
In memoriam

Som al darrer trimestre del curs i en dos mesos encarem les va-
cances escolars. Com cada primavera, els pares i mares comencen
a fer combinatòries, calendaris de vacances i pressupostos
domèstics.
A la vegada, s’acosten les eleccions catalanes i els partits es-
criuen els seus programes. En aquest context, volem fer notar la
necessària prioritat que hem de donar com a societat, també
des de la política, a la infància i a garantir la seva ciutadania. 
Cada vegada més, la societat tracta els infants i adolescents o bé
com a segment de consumidors de tota mena de productes 
comercials (alimentació, moda, tecnologia, joc, turisme, ídols di-
versos...), o bé com objectes fràgils sobreprotegits (inundats de
benestar material, evitant-los conflictes, pèrdues o decepcions,
eximint-los de responsabilitats...). 

Aquesta mateixa societat observa amb desconcert les expres-
sions més punyents del seu fracàs col·lectiu amb una infància i
joventut que abandona prematurament la seva formació, pre-
senta patologies creixents pel que fa a l’alimentació i el consum
de drogues i mira més les pantalles que les persones. Una infàn-
cia que no tolera les frustracions, allarga l’adolescència i creix en
la immediatesa, el mínim esforç i la dependència crònica.
La política s’ha d’ocupar d’aquesta qüestió i ha d’exercir lideratge
social per considerar els infants com a ciutadans, és a dir, garan-
tint drets als qui no els tenen i sobretot, i a tots, educant-los en
l’assumpció de les seves responsabilitats. 
Fa unes setmanes presentàvem públicament una proposta ac-
tualitzada del que es pot fer des de l’Esplai en aquesta direcció i
del que poden fer els poder públics per a donar-hi suport. El
proper estiu és una excel·lent oportunitat per a que els nois i
noies aprenguin a conviure, a ser més autònoms i millors ciuta-
dans. Les eleccions són una oportunitat per definir estratègies i
adoptar compromisos.

Editorial

Els infants 
com a ciutadans

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 nostra missió  
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 i 
dels seus
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 democràcia, la frater-
nitat i la sostenibilitat.

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 partici-
pació i l’esforç individual i
col·lectiu, per fer front als
reptes amb creativitat i
compromís i per desenvolu-
par una ciutadania activa i
responsable.

Felicitat
Cerquem una ètica basada
en la confiança en la persona
i en la recerca de la felicitat, 
a partir de l’honestedat, la
coherència, la generositat, 
la comunicació i l’expressió
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 subor-
dinació 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 claredat
en els objectius i transparèn-
cia en la gestió de recursos.
Una transparència basada en
la coherència i en la informa-
ció, portes endins i respecte
a la societat.

L’obertura i 
el pluralisme
Volem l’aportació de la plura-
litat, la diversitat i la partici-
pació, tant en la composició
interna com en el treballa en
xarxa amb altres agents edu-
catius, associatius i culturals i
en les relacions amb l’entorn
polític, econòmic i social.
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La proposta dels 
projectes impulsats per la 

Funació Catalana de 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”

El 20 d'abril ha mort Vicenç Arias,
després d'una llarga malaltia a l'edat
de 51 anys. Són moments de dolor
per a totes les persones que hem
estat prop seu al llarg de tots aquests
anys.

El Vicenç ha estat tota la vida vincu-
lat a l'Esplai. Amb 13 anys era un
dels joves més actius del grup Edel-
weis del Club Infantil i Juvenil de
Bellvitge.
Company de la Nico Pérez, el Mano-
lo Cascos, el José Luis Domínguez, el
Pep Vallecillos ...  quan la Charo Bat-
lle, el Carles Castells i jo mateix
fèiem de monitors del grup. Ja era en
aquells moments un jove que assumia
responsabilitats, liderava els altres
amb el seu compromís i desbordava
alegria i bons sentiments.
Fruit també d'aquesta experiència,
va decidir estudiar magisteri i va tre-
ballar de mestre a Pallejà i a Sant
Boi. A l'escola Antoni Gaudí de Sant
Boi de Llobregat, va fer de cap d'es-
tudis i, després, va assumir la direc-
ció del centre. Allà, va conèixer la
Maite amb qui es va casar al 1991 i
amb qui va tenir també els seus dos
fills, la Júlia i el Pau. 

A principis dels anys '80 va entrar a
col·laborar com a voluntari al Club

d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet,
un projecte amb el qual es va com-
prometre en cos i ànima. Durant deu
anys en va assumir la direcció (del
1990 al 1999) i durant deu anys més
(del 2000 al 2010) va ser president
de l'entitat. Ell va liderar tot el pro-
cés de construcció del nou local que
es va inaugurar al 1997.

Al 1999 s'havia incorporat a treba-
llar al Movibaix, coordinant els pro-
grames d'activitats (el Movijove, la
Festa del Maig...) Dos anys després
i, entre el 2000 i el 2003, va assumir
la gerència de Serveis d'Esplai en
una etapa especialment complicada
i, posteriorment, es va encarregar de

coordinar diferents programes com
l'Aventura de la Vida, Jugar i llegir i
va dirigir la Festa Esplai, ja al Prat,
dels anys 2005 i 2006.
En Vicenç va formar part del primer
Patronat de la Fundació Catalana de
l'Esplai i en va ser membre durant
dos mandats, des de 1996 i fins al
2003.

Més enllà de la seva biografia i pel
damunt de totes les coses extraor-
dinàries que ha fet per l'Esplai, per
Pubilla Cases i Can Vidalet, per
L'Hospitalet i Esplugues, Vicenç ha
estat una gran persona. Treballado-
ra, generosa, lleial, tenaç, emprene-
dora, compromesa, sòlida i amb
grans sentiments. Ha estat una molt
bona persona i un referent per a
molts de nosaltres. Amb la seva llar-
ga malaltia, ha lluitat com sempre
ho ha fet i encara que aquesta batalla
l'hagi perdut, ha guanyat la de la
proximitat i l'estimació dels com-
panys, dels amics i de la família. 

Et trobarem a faltar, Vicenç, i el teu
estel, en el cel de L'Esplai, brillarà
sempre amb força per donar llum en
el nostre camí...

Josep Gassó 
President 

Vicenç Arias, mestre i educador  
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