
Reflexions

El cas Millet no només ha fet mal al Palau. Ha tacat al con-
junt de les entitats no lucratives. Malauradament, tot i que
les estafes estan prou identificades, en aquests casos, es
genera un estat d'opinió on es posa en entredit un dels va-
lors més importants de les entitats: la confiança. 

En moments com aquests, és més important que mai rei-
vindicar el paper de les entitats com a instruments de par-
ticipació i d'exercici de la ciutadania. Catalunya es carac-
teritza, entre d'altres coses, pel seu ampli i divers teixit
associatiu i per la participació dels ciutadans en els milers
d'entitats no lucratives que treballen per l'interès general.
És un dels principals patrimonis del país que cal conser-
var. Com se sap, la immensa majoria de les persones que
participen i col·laboren amb les associacions i fundacions,
ho fan des de la bona fe, l'altruisme, l'honestedat i el bon
treball. Catalunya seria una altra sense l'existència d'a-
quest teixit associatiu que genera civisme, convivència i
cohesió social.

És responsabilitat de tots, no només evitar que es genera-
litzi la sospita respecte les iniciatives de les organitzacions
cíviques, culturals i solidàries, sinó posar en valor les enti-
tats, les persones que en formen part i la feina que fan. Es
una bona hora per a que els mitjans de comunicació con-
verteixin en actualitat la bona notícia de la seva tasca. És
una bona oportunitat  per a que el món polític i el Parla-
ment, lluny de legislar reactivament pensant en les perver-
sions possibles, ho facin per reforçar la vida associativa i el
bon fer de les organitzacions. És hora, finalment, que el
Tercer Sector i les persones de bona fe no es confonguin
amb la situació, renovin la confiança en ells mateixos i mi-
llorin els seus processos de comunicació amb la societat.

Editorial

El valor i la confiança
en les entitats

“L'Esplai” és la marca d'un gran projecte que, sota el lideratge de la
Fundació Catalana de l'Esplai, agrupa les entitats: 

Associació Catalana Cases de Colònies
Serveis d'Esplai 
Centre d'Estudis - Suport Associatiu 
Federació Catalana de l'Esplai
Fundación Esplai

La missió de “L'Esplai” 
es concreta en la realització 
de programes educatius 
integrals a les escoles, la
gestió d'equipaments i
programes d'educació
ambiental,cursos de 
formació i serveis de 
gestió per al món 
associatiu i projectes 
per la inclusió digital. 
Integra també l'acció 
d'una Federació amb
més de 100 
centres d'esplai, 
així com la tasca de la 
Fundación Esplai, 
d'àmbit estatal.

Els nostres valors
Utopia

Volem avançar cap a un
món més just, vers una
societat inspirada en els
valors de la pau, la demo -
cràcia, la fraternitat i la sos-
tenibilitat. 

Solidaritat
Optem per la cultura de la
solidaritat i la cooperació,
basada en la dignitat de les
persones i dels pobles i el
respecte a la diversitat i als
drets humans. 

Iniciativa
Volem fomentar la participa-
ció i l'esforç individual i
col·lectiu, per fer front als
reptes amb creativitat i com-
promís i per desenvolupar
una ciutadania activa i res-
ponsable. 

Felicitat
Cerquem una ètica basada
en la confiança en la perso-
na i en la recerca de la felici-
tat, a partir de l'honestedat,
la coherència, la generosi-
tat, la comunicació i l'ex-
pressió dels sentiments.

Els valors organitzatius
A partir dels nostres valors 
i per dur a terme la nostra
missió, considerem impres-
cindible caracteritzar la nos-
tra organització per:

La independència
Volem treballar sense
subordinació econòmica,
política i institucional, ni
submissió a cap altre interés
que no siguin els valors que
inspiren la nostra missió. 

La transparència
Volem treballar amb clare-
dat en els objectius i trans-
parència en la gestió de
recursos. Una transparència
basada en la coherència i en
la informació, portes endins
i respecte a la societat.

