y aquest espai d'in-
dependència ens ha de donar 
prou energia i compromís per 
fer les coses que hem de fer a 
la regió. I la joventut és pri-
oritària i espero que no ens 
desviem dels nostres pro-
pòsits en aquest tema. Amb 
Trump veig més aviat que 
s'enforteixen els temes de 
prioritat que hem esmentat, 
perquè la mobilitat en ter-
mes de migració és un tema 
que serà cada cop més difícil, 
sens dubte. Desgraciadament 
perquè nosaltres sabem que 
un dels aspectes que sempre 
hem defensat és el lligam de 
migració i desenvolupament 
i també el dels drets humans 
de totes les persones, mi-
grants i no migrants, i això ho 
seguirem defensant. Però crec 
que també tenim molta feina 
interna per fer dins de la regió. 
I tant de bo tinguem més mo-
bilitat entre nosaltres matei-
xos, ja que si ho demanem per 
a altres, hauríem de tenir-ho 
també per a nosaltres.

tos
haciendo
política jun

Viii foro iberoamericano la joventut d'avui i els seus reptes de futur: 
treBAll, PArticiPAció i educAció 

¡ens veiem al ix foro iberoamericano a Guatemala 2018!

el Viii Foro iberoamericano ha estat un èxit gràcies 
a totes i tots els participants, voluntaris, organitzadors 
i a les entitats, empreses i administracions col·laboradores.

BArcelonA
MAdrid

Del 2 al 7 de 
maig de 2017
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...per Esther mira

AmB EL SUPORT DE:ORGANITzEN:

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
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el coneixement dels ali-
ments i la socialització 
durant l’àpat. 

Per acostumar-se a l’ali-
mentació mediterrània 
i una rutina sana, els 
menjadors escolars tam-
bé han de vetllar perquè 
el temps del migdia si-
gui un espai on practicar 
l’esport i l’activitat física 
en general. 

1717
escola

 nova iniciativa. Educar en emocions i relacions igualitàries al temps del migdia

nova proposta d’educació 
en valors al temps del migdia

Més de 50 escoles 
confien en l’a-
posta liderada 

per Fundesplai basada 
en l’educació en valors 
durant l’estona de di-
nar a les escoles. “Fem 
bategar el migdia” 
és el nom de l’acció 
comercial amb què la 
Fundació vol arribar a 
les AMPA i col·legis que 
encara no coneixen el 
projecte, que se centra 
a educar les emocions 
i les relacions positi-
ves i igualitàries entre 
infants durant l’hora de 
menjar, un temps dins 
la jornada escolar en 
què l’alumnat gaudeix 
d’una estona de lleure. 

Fundesplai, en el marc 
del projecte Temps de 
Migdia, té l’objectiu d’a-
profitar aquesta estona 
per convertir els menja-
dors escolars en espais 
d’autonomia i participació 
dels infants, d’alimentació 
equilibrada i salut i d’a-
companyament dels àpats 
del infants. 

Més de 40 anys 
d’experiència en 
educació en valors
El treball en educació en 
valors ja suma 40 anys a 

 Opinió

dilluns, unes nenes 
de 10 anys parlaven 
animadament al pati 
de l’escola. En apropar-
me em van explicar 
que preparaven un 
conte de titelles per 
als petits, “Els tres 
porquets”, i en aquell 
moment estaven 
prenent decisions molt 
importants: qui feia la 
veu de cada personat-
ge, qui construïa les 
titelles de dit...

dimecres, em vaig tro-
bar amb alguna d’elles, 
semblava que tenien 
alguna dificultat d’or-
ganització, materials... 
aquest cop no estaven 
tan animades però 
continuaven treballant 
de valent; l’obra s’es-
trenava divendres!

aquests moments 
vivencials i de con-
vivència són molt 
importants en el dia 
a dia dels infants, i 
com a educadors/es 
els hem de potenciar, 
des de l’acompanya-
ment, amb una mirada 
propera, càlida, de 
confiança... amb el cor. 
Tot projecte necessita 
que siguem capaços 
d’arribar a cada infant 
que participa per fer-lo 
créixer com a persona 
i ciutadà.

als projectes educa-
tius treballem per-
què aquests espais 
esdevinguin espais de 
participació, d’emo-
cions, d’alimentació 
i de salut. Uns espais...

de confiança i 
autonomia: aptituds 
i capacitats de l’infant 
s’adapten a les seves 
necessitats.

d’escolta activa i 
educació emocional
on la fraternitat i 
el grup són protago-
nistes.

on l’alimentació se 
situa al centre i l’infant 
actua directament per 
garantir-se un entorn 
de vida saludable.

divendres, l’estrena 
d’“Els tres porquets” 
va ser tot un èxit, 
aplaudiments, abraça-
des i alguna llagrimeta. 
I la Noa, monitora de 
l’escola, s’ho mira-
va amb un somriure 
de complicitat. Vaig 
abraçar-la i vaig notar 
com li bategava el 
cor, amb passió, amb 
emoció, fruint d’aquest 
moment, educant.

@froi_salgado

Froilán 
salgado

 adjunt Serveis 
Escolars  

i Cases de 
Colònies

Eduquem  
en valors, 
eduquem  
amb cor

Fundesplai, que enguany 
vol continuar prioritzant 
i enfortint la confiança i 
l’autonomia de l’infant, la 
participació infantil, l’es-
colta activa, la fraternitat 
i el grup i la socialització 
durant l’àpat. 

L’educació emocional i 
el foment de la cohesió 
de grup afavoreix l’au-
toestima, l’empatia i el 
respecte. A més, és una 
eina per prevenir l’asset-
jament i per promoure 
un clima de convivència 
entre iguals. 

Cadascun dels 50 men-
jadors és un món, així 
que l’equip de Fundes-
plai té present el ter-
ritori i el context so-
ciocultural en el qual 
s’emmarca cadascun 
dels espais que ges-
tiona. Des dels inicis 
de la iniciativa, s’han 
unit esforços per crear 
sinergies entre agents 
educatius, és a dir, en-
tre escoles, famílies i 
AMPA, per treballar 
en comú cap al pro-
jecte educatiu de cada 
centre. 

