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REDACCIÓ

El passat 8 d'octubre es va
celebrar a CENTRE ESPLAI
el plenari del Consell As-

sessor, on van participar bona
part dels més de cinquanta inte-
grants d'aquest òrgan, que repre-
senten un ampli ventall ideològic i
cultural del nostre país. Enguany
la reunió va servir per recollir les
aportacions i reflexions dels
membres del Consell Assessor,
que serviran per engegar el pro-
cés que es durà a terme en els
propers mesos a la Fundació per
definir el Pla Estratègic per al pe-
ríode 2011-2015.

El Consell Assessor es va crear
l'any 1996, en paral·lel a la cons-
titució de la Fundació Catalana de
l'Esplai. És l'òrgan que té per ob-
jectiu fer de pont entre la societat
i la Fundació. Els membres del
Consell col·laboren de diferents
maneres amb l'entitat i, un cop a
l'any, es reuneixen en un plenari.

El Consell Assessor
és el pont entre la

societat i la
Fundació

La reunió del 8 d'octubre la va
presentar el president de la Fun-
dació, Josep Gassó, que va salu-
dar totes i tots els assistents i els
va agrair el seu compromís  a fa-
vor dels infants, els joves i les se-
ves famílies, "en uns moments es-
pecialment difícils a causa de la
situació econòmica i la crisi de
confiança en les institucions i la
societat civil". 

Fent referència a una reflexió que
va escoltar en en una jornada de li-
deratge i món empresarial, Josep
Gassó va apuntar que "per sortir
enfortits de la crisi necessitarem
tres coses: coratge, per afrontar
els canvis i acostar-nos a la reali-
tat; projecte, que és el que justifica
els sacrificis i els esforços que
hem de fer i esperona a embarcar-
se en aquest treball amb il·lusió; i
credibilitat, que és la conseqüèn-
cia de la transparència".

A continuació, la Directora gene-
ral de la Fundació, Montserrat
Ginés, va exposar els trets més
destacats del curs 2008-2009 a
l'entitat, i  el membre del Patro-
nat, Salvador Carrasco,  el treball
que ha desenvolupat el Consell
Assessor en aquest darrer perí-
ode. El vicepresident,  Carles
Barba, va fer un primer  balanç
del Pla Estratègic 2004-2009 i va
donar la paraula als diferents

membres del Consell Assessor i
del Patronat.

Crisi i nou context
La gran majoria dels ponents de
la reunió va coincidir en destacar
el fort impacte que la crisi econò-
mica està tenint sobre la societat i
com la Fundació Catalana de l'Es-
plai ha de donar resposta a dos as-
pectes concrets: l'exclusió social,
especialment la que afecta infants
i joves, i el paper que ha de jugar
l'educació en el lleure en aquest
nou context.

Evitar la xenofòbia
Respecte a l'exclusió social, Pau
Vidal va destacar la importància
de la xarxa d'esplais arrelada al
territori com un instrument per
col·laborar en les respostes a
aquesta crisi, una valoració amb
què també van coincidir, entre
d'altres, Mercé Solé, Núria Gis-
pert o Rosa Valls, que van incidir
perquè la Fundació continuï apos-
tant per la solidaritat com un dels
seus valors i treballi per la cohe-
sió social, especialment en els
col·lectius de la infància, la im-
migració, la discapacitat... a tra-
vés de l’educació en el lleure i
per evitar la xenofòbia.

Pel que fa a les respostes que l'edu-
cació en el lleure pot oferir en el
nou context, Imma Noguera i Mi-

quel Inglés  van posar l'accent en la
fórmula-lema de la Fundació Cata-
lana de l'Esplai, I+F=C2 “el infants
feliços esdevenen ciutadans com-
promesos”, com una manera d'edu-
car infants i joves que, a causa de
la crisi, han passat en molts casos
del consumisme desaforat a la pre-
carietat familiar. 

Incidència política
La capacitat d'incidència política de
la Fundació va ser un altre dels
punts que es va destacar en el ple-
nari del Consell Assessor. Aquest
aspecte es va concretar en la inclu-
sió de l'educació en el lleure dins de
la nova Llei d'Educació de Cata-
lunya. En aquest sentit, Jordi Iz-
quierdo va destacar la complicitat
aconseguida amb moltes adminis-
tracions públiques i institucions,
però va comentar que ara calia asse-
gurar el desplegament normatiu de
la Llei d’Educació de Catalunya.

“Cal assegurar el
desplegament 

en l’àmbit del lleure
de la Llei d’Educació

de Catalunya”

D'altra banda, tant Ricard Aymerich
com Joan Coscubiela, van coincidir
en assenyalar que, en el camp de la
incidència pública, cal donar un pas

més enllà i impulsar una regulació
clara del propi sector.

Bona gestió i transparència
Un altre dels grans temes que va
centrar el debat va ser el model de
gestió d’entitats, un apartat on
molts dels membres del Consell
Assessor van posar la Fundació
com a exemple de transparència.

Així, Elisenda Malaret va apostar
per incrementar la transparència,
un aspecte on, segons Malaret, la
Fundació és idònia per liderar
aquesta política a Catalunya.
Això ha de reforçar els lligams
amb la societat. 

Xavier Masllorens va animar la
Fundació a analitzar d'una manera
àmplia allò que pot fer per aconse-
guir una societat més inclusiva, en-
cara que no estigui directament re-
lacionat amb el lleure. També va
animar a repensar la missió i deci-
dir, entre tothom, tres valors: un de
caràcter ètic, un d'emocional i un
de pragmàtic.

Els esplais, el cor 
de la Fundació
Finalment, molts dels ponents van
posar l'èmfasi en què la Fundació
continuï reforçant la xarxa d'es-
plais, el "cor" fundacional de l'en-
titat i les seves arrels al territori.
Salvador Carrasco va presentar la

publicació “Els centres d'esplai,
ara i aquí” com un esforç col·lectiu
de reflexió sobre com les entitats
de lleure poden donar resposta als
reptes d'una societat canviant.

En aquest sentit, Jordi Menéndez
va defensar la vigència dels cen-
tres d’esplai com el cor de l’acti-
vitat de la Fundació per dos mo-
tius: legitimen l’acció de l’entitat
i garanteixen la pedrera.

“Els esplais
legitimen l’acció de

l’entitat i
garanteixen la

pedrera”

Núria Valls i Mercè Fluvià van
resumir el parer del Consell As-
sessor en el sentit de continuar
apostant pel voluntariat i la parti-
cipació i reforçar els esplais, que
constitueixen l'experiència sobre
la que s'ha construït la Fundació. 

Josep Gassó va cloure l'acte
agraint als assistents les seves
aportacions “que -va puntualit-
zar-  marquen l'inici del procés
d'elaboració del Pla Estratègic,
on hi podran dir la seva totes les
persones que formen part de la
Fundació i els agents relacionats
amb la nostra entitat”. 

EL PLENARI DEL CONSELL ASSESSOR DE LA FUNDACIÓ ES VA CELEBRAR A CENTRE ESPLAI EL 8 D’OCTUBRE

El Consell Assessor engega el
procés del Pla Estratègic 2011-15  
L'òrgan aplega més de 50 representants de diversos sectors de la societat catalana

Reunió del plenari del Consell Assessor de la Fundació celebrat el 8 d’octubre a CENTRE ESPLAI
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