L'obertura i 
el pluralisme
Volem l’aportació de la 
pluralitat, la diversitat i la 
participació, tant en la
composició interna com en
el treballa en xarxa amb
altres agents educatius,
associatius i culturals i en
les relacions amb l’entorn
polític, econòmic i social.
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La proposta global 
dels projectes impulsats per

“L'Esplai” es caracteritza per:

Voluntat educativa

Opció per la inclusió i la 
transformació social

Compromís mediambiental i 
de sostenibilitat

Aposta per la qualitat del servei

Compromís per la coresponsabilitat

Impuls al Tercer Sector 

LA NOSTRA
MISSIÓ 
“Educar els in-
fants i joves en el
lleure i 
promoure el 
desenvolupament
associatiu, amb
voluntat 
transformadora i
d’inclusió 
social”

A l'actualitat, pel que fa al consum de
drogues, si d'alguna cosa no se'n pot
dubtar és del procés de "normalització"
que ha experimentat aquest consum.
Una "normalització" que es reflecteix
no tant en l'extensió de les prevalències
dels consumidors (que també) com en la
incorporació d'aquestes conductes als
estils de vida i a les formes d'interacció,
en definitiva a la "manera d'estar al
món" dels usuaris, i a les expectatives
de qui els observen. 

Òbviament, hi ha molts matisos i grada-
cions en aquest procés i no es pot gene-
ralitzar la conclusió. Per exemple, per a

la gran majoria d'adolescents aquesta
"normalització" està concretada bàsica-
ment en l'ús de cànnabis i en aquesta ce-
rimònia consumista de cap de setmana
que s'alimenta essencialment d'alcohol.
D'aquesta manera, no és fàcil que algú
imagini un "finde" sense beguda (per
suposat, aquests adolescents no ho fan)
i és aquesta beguda la que permet man-
tenir la fantasia que s'acompliran les ex-
pectatives d'una "cosa nova i merave-
llosa" a cada ocasió que es reitera el ru-
tinari ritual de la nit de festa. Igualment,
és quasi universal la convicció que "els
porros són cosa de joves", que conver-
teix aquest consum quasi en una qüestió
d'obligat compliment. Tan és així que,
quan s'enfronta nois i noies amb els em-
fasitzats riscos de les drogues, no són
pocs els que assenyalen que sí, que
aquestes drogues tenen riscos, però que
el principal és el risc de l'exclusió que
se'n deriva no precisament de consumir
sinó de no fer-ho. 

En aquest context, la lectura de les es-
tratègies de prevenció ha de ser clara-
ment diferent. D'entrada, perquè la ma-
teixa normalització fa molt més difícil
l'objectiu de l'abstinència, paradigma
del desitjable durant molts anys, obli-
gant a plantejar fites intermèdies (que es
consumeixi més tardanament, o menys,
o durant menys temps, o només algunes

substàncies...), en una aproximació a
l'altre model de prevenció, el de reduc-
ció de danys. Després perquè, davant la
nova situació és necessari repensar les
respostes davant dels riscos, renovar els
factors de protecció.  

En aquests moments, tan necessari o més
que assenyalar els perills resulta ser l'anà-
lisi de les expectatives de beneficis; a
més, cal subratllar les exigències de tre-
ballar l'autonomia, la capacitat per ser di-
ferent, les actituds crítiques front als estils
de vida o els tòpics, la necessitat d'un
pensament propi, d'un projecte de vida... 

Sobretot, és necessari cultivar aquella
altra manera de reduir riscos que, supe-
rant l'evitació dels perills immediats al
consum, busqui que, a llarg termini, les
drogues ocupin menys espai i tinguin
menys importància a la vida de la per-
sona, que hagi menys possibilitats d'"en-
ganxar-se". Per això, res millor que la
promoció dels valors prosocials i dels
interessos vitals. Un jove actiu, solidari,
compromès amb la seva vida i amb el
seu temps, pot consumir alcohol, cànna-
bis o el que sigui, però ho farà de manera
molt més  perifèrica, menys condicio-
nant i decididament menys perillosa.

Potser aquest sigui el nou horitzó de la
prevenció. 

Altres models de prevenció

Eusebio Megías 
Director Tècnic FAD
Membre Consell Assessor 
Fundación Esplai
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