
Reflexions

Finalment, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència sobre
l'Estatut. Aquesta és la pitjor notícia. A més, ho ha fet en as-
pectes significatius, que afecten a l'autogovern de Catalunya en
àmbits molt bàsics, com el de la justícia, la defensa dels drets o
l'ús de la llengua catalana, però també en aspectes que afecten
la identitat i l'autodefinició de Catalunya com a nació.

Aquest Estatut va ser aprovat el 2005 pel Parlament de Cata-
lunya, per un 80% dels seus representants, escollits democràtica-
ment. Aquell text va ser pactat i aprovat pel Parlament de l'Estat
el 2006. Posteriorment, també el mateix any, va ser referendat pel
poble de Catalunya que li va donar conformitat.

Quatre anys després, la combinació d'interessos partidistes i
corporatius, han permès una sentència que vulnera la voluntat
popular, democràticament expressada, i el pacte i l'acord entre
els representants dels parlaments català i espanyol. A més, ho
fa un Tribunal gens legitimat i que s'hauria d'haver renovat fa
temps, en una part substancial.

Com a organització de la societat civil, compromesa amb els va-
lors de la democràcia i la ciutadania, els drets col·lectius com a po-
ble, amb la identitat de Catalunya i la defensa de la seva llengua i
cultura, volem expressar el rebuig al mateix fet de la sentència i
també als seus continguts. Cap tribunal pot prevaldre per damunt
de l'acord polític entre els representants dels pobles català i es-
panyol i la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

Conscients del mal històric que suposa aquesta sentència per 
a l'autogovern de Catalunya i per al seu encaix amb la resta de
l'Estat, fem una crida a expressar públicament aquest rebuig i de-
manem al món polític la més gran unitat possible per defensar els
continguts de l'Estatut. 

Editorial

Sentència, democràcia i 
ciutadania

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 treball 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”

Constantment apareixen als mitjans de
comunicació notícies que alerten sobre
la problemàtica del fracàs escolar a
Catalunya i Espanya.

La preocupació pel fracàs escolar no
és una novetat al nostres país. Però les
polítiques per combatre l'abandona-
ment prematur o la baixa qualificació
s'han orientat de manera prioritària a
millorar les condicions de treball en
els propis centres escolars (canvis en
els currículums, formació del profes-
sorat, l'estructura del sistema educatiu,
etc.). Al costat d'això, cada vegada

existeix més evidència empírica, 
basada en la recerca social i educativa,
de que les causes del fracàs escolar es
troben més fora de la institució escolar
que dintre. El temps que els nois 
passen fora de l'escola, (amb les seves
famílies o a institucions de lleure, amb
amics, etc.) juga un paper fonamental
per explicar els seus resultats educa-
tius. Així doncs, també les estratègies
per combatre el fracàs hauran de 
reorientarse en aquest sentit.

A partir d'aquestes premisses bàsiques,
l'estudi model local de referència per 
a les polítiques d'acompanyament a
l'escolaritat, realitzat pel CIIMU per
encàrrec de l'Àrea d'Educació de la 
Diputació de Barcelona, té com a 
objectiu l'el·laboració d'un model d'ac-
tuació a nivell local -ja que entenem
que només des de les polítiques de
proximitat i el territori es pot abordar
aquesta problemàtica- per combatre el
fracàs escolar des de la perspectiva de
l'acompanyament a l'escolaritat; és a
dir, acompanyant a l'escola en la seva
tasca des de fora de l'escola. En aquest
sentit, el model proposa dos eixos
principals de treball: en primer lloc, el
suport a la funció educativa de les 
famílies, ja que les dades mostren cada
vegada amb més contundència que és
el capital educatiu i social de les famí-

lies el factor més determinant per obte-
nir bons resