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Segons l’Institut Nacional
d’Estadística, a Catalunya,
el 38,2% dels joves de 16 a

24 anys no treballen. Aquest per-
centatge és més del doble de la
taxa global de desocupats catalans
que, segons les mateixes fonts, se
situa en el 17%. A aquestes dades -
de per si preocupants- se li ha de
sumar el fet que en aquesta franja
d’edat, i en els perfils menys for-
mats, és on s’està destruint més
ocupació a causa de la crisi, perquè
es tracta del segment més vulnera-
ble. Enmig d’aquest panorama  des-
coratjador, les entitats del Tercer
Sector i, en concret, les d’educació
en el lleure sobresurten com un nou
filó d’ocupació per a joves. Una veri-
table via d’entrada a les primeres
experiències laborals, amb un fort
component social i de compromís 
i que, a més, tenen incorporada
una funció tutorial i generadora de
processos d’aprenentatge. 

Tant o més preocupant que la taxa
d’atur juvenil és la dada de joves
que ni treballen ni estudien, aquella
franja que els mitjans de comunica-
ció han popularitzat com a "Gene-
ració Ni-Ni". Segons un estudi de
l’Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmics
(OCDE), a Espanya es troben en
aquesta situació el 14% de joves de
16 a 24 anys. "Espanya és un dels
països europeus inclosos a l’estudi
on el problema és més greu. L’in-
forme també recull que el 5% dels
que deixen d’estudiar després de
l’ensenyament obligatori queda
atrapat en la inactivitat i un altre
20% en l’atur. I això implica que els
cinc anys després de deixar els estu-
dis passaran la major part del temps
en aquesta situació", diu l’econo-
mista de l’OCDE Glenda Quintini,
coautora de l’estudi.

A Espanya el 14% de
joves de 16 a 24 anys
ni estudia ni treballa

Davant d’aquesta situació, les enti-
tats socials se situen com un dels
sectors que han creat i poden seguir
creant ocupació. I, en especial, ocu-
pació per a joves. El passat 18 de
març es va presentar a Barcelona 
el llibre "L’Ocupació al Tercer Sec-
tor Social de Catalunya", editat per
Caixa Catalunya i elaborat per
l’Observatori del Tercer Sector. Per
a Pau Vidal, coordinador de l’OTS i
de l’estudi, "en els darrers sis anys
el tercer sector ha duplicat i fins i

tot triplicat alguns dels seus indica-
dors i apunta que el 70% de les enti-
tats socials a Catalunya crearan
ocupació en els propers cinc anys".
Pel que fa al perfil de persones con-
tractades a les entitats socials, el
73% són dones i el 49% tenen entre
20 i 35 anys.

El perfil de l’ocupació a la
Fundació i les entitats
La Fundació Catalana de l’Esplai
i les entitats que aplega, esdevé un
cas paradigmàtic del global del
tercer sector, pel que fa al perfil
de les persones que hi treballen.
La Fundació i les entitats ocupen
al llarg de tot l’any prop de 5.000
persones. Durant el primer trimes-
tre del 2010, hi ha hagut 2.300
persones contractades, de les quals
1.300 (més del 56%), són menors
de 35 anys. D’aquests 1.300 treba-
lladors i treballadores joves, que
tenen una mitjana d’edat de 26
anys i 10 mesos, el 67% estan con-
tractats a jornada completa; el 70%
té un contracte indefinit i el 72%
són dones.

Els principals perfils professionals
que els joves ocupen a la Fundació
Catalana de l’Esplai i les entitats
són el de monitor i monitora de
lleure educatiu, monitor d’activitats
més enllà de l’horari lectiu en el
marc escolar, monitor de suport per
a la integració, educador ambiental
i dinamitzador de centres d’inclusió
digital (vegeu testimonis de repre-
sentants dels diferents perfils a les
pàgines 16-17).

Filó d’ocupació socialment útil
Tots aquests perfils professionals
lligats a l’educació en el lleure han
esdevingut veritables nous jaci-
ments d’ocupació que, a més,
tenen el valor afegit del servei edu-
catiu i social, sovint dirigit a
col·lectius amb especials dificul-
tats. Es tracta, per tant, d’un sector
d’ocupació socialment útil, que
reverteix en la comunitat i en el
benestar de les persones, des d’una
perspectiva no lucrativa.

Més del 56% 
dels treballadors i
treballadores de la
Fundació són joves

Els llocs de treballs en el sector del
lleure educatiu requereixen forma-
ció i tenen incorporada una funció
tutorial i generadora de processos
d’aprenentatge. A més, una bona
part d’aquests llocs de feina per-
meten dedicacions a temps parcial,
la qual cosa facilita que els joves
puguin combinar la feina amb els
seus estudis, d’altres ocupacions o
altres serveis socials. Aquest factor
és fonamental per a què els joves
puguin complementar el seu itine-
rari formatiu amb l’assoliment 
d’una determinada independència
econòmica i una experiència amb
el món laboral. 

A més, el sector de l’educació en
el lleure ha madurat molt. En els
darrers cinc anys des de la Fun-
dació i les entitats que aplega
s’ha treballat molt per a la pro-
fessionalització i reconeixement
de la feina que desenvolupen 
les persones que hi treballen. 
En l’actual marc de crisi, els
esforços se centren en consolidar
i conservar els llocs de treball,
aplicant polítiques d’eficàcia i
eficiència.

Un sector amb projecció, però
necessitat de suport
El desplegament de la Llei de 
Serveis Socials i de la Llei d’Auto-
nomia Personal i d’Atenció a la
Dependència configura un nou
escenari on és probable que es gene-
ri ocupació en el Tercer Sector. En
aquest sentit, esdevindrà un agent
clau com a prestador de serveis amb
uns valors determinats.

Una de les eines que en els
darrers anys han permès crear
nous llocs de treball per a joves
han estat els plans d’ocupació,
que s’han impulsat a través del
Departament de Treball. Tanma-
teix, la darrera convocatòria de
2009 ha estat molt restrictiva, en
dirigir-se a col·lectius d’aturats
sense cap ingrés a la unitat fami-
liar i contracte incompatible amb
molts cursos de formació ocupa-
cional o ajut PRODI. Això ha fet
que el col·lectiu dels joves deixin
de formar part dels destinataris
dels plans d’ocupació. 
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L’Esplai promou l’ocupació
juvenil, amb valor afegit
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Joves i feines 
socialment útils

En temps de crisi, la joventut és el
segment de la població més afectat
per l’atur. Entitats com la Fundació
Catalana de l’Esplai generen molts
llocs de treball entre els joves. 

Per la naturalesa de la seva activi-
tat, les entitats que ofereixen ser-
veis de tipus social, educatiu o 
cívic, són sectors de futur. Són dels
que s’anomenen filons d’ocupació.
Donem feina especialment a joves
i es tracta d’una ocupació que
sempre va acompanyada d’un pro-
cés de formació. Té incorporada
una funció tutorial i generadora
d’aprenentatge. 

Però, per a què les entitats com la
Fundació puguem seguir generant
ocupació de qualitat necessiten el
suport de tothom i, molt concreta-
ment, de les administracions pú-
bliques. Aquestes han de recupe-
rar les politiques de foment dels 
filons d'ocupació, així com suport
en l'activació de la demanda. Les
administracions han d'oferir plans
d'ocupació, no només dirigits a
col·lectius amb moltes dificultats o
en situació de precarietat total,
sinó també per a col·lectius amb
un fort potencial, com és el cas
dels joves.

Fora molt útil l’activació de plans
específics de suport al tercer sec-
tor en matèria d'inversions i d'ocu-
pació, de la mateixa manera que
s'ha fet amb els ajuntaments, amb
iniciatives com els Plans E.
En definitiva, per aconseguir que el
Tercer Sector en general, i la Funda-
ció en particular, segueixin generant
ocupació jove cal articular un
"triangle virtuós" a partir de tres 
eixos que són les noves demandes
de la societat, les polítiques de su-
port impulsades per les adminis-
tracions i la iniciativa i maduració
de les pròpies entitats. 

Josep Gassó
President de la Fundació
Catalana de l’Esplai

Opinió

L’ocupació en el sector del lleure educatiu contribueix al benestar de les persones
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