Més informació:
escoles.fundesplai.org

@CristofolOrtola

Cristòfol 
Ortolà

Espai educatiu. El temps del migdia és ideal per educar en valors els infants. FoTo: Fundesplai

promoure uns 
hàbits alimentaris 
saludables
El projecte també destaca 
la importància de seguir 
uns hàbits alimentaris 
saludables, amb el suport 
dels i les acompanyants 
dels infants, que han de 
permetre que cadascú 
autoreguli els seus àpats. 
Així, es vol que l’infant 
actuï activament en la 
seva pròpia alimentació 
per garantir un entorn de 
vida saludable. En l’àm-
bit de la salut, també es 
defensa l’esperit crític, 
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escola 

Activitat física 
diària, equili-
bri emocional 

i tècniques culinàries 
saludables són algu-
nes de les novetats de 
la nova piràmide de 
l’alimentació saluda-
ble que va presentar la 
Societat Espanyola de 
Nutrició Comunitària 
(SENC) el passat mes 
de desembre del 2016.

Juntament amb la nova 
piràmide de l’alimentació 
saludable, es va presentar 
també un informe tècnic 
anomenat “Guías alimen-
tarias para la población 
española (SENC, desem-
bre 2016); la nueva pirá-
mide de la alimentación 
saludable“, on s’especi-
fiquen aspectes generals 
a considerar en una ali-
mentació saludable.

De tota manera, el mis-
satge nutricional general 
segueix sent similar al de 
les edicions anteriors, 
però amb les següents 
incorporacions:

  Potenciar els hàbits 
saludables, l’equilibri 
emocional i les tècniques 
culinàries saludables.

 Afavorir la temporali-

@fundesplai  

Núria 
Gassó

Equilibri. Aquesta nova piràmide busca l’harmonia entre alimentació, activitat física i lleure. FoTo: J. M. VaLLS

 salut  Fem una adaptació que inclou activitats de lleure, educatives i esportives

La nova piràmide 
dels hàbits saludables

piràmide de l'alimentació saludable i de l'activitat de lleure

Escoles sostenibles

Dia del 
Reciclatge 
a les escoles
El passat 17 de maig sr 
celebrava el dia Inter-
nacional del Reciclatge, 
un esdeveniment que 
convida a la reflexió 
entorn dels residus i 
la importància d'una 
bona gestió. durant 
aquella setmana, més 
de 6.500 infants de 35 
espais educatius del 
migdia van participar-
hi donant una segona 
oportunitat a aquells 
materials i objec-
tes que considerem 
deixalles i omplint de 
joc i de color els patis 
de les nostres escoles. 
durant la setmana, i en 
especial el dia 17 de 
maig, vàrem dedicar-
nos a elaborar dife-
rents jocs tradicionals 
però de mida gegant: 
tres en ratlla, Twister, 
bitlles, tragaboles... i 
fins i tot algun futbolí.

dia dels boscos

Més de 5.000 
infants s’im-
pliquen en la 
reforestació 
del delta del 
Llobregat
Més de 5.000 nens/es 
que participen al temps 
educatiu del migdia de 
34 escoles on Fundes-
plai està present van 
celebrar el dia Inter-
nacional dels Boscos, 
el 21 de març, en un 
taller de cooperació i 
implicació que va per-
metre que els infants 
posessin el seu gra de 
sorra en la reforestació 
del delta del Llobregat. 
durant tota la setmana, 
els infants van treballar 
en aquesta pràctica de 
cultiu fins a acumular i 
repartir 5.000 boles. La 
majoria va anar al delta 
del Llobregat, però una 
part es va destinar a 
nodrir els espais verds 
d’algunes d’escoles.

tat, la sostenibilitat i la pro-
ximitat dels productes, en 
què es respectin les pràc-
tiques ètiques en la seva 
producció.

La nova piràmide manté 
les fruites, hortalisses i 
verdures al segon esglaó 
(encara que se’n reco-
manin més de 5 racions 
al dia), a diferència de la 
piràmide de l’alimentació 
mediterrània, que situa 

les verdures, hortalisses i 
fruites a la base de la pirà-
mide, al mateix nivell que 
els cereals.

piràmide d'alimentació 
saludable i el lleure
Amb aquest article us 
presentem la piràmide de 
l’alimentació saludable i 
el lleure que hem creat 
des de Fundesplai, amb 
el nostre equip de nutri-
cionistes.

L’educació per als hàbits de 
vida saludable és un dels 
pilars del nostre projecte 
educatiu, i està en primer 
pla en els nostres menja-
dors escolars, els casals, 
les colònies, els esplais, els 
nostres programes de salut 
i en totes les altres accions 
educatives que realitzem 
amb infants i joves.

Aquesta piràmide que us 
presentem es tracta d’u-

na adaptació pròpia de la 
nova piràmide de l’alimen-
tació saludable de la SENC, 
combinada amb la de l’a-
limentació mediterrània i 
adaptada per a la població 
infantil i juvenil. A més a 
més, paral·lelament a l’a-
limentació saludable, fem 
recomanacions de l’acti-
vitat de lleure i exercici 
físic per promoure hàbits 
de vida actius i saludables 
entre els infants i joves.
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la joventut amb capacitat 
per influir en la societat. 

El projecte té el seu ori-
gen en l’esplai El Nus de 
Sant Joan Despí. Ara fa 
sis anys, joves de l’esplai, 
junt amb l’associació Mè-
liès, entitat social especi-
alitzada en tècniques au-
diovisuals, van proposar 
fer un curt per afavorir la 
inclusió social de nois i 
noies d’origen immigrat. 
El curt 500 milles narra 
la història de dos joves 
immigrants i el viatge des 
que van sortir del seu país 
fins a arribar a Catalu-
nya. L’experiència va ser 
tan reeixida que des d’a-
leshores el projecte dels 
curtmetratges no ha parat 
d’estendre’s i de consoli-
dar-se entre els esplais. 

19
esplais 

del principi al final. Membres de l’Associació Méliès, especialitzada en audiovisual social, van acompanyar els i les joves durant tot 
el procés. FoTo: aSS. MÉLIÈS

Des de fa uns anys, 
el cinema i la pro-
ducció de curt-

metratges de denúncia 
social han esdevingut 
entre els grups de joves 
dels esplais una eina 
d’aprenentatge servei 
i d’educació en valors 
molt potents. El cine-
ma permet estimular 
el pensament crític, 
acostar-nos a realitats 
properes i alienes, 
adquirir tot tipus de co-
neixements i habilitats 
relacionades amb les 
arts cinematogràfique, 
i fomentar la participa-
ció social i ciutadana. 

El projecte dels curtme-
tratges impulsat per la 
Federació Catalana de 
l’Esplai compta amb la 
participació i el lideratge 
del jovent i es desenvolupa 
en diferents fases: elecció 
de la temàtica; formació 
sobre com escriure un guió 
cinematogràfic; caracterit-
zació dels personatges 
i redacció dels diàlegs; 
aprenentatge de tècniques 
de filmació, rodatge i es-
trena de la producció au-
diovisual. Posteriorment i 
amb l’objectiu de sacsejar 
consciències s’impulsen 
tot tipus d’accions comu-
nicatives a través de les 
xarxes socials o impartint 
xerrades: als instituts, a 
les famílies... Enguany, es 
va presentar la iniciativa a 
la 6a Jornada d’Intercanvi 
d’Experiències d’Aprenen-
tatge Servei.  

 Creació audiovisual  Joves dels esplais van pensar, filmar i editar els seus propis curtmetratges

Edufilms, festival de cinema jove 
per a la transformació social

 Federació Sheila Beltran, nova presidenta, i Maria Ferrer, vicepresidenta

nova presidència de la Federació 

E l dissabte 28 de 
gener va tenir 
lloc la XX Assem-

blea de la Federació 
relleu. D’esquerra a dreta, Maria Ferrer, vicepresidenta; Marc Alca-
raz, el president sortint, i Sheila Beltran, nova presidenta. FoTo: a. VaLLE

Joves creadors d’audiovisuals

“L’experiència ha estat increïble 
i a mi m’ha fet triar el meu fu-
tur. El cinema és una molt bona 
eina de comunicació que ens ha 
ajudat a transmetre el missatge 
que volíem donar”

“Participar en aquest projecte 
ens va permetre conèixer-nos 
millor entre el grup de joves i 
ens ha ajudat a unir-nos més. 
Mai van pensar que arribaríem 
tan lluny en la difusió”

“Ens ha agradat tant, fer el 
curt, que estem preparant un 
altre que anirà sobre la viralit-
zació dels vídeos: com un vídeo 
s’expandeix per les xarxes en 
molt poc temps”

Eloy reyes
JoVE dE L’ESPLaI EL NUS

natalia Moreno
JoVE dE L’ESPLaI FoNTSaNTa

sílvia Carvajal
JoVE dE L’ESPLaI PUBILLa CaSES-CaN VIdaLET

Ja estan en línia dos nous 
curtmetratges amb vocació 
social pensats, dirigits 
i editats per joves dels 
esplais. En aquesta ocasió 
són Trenca la cadena i 
Àlex.
El primer l'han elaborat 
joves del Centre d'Esplai 
Pubilla Cases - Can Vidalet 
(l'Hospitalet - Esplugues de 
Llobregat), es va presen-
tar el passat 21 d'abril al 
Centre Cultural La Bòbila 
i és una reflexió sobre la 
viralització dels vídeos a 
les xarxes socials.
El segon l'han fet joves de 
l'Esplai El Nus (Sant Joan 
Despí) i aborda el tema 
de la identitat de gènere. 
aquest curtmetratge es va 
presentar el divendres 28 
d'abril al Teatre Mercè Ro-
doreda de Sant Joan despí.

Dos nous 
curtmetratges, 
ja en línia 

Catalana de l’Esplai, 
que va tenir lloc a la 
seu del districte de 
Nou Barris de Barce-
lona. En aquest acte 
es va fer el relleu de 
la Junta Directiva que 
acabava el seu mandat 
i que estava encapçala-

da pel fins ara presi-
dent, Marc Alcaraz, 
del Grup d’Esplai 
Espurnes (Esplugues 
de Llobregat).

La nova presidenta de 
la Federació Catalana 
de l’Esplai és Sheila 

Beltran, de l’Esplai Pu-
billa Cases - Can Vida-
let (l’Hospitalet - Es-
plugues de Llobregat), 
que estarà acompanya-
da per Maria Ferrer, 
de l’Esplai El Raconet 
(Cervelló), com a vice-
presidenta. 

@asunfederacio 

Asun 
Gil

@sescardibul3 

Susagna  
Escardíbul

1a edició d’Edufilms
En aquesta línia, el 28 
de gener del 2017, en el 
marc de l’Agofedesplai, 
l’Assemblea de la Fede-
ració,  es va organitzar la 

primera edició de Edu-
Films: Festival de cinema 
jove per la transformació 
social.  Totes les producci-
ons audiovisuals presen-
tades, 9 en total,  van ser 

de temàtica social i van 
ser realitzades per joves 
entre els 14 i els 18 anys 
de diferents esplais amb 
un objectiu comú: sensi-
bilitzar la ciutadania al 

voltant de temes socials 
que els preocupen. Aquest 
festival ha pretès donar 
veu als més joves i ser 
un espai de participació 
social. Donar visibilitat a 
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joves

els joves del seu municipi 
susceptibles de ser partici-
pants en el programa i els 
deriven per a la selecció.

Des del mes de març, 
Fundesplai ha posat en 
marxa una prova pilot de 
Jove Valor, amb un grup 
de 14 joves del barri de 
Sant Cosme, al munici-
pi barcelonès del Prat de 
Llobregat. 

Els participants estan re-
alitzant a les tardes una 
formació per obtenir el 
Certificat de Professiona-
litat de Nivell 1 d’Opera-
cions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals 
a la seu de Fundesplai i, 
als matins, fan les estades 
a les empreses acollidores.

Actualment ja col·laboren 
amb el projecte: Hotel 
Tryp del Prat, Aigües del 
Prat, SEAT Componentes, 
Transports Metropolitans 
de Barcelona, Urbaser, Ti-
tan i properament s’incor-
poraran altres empreses 
del territori.

L’experiència es va pre-
sentar a principis de maig 
en el marc del VIII Foro 
Iberoamericano "Hacien-
do Política Juntos" cele-
brat a Barcelona i Madrid.

El bon funcionament 
del projecte fa preveure 
un segon grup, propera-
ment, al municipi de Cor-
nellà de Llobregat, també 
a Barcelona.

Oportunitats laborals i formatives. Jorque Palomeque, Coral Carmona i Coral Cortés, tres dels joves que s’han format i ja estan 
treballant gràcies a Jove Valor. FoTo: J. M. VaLLS

Espanya segueix 
al capdavant de 
l’atur juvenil a 

Europa. El 46,5% dels 
joves està a l’atur i el 
22,7% ni estudia ni 
treballa.

La manca d’oportunitats, 
futur, utilitat i/o experi-
ència es troben entre els 
arguments dels joves per 
haver perdut qualsevol 
esperança d’accedir al 
mercat laboral o continuar 
estudiant. Entre aquests 
joves trobem molts amb 
talent i ganes d’accedir al 
mercat laboral o reengan-
xar-se al sistema educatiu, 
amb un projecte adaptat 
a ells.

Davant d’aquesta situació, 
Fundesplai, com a entitat 
sense afany de lucre que 
des de fa més de 10 anys 
treballa per afavorir l’ocu-
pabilitat de col·lectius en 
situació l’exclusió, impul-
sa el programa Jove Valor.

Jove Valor és una iniciati-
va que té per objectiu fa-
cilitar una primera opor-
tunitat d’inclusió laboral 
a joves en situació de risc 
social, a través de la seva 
incorporació en el mercat 
laboral. El projecte es basa 
en l’èxit del programa de 
la Red Pró Aprendiz, dut 

 Joves  Experiència innovadora de primera oportunitat laboral a joves en situació de risc

programa Jove Valor: 
aprendre a treballar treballant
@issantero 

Isabel 
Santero

a terme al Brasil ens els 
últims 20 anys, que ha 
beneficiat 50.000 joves.

La clau de l’èxit del pro-
grama és que Jove Valor 
ofereix als nois i noies un 
contracte remunerat d'un 
any, en el qual es combi-
na un procés de treball 
formatiu, amb estades en 
una empresa acollidora, 
on aprenen a desenvolu-
par-se en una cultura or-
ganitzativa, amb hàbits de 
treball i un ambient d’a-

prenentatge. I tot això ho 
fa amb l’acompanyament 
personalitzat d’un tutor/a.

L’objectiu és que els nois 
i noies aprenguin a treba-
llar treballant.

El projecte es basa en 
una idea d’atenció mul-
tidimensional que posa 
el jove en el centre i que 
compta amb la intervenció 
dels diversos agents soci-
als: empresa acollidora, 
comunitat, administració 

local, escola, família i en-
titats socials.

Fundesplai impulsa el 
projecte i es responsabi-
litza de l’èxit del procés: 
selecciona, forma i con-
tracta els joves, i els fa el 
seguiment, acompanya-
ment i tutories durant tot 
el procés.

L’empresa acollidora 
aporta finançament i ofe-
reix les seves instal·lacions 
i la seva organització, aco-

llint els joves en estades 
laborals reals que en cap 
cas suposen una prestació 
de serveis o la realització 
del jove de feina efectiva, 
sinó que aporten el marc i 
context necessari per dur 
a terme el projecte en la 
seva integritat.

L’Administració local aju-
da a trobar empreses col·l-
aboradores en el territori i 
és prescriptora del projec-
te. Juntament amb els ser-
veis comunitaris detecten 

YouTubers
Nature Camp

Aquest estiu,  implica’ t 
  amb la natura i explica-ho
       a la teva manera

210€

UNA SeTMANA 
PeR NOMÉS

Campaments 
de voluntariat 

ambiental 
per a joves de 
14 a 17 anys

ActivitAts 
de lleure i 
d’AventurA, 

piscinA i 
excursions

converteix-te 
en youtuber 

i comparteix la 
teva aventura!

1r torn: del 25 de juny a l’1 de juliol, a Sant Feliu de Buixalleu (Montseny) I 2n torn: del 2 al 8 de juliol, a Montesquiu (Osona)

MÉS iNfORMAció i ReSeRVeS A: 
estiudecolonies.elperiodico.cat 

o trucant al 93 474 46 78 
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En quins valors es 
fonamenta aquest nou 
model?

núria  En valors com 
la transparència, la in-
formació, la confiança 
i la motivació vers el 
projecte. Tot això que 
hem fet en aquests 
quatre anys no-
més ho hem pogut 
aconseguir sobre 
aquesta base. I la 
participació real. 
Cada treballador 
pot incidir en el 
dia a dia amb les 
accions pròpies.

Cristina  I la 
transversalitat! 
És important 
que tothom es-
tigui implicat en 
la globalitat! I la 
pèrdua de la por 
a equivocar-se. 
A interioritzar que 
“és millor demanar 
perdó que demanar 
permís”.

tres de quatre sou 
dones...

núria  Que siguem 
tres dones té lògica, per-
què el nostre sector està 
clarament feminitzat. No-
més a Fundesplai en som 
el 75%. Però també crec 
que les dones tenim més 
competències en el tema 
del treball en equip...

Cristina ...tenim una 
sensibilitat diferent. Ni 
millor ni pitjor: diferent. 
Com deia la Núria, té a 
veure amb la capacitat 
de treballar en equip, 
però també amb tenir 
diferents fronts oberts i 
no restar importància a 
cap d’ells.

núria  El rol masculí 
necessita posicionament 
i deixar clar qui mana i el 
femení té més en compte 
el grup, el “com ho fem 
junts”. Per descomptat 
això no vol dir que a tot 
arreu hi hagi dones amb 
ganes de “sortir a la foto” 
i homes supercol·labor-
adors!

2121

si no fóssiu direc-
tores generals de 
Fundesplai, què us 
agradaria ser?
núrIa: Cooperant
CrIstIna: Metgessa

persona que admi-
reu a la vida real?
núrIa: Qualsevol dona 
que se’n surt sola 
amb fills

CrIstIna: Les persones 
que, amb una actitud 
optimista, se’n surten

El vostre heroi de 
ficció?
núrIa: La princesa 
Leia, de la Guerra de 
les Galàxies
CrIstIna: Supercoco, 
de Barrio Sésamo

Què és la felicitat 
per a vosaltres?
núrIa: Gaudir en com-
panyia d’altres

CrIstIna: Estar amb 
la gent que m’estimo 
treballant per canviar 
el món

La vostra flor 
favorita?
núrIa: La rosella

CrIstIna: La margarida

Un llibre?
núrIa: Cien años de 
soledad, de Gabriel 
García Márquez

CrIstIna: Els pilars de 
la terra, de Ken Follett

Una música?
núrIa: Sílvia Pérez 
Cruz
CrIstIna: Ismael 
Serrano

Una pel·lícula?
núrIa: azul, de 
Krzysztof Kieslowski

CrIstIna: Intocable, 
d’olivier Nakache i 
Éric Toledano

El vostre menjar 
preferit?
núrIa: Pasta
CrIstIna: amanides

El teu somni?
núrIa: Transformar el 
món

CrIstIna: Transformar 
el món

per què una direcció 
col·legiada?

núria  Es tracta, sim-
plement, d’un pas més en 
la línia d’un procés que 
vam engegar a Fundes-
plai fa ja quatre anys per 
impulsar un model de 
direcció molt més horit-
zontal...

Cristina ...un model amb 
molta més participació, 
on preval la potencialitat 
de les persones.

núria  I on es dona 
valor a la complementa-
rietat. No tothom és el mi-
llor en tot! A Fundesplai 
intentem fer aflorar els 
punts forts de cadascú i 
que es complementin de 
cara a assolir els nostres 
objectius.

l’entrevista
NoVa dIRECCIÓ 

CoL·LEGIada
a primers d’any a 

Fundesplai es va fer 
efectiu el nomena-

ment de núria Valls 
com a directora  

general de Relacions 
i Comunicació i de 

Cristina rodríguez 
com a directora 

general de Gestió 
i Serveis. ambdues 

comparteixen la 
direcció General 

de Fundesplai, que 
compaginen amb 

les funcions que ja 
desenvolupaven de 
direcció General de 
la Fundación Esplai 
(d’àmbit estatal) en 
el cas de la Núria, i 

de direcció de l’Àrea 
de Serveis Escolars 
i Cases de Colònies, 
en el cas de la Cris-

tina. La direcció col·l-
egiada de Fundesplai 

es completa amb 
el nomenament de 

Maria José navar-
rete com a directora 

financera i d’en 
Carles Xifra com a 
director d’accions i 

Programes Educatius, 
Socials i del Tercer 

Sector.

núria Valls 
i Cristina rodríguez
Directores generals de Fundesplai

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Qüestionari 
Proust

de quins altres òrgans 
es dota Fundesplai per 
afavorir aquest treball 
transversal?
Cristina  Comptem amb 

un comitè de coordinació 
amb més de 40 persones 
clau en les diferents àre-
es de l’organització que 
es reuneix un cop al mes; 
també el nostre Consell 
Assessor i diferents co-
missions transversals so-
bre temes concrets que 
poden estar liderades per 
persones que no neces-
sàriament estiguin en els 
òrgans directius. I, sobre-
tot, de la implicació de les 
més de 5.000 persones 
que treballen a Fundes-

plai en els esplais, a les 
escoles, a l’estructura... 
treballadors, voluntaris 
i persones que confien 
en nosaltres.

tot plegat, molt poc 
jeràrquic...
Cristina  Sí! Estem pas-

sant de la jerarquia a la 
“xarxarquia”. Aquest és un 
terme que hem fet nostre. 
Una organització en xarxes 
de diferents temàtiques, 
interconnectades entre 
elles: xarxes de pensament 
o continguts, amb altres 
més operatives...

núria  ...i liderades 
en plural. Que es posa al 
capdavant per les seves 
capacitats i potencialitats.

Quins són els reptes 
educatius que consi-
dereu prioritaris per a 
Fundesplai?

núria  Que el lleu-
re es reconegui com 

a Educació en ma-
júscules. Ara que 
es parla tant de 
la innovació pe-
dagògica a l’es-
cola, cal dir ben 
alt que moltes 
de les novetats 

que es proposen, 
com ara  fomentar 

la participació, po-
sar l’infant en el centre 
de les actuacions, fer-
lo protagonista del seu 
procés de creixement,  
s’estan aplicant des de fa 
molts anys en l’educació 
en el lleure!

Cristina  Al final, l’infant 
és un. I no té cap sentit 
posar etiquetes als tipus 
d’agents educatius (escola, 
esplai, família...). Tots són 
importants!

I els reptes socials?
Cristina  Garantir l’equi-

tat. Que tots els infants i 
joves tinguin les mateixes 
oportunitats. A Fundes-
plai estem treballant amb 
nois i noies amb unes 
situacions molt dures. I 
es troben molt sols! Ne-
cessiten que se’ls acom-
panyi! La societat no els 
dona suport.

núria  I en l'àmbit del 
sector encara no hi ha re-
coneixement del que pot 
aportar el tercer sector a 
la societat. Encara estem 
competint amb l’empresa 
i l’administració sense 
que se’ns reconegui per 
les nostres especificitats: 
som un espai de col·labor-
ació, de no-lucre... i això 
la societat no ho reconeix. 
Se’ns mira amb recel. No 
tenim resolt el paper que 
ha de tenir el tercer sector 
a la societat.
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.

Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
4.600 
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

Carles Puigdemont-
Compte verificat  
@KRLS 7 maig 
Felicitats per la #Fes-
taEsplai17 i gràcies 
per la feina que feu 
a @fundesplai per a 
l'educació en el lleure 
de manera inclusiva i 
acollidora
 

Brissa Arroyo 
@brissarroyo 5 maig 
'Siempre hay otras 
manos que nos 
ayudan a construir 
nuestro futuro'  
@tania_eulalia honor 
coincidir en #ForoLi-
ga17 @CosmoCaixa 
#iberoamérica
 
Rebeca Grynspan-
Compte verificat 
@RGrynspan 5 maig 
dialogando hoy en 
#ForoLiga17 sobre 
trabajo, participación 
y educación de los jó-
venes. Todos, desafíos 
presentes y urgentes, 
no retos futuros
 
Maria Ferrer 
@MariaFerrer74  
7 maig . Pertanyem 
a un moviment amb 
esplais increïbles, 
tècnics imparables, 
monitors motivats, 
infants feliços, activi-
tats inoblidables!  
@Fedesplai

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

participant del programa 
Oportunitats a Mercabarna

participants a les colònies 
d’El periódico i Fundesplai

La Beth, de 13 anys, i la Noa,  
de 9 anys, van ser dues de les 
més de 100 noies i  nois que 
han participat a les colònies 
que organitzen El Periódico 
i Fundesplai. “Les colònies 
han significat amistat, hem 
après moltes coses, hem 
viscut moltes experiències 
emocionants i repetirem 
sempre que puguem!”, ens 
expliquen.
 
Aquest any es fa la 2a edició 
d’aquestes colònies, on noies 
i nois fan un munt d’activitats 
com excursions, jocs, aven-
tura, descoberta de la natu-
ra, a la vegada que aprenen 
a fer de reporters: investigar 
un misteri, prendre notes, 
fer fotos, redactar una petita 

“L’objectiu de tots nosaltres 
és formar-nos en una professió 

amb molta demanda”

"a les colònies d’El periódico 
i Fundesplai hem fet 

molts amics. repetirem!"

Edgard aguilera, 25 anys, segon per l’esquerra El grup de la noa i la beth a Can Grau (Garraf)

El 26 d’abril es va posar en marxa 
la 1a edició del Certificat de Pro-
fessionalitat de Sacrifici, feinejat 
i especejament d’animals, em-
marcat dins del projecte Oportu-
nitats dels programes Integrals 
de la Garantia Juvenil.
Aquesta formació es realitza 
gràcies a l’acord assolit entre 
Fundesplai i Mercabarna que ha 
aportat l’experiència en el camp 
del tractament alimentari i la 
possibilitat que aquesta formació 
tingui una alta qualitat i una alta 
previsió d’inserció laboral, ob-
jectiu compartit pels programes 
Integrals de la Garantia Juvenil. 
En paraules d’una de les respon-
sables de formació de Mercabar-
na, Maite Palat, aquesta forma-
ció “permet als i les joves una 
via d’entrada al món laboral de 

la mà directa de professionals del 
sector en un context de deman-
da permanent de feina d’aquest 
tipus de coneixement i titulació”. 
La iniciativa entre Fundesplai i 
Mercabarna ha de possibilitar la 
inserció de 8 de cada 10 joves i 
tal com ens diu Edgard Aguilera, 
participant del programa Opor-
tunitats i el CdP de Carnissers: 
“L’objectiu de tots nosaltres és 
formar-nos en una professió amb 
molta demanda i amb la necessi-
tat de professionals competents.” 
El curs finalitzarà a finals d’agost 
amb l’objectiu que els 15 joves 
participants puguin trobar feina 
dins el mateix entorn de la ciutat 
alimentària més gran de Catalu-
nya, que agrupa més de 700 em-
preses operants i més de 25.000 
persones treballant-hi cada dia.

notícia... Al final de les colò-
nies cada infant marxa de les 
colònies amb un exemplar 
d’El Periódico elaborat per 
ells mateixos.

Al final, cada 
infant marxa 
amb un exemplar 
d’'El Periódico' 
fet per ells/es 
mateixos

Més informació: 
http://estiudecolonies.
elperiodico.cat/
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Quina cosa no oblidaries mai de portar a unes colònies?

fem pinya

Olga Montero díaz
35 aNyS 
EspLaI La tOrtUGa CEIt 
(barCELOna)

“EL Més dIVErtIt és 
dOnar VIda a pErsOnatGEs”
Les colònies no es limiten a l’es-
tada: reunions, preparar materi-
al, 24 hores a full amb infants 
i joves... I tornar a jugar com si 
fossis un més d’ells (i sí, recone-
guem-ho, fent trampes igual que 
ells). Els millors records són quan 
les monitores i monitors repre-
sentem personatges del centre 
d’interès. He sigut pirata, Nefer-
titi, odin, hostessa d’una agèn-
cia de viatges, un mussol savi... 
Veure la reacció dels infants, 
com s’il·lumina la seva cara, 
aguanten el riure, et seguei-
xen el fil i interactuen amb els 
personatges, no té preu. Quan 
veus aquelles caretes, saps que 
el que fas val molt la pena.

María García Olivé
21 aNyS 
EspLaI CastanyOt  
(sant JOan dEspí)

“EL MILLOr Va sEr 
prEparar L’aCtIVItat dE nIt”
El Sergi i jo l’any passat vam 
ser monitors del grup de 
Supergrans del nostre esplai. 
Tot i ser un grup complicat, els 
nens sempre et donen energi-
es i emocions. Per a nosaltres, 
el millor moment va ser quan 
vam preparar l’activitat de nit. 
Per al grup era una experiència 
nova i per això vam decidir fer-
ho quelcom especial. El millor 
moment va ser veure tota la tro-
pa preparada per a l’activitat 
amb un somriure i uns ulls bri-
llants plens d’il·lusió i sorpresa. 
aquella reacció per part seva i 
gratificació com a monitors mai 
se’ns oblidarà.

darío albert Maqueda
24 aNyS
La Casa dEL sOL naIXEnt
(trEMp)

“EL sEntIt 
dE GErManOr”
Són molts els records que em 
venen al cap en pensar en les 
colònies: la il·lusió amb què 
marxem, les ganes que veus 
als infants, les activitats, les 
excursions... Una de les coses 
que més m'agrada de les colò-
nies és el sentit de germanor 
que neix entre els monitors i 
els infants. durant els 10 dies 
d'estada som una petita fa-
mília que convivim junts, que 
hem de continuar fent els hà-
bits quotidians que cadascú 
fa a casa seva (rentar-se les 
dents, parar la taula, posar-nos 
el pijama...) però que ara ho 
fem tots junts.

Mariona Valentín armengol
18 aNyS
EspLaI EL raCOnEt 
(CErVELLó)

“MOMEnts dE 
MOLts sOMrIUrEs”
El meu millor record com a moni-
tora en unes colònies va ser fa un 
any enrere a Molins de Rei. Recor-
do que vam anar a fer una excur-
sió per la muntanya i voltants. El 
terreny estava tot enfangat, ja que 
feia cosa de dos dies que havia 
plogut i hi havia trams una mica 
complicats de passar. Una moni-
tora anava davant i una mica més 
i cau enmig del fang, jo anava al 
darrere i com és normal vaig riure, 
amb tanta mala sort que la que va 
quedar amb la cara plena de fang 
vaig ser jo.  És un bon record, ja 
que és una anècdota que sempre 
recordarem tots, i va ser un mo-
ment de riures molt divertit.

Marc sáez Valls
23 aNyS
MOnItOr dE MEnJadOr I  
COLònIEs a L'EsCOLa sant Martí

“aJUdar ELs InFants a 
dEsCObrIr La natUra”
L'any passat vaig anar com a 
monitor de colònies d'estiu 
i aquest any en coordinaré 
unes. d’aquestes experiènci-
es, acompanyar els infants, 
especialment els més petits, 
en el descobriment de la na-
tura (conèixer com viuen els 
animals, quins tipus d’arbres 
ens envolten...), ajudar-los a 
deixar les motxilles i instal·lar
-se a l’habitació i comprovar  
com saben organitzar-se i 
guanyar autonomia en direc-
te és impagable. Pràcticament 
els veus créixer d’un dia per 
l’altre!

pol segura. 7 anys
EsCOLa sant Martí. barCELOna

“Les ganes de jugar!”
"L’any passat vaig anar de colònies a l’estiu i el que m’emportaria segur a les 
properes són les ganes de jugar, però també és important agafar una motxilla i 
el raspall de dents."

andrea Molina. 6 anys
EspLaI pInGüí. sant andrEU dE La barCa

“La motxilla!”
"doncs la motxilla! Perquè a dins de la motxilla portem totes les coses! La roba, 
el banyador, el raspall de dents, la llanterna… Si no portem la motxilla com ens 
vestirem? ah! I el nino per dormir! Perquè amb el nino no ens fa por la foscor, ni 
dormir fora de casa!".

Laura suárez Legua. 15 anys 
JOVE dEL CE dIVErsItat LúdIa. sant FELIU dE LLObrEGat

"El sac de dormir i la màrfega"
"M'emportaria el sac de dormir i la màrfega. Mai se m'he oblidaria! a l'estiu 
potser sense sac no passaria molt de fred... però sense màrfega... quin mal 
d'esquena passaria! (riu). També m'emportaria moltes ganes de passar-ho bé, 
de conèixer gent nova i de fer molts amics!".

yomara Flores blanco . 11 anys 
assOCIaCIó CasaL InFantIL La MIna. sant adrIÀ dEL bEsòs

“Els amics, les amigues i els educadors, 
per compartir i conviure amb ells”
“La roba i el raspall de dents per estar nets. El banyador per poder gaudir de les 
activitats d'aigua i piscina. La llanterna per descobrir coses. I el més important, els 
amics, les amigues i els educadors, per compartir i conviure amb ells. I tenir moltes 
ganes de participar.”

per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè m’atrauen molt els temes relacionats amb 
la infància. Són coses que suposen un petit esforç, 
com és fer un concert, per a tu, però que donen uns 
fruits molt grans, com és ajudar els més petits.

Què creus que aporta la música a l’educació 
en el lleure?
Em sembla essencial. La música és passió i això s’ha 
de transmetre. A més implica una sèrie de valors 
importants com esforç, solidaritat, constància... Em 
sembla que la cultura és bàsica per construir una soci-
etat com cal, i la música forma part d’aquesta cultura.

Com va ser l’experiència de fer un concert amb 
públic infantil amb Los Mambo Jambo, el teu grup?
Jo ja ho havia fet alguna vegada i és molt enriquidor. 
Els nens són un públic fantàstic però a la vegada 
molt exigent. Si els agrades et faran cas, si no des-
connectaran al primer minut.

Què li diries a algun amic perquè també col·l-
aborés amb Fundesplai?
Que val la pena. Que no costa tant posar una mica 
del que fas al servei dels que ho necessiten i que la 
satisfacció al fer-ho és molt important.

“La cultura 
és bàsica  
per construir 
una societat 
com cal"

dani nel·lo 
MÚSIC

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

Quins són els teus millors records com a monitora d’unes colònies?



Quin és l’objectiu d’aura 
Fundació?
Ajudar a millorar la qualitat de 
vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i del desen-
volupament (DID) mitjançant 
la seva inserció social i laboral 
seguint la metodologia de Tre-
ball amb Suport.

Què us caracteritza?
El tret diferencial d’Aura és el 
suport que es dona als partici-
pants, a l’empresa i a la família al 
llarg de tota la vida laboral. Per a 
nosaltres, inclusió laboral vol dir 
treballar a l’entorn normalitzat, 
en empreses ordinàries, amb els 
mateixos drets i deures i retri-
bució econòmica segons la seva 
posició a l’empresa.

tothom pot accedir a l’em-
presa ordinària?
Hi ha uns condicionants necessa-
ris. Els participants a Aura fan un 
temps de formació i preparació 
laboral que ens permet conèixer 
les seves habilitats i característi-
ques personals i intentem buscar 

la posició i entorn idonis per a les 
seves capacitats i característiques.

Què representa per a una 
persona amb dId signar un 
contracte de treball?
És un moment molt important! 
No l’obliden mai. Només hi són 
presents els representants de 
l’empresa i el jove treballador, 
acompanyat del preparador la-
boral i un representat d’Aura.
És un dia d’emocions. Es fan fotos 
signant el contracte i passen a la 
història personal i de la Fundació, 
on se celebra amb els companys.
Sovint és el primer cop que no 
intervenen els pares en una acte 
tan important. Ells arriben a casa 
amb el contracte que han acon-
seguit i que han de defendre per 
ells  mateixos treballant bé, com 
qualsevol altre treballador.

En memòria de Carles 
Capdevila, periodista 
i escriptor, que ens 
va deixar l’1 de juny. 
Per la seva defensa de 
l’educació i per ser el 
millor ambaixador de 
la tasca dels monitors 
i monitores de lleure i 
de totes les persones 
que tenen cura de les 
persones.

al barri de Sant Cosme, 
al Prat de Llobregat, 
que celebra amb dife-
rents actes els seus 50 
anys. Un barri que acull 
des de 2007 la seu de 
Fundesplai i té un fort 
sentiment comunitari. 
Felicitats.

A peu de carrer... per Josep Maria Valls

El lleure com 
a part del 
sistema educatiu
Joan Mateu, en la seva ponèn-
cia del debat “Ara és demà”, 
proposava parlar “d’arqui-
tectura del sistema educatiu”, 
tractant de superar una visió 
estàtica que porta implícit el 
terme estructura. En ple debat 
educatiu, resulta pertinent re-
visar el pes i la funció dels ele-
ments d’una nova arquitectura 
del sistema educatiu, entre els 
quals el del lleure.
Fa pocs mesos, amb motiu 
dels 30 anys de la FMRP, 
César Coll afirmava que l’e-
ducació està “distribuïda” i 
que els aprenentatges ja no 
es produeixen exclusivament 
a l’escola. Alhora, advertia que 
és en el lleure on s’està pro-
duint la “privatització” de la 
“personalització educativa”, 
en el sentit que només poden 
accedir a determinades opor-
tunitats educatives alguns 
segments de la població.
El món de la recerca coincideix 
en el fet que molts aprenentat-
ges significatius, l’adquisició 
de determinades competènci-
es, d’educació de valors i l’ac-
cés als coneixements, es pro-
dueixen fora de les aules, en 
el temps no lectiu dels infants.
Des de Fundesplai també hem 
recordat que els 175 dies d’es-
cola són menys de la meitat de 
l’any, que el 35% del temps que 
els infants passen a l’escola ho 
fan en espais “no lectius” i que 
les 12 setmanes de vacances 
d’estiu representen una quarta 
part de la vida de l’infant.
Té sentit amb aquestes dades 
no incloure el lleure dins la 
nova arquitectura del siste-
ma educatiu, especialment si 
volem garantir la qualitat i l’e-
quitat educativa per a tothom?
La comunitat i l’administració 
han d’incorporar aquest àm-
bit com a propi, i plantejar-se 
com integrar el lleure en els 
projectes educatius del centre 
i del territori.
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Entrevista a: Glòria Canals 
directora d’aURa FUNdaCIÓ

El color
de la pinya

"El dia en què signen el contracte 
laboral no l’obliden mai"

www.fundesplai.org

Quina resposta rebeu de les 
empreses?
En els darrers 30 anys he visitat 
més de 2.000 empreses. Pràc-
ticament tothom m’ha rebut 
bé, però poc més d’un 10% han 
passat a ser el que anomenem 
“Empreses amb Aura”.
Això vol dir que moltes d’elles 
voldrien col·laborar, però no ho 
fan ja sigui per raons econòmi-
ques o perquè ja compleixen la 
LISMI a través de les “mesures 
alternatives” que es van autorit-
zar posteriorment a la Llei d’in-
tegració.
En tot cas, la gran majoria d’ 
"Empreses amb Aura” estan 
molt satisfetes.

Existint la LIsMI, per què 
una tercera part de persones 
amb dId no treballen?
El fet que les empreses puguin 
optar a comprar serveis de cen-
tres especials de treball per com-
plir amb la contractació del 2% 
que diu la LISMI, ha representant 
un  pas enrere en el tema de la 
contractació de persones amb 
DID.
Tampoc ajuda que els descomp-
tes per contractar persones amb 
DID siguin els mateixos que per 
contractar persones amb disca-
pacitat física inclús amb estudis 
superiors.
També s’ha de dir que la manca 
de preparació de les persones 
amb DID i la majoria de cops les 
mancances en habilitats socials i 
control emocional fan més difícil 
que puguin arribar a treballar de 
manera autònoma. Malgrat tot, 
molts nois i noies, sobretot si en 
la seva infància se n’ha evitat la 
sobreprotecció i se n’ha potenci-
ant al màxim les capacitats i res-
ponsabilitats, han demostrat que 
poden ser treballadors en entorns 
“ordinaris” i se senten feliços tre-
ballant i sentint-se membres ac-
tius de la societat.

a donald Trump, Presi-
dent dels EUa, per treu-
re el seu país, primera 
potència mundial, dels 
acords de París, que su-
posen un cop molt dur 
a aquest esforç inter-
nacional contra el canvi 
climàtic.

Ajudem a millorar 
la qualitat de vida de 
les persones 
amb discapacitat

Apunt
pedagògic
Carles 
Barba
Vicepresident 
de Fundesplai

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!

Fes el teu 
donatiu! 
fundesplai.org

902 10 40 30

  

Descobreix la història 
de la Paula i els seus amics

http://www.aurafundacio.org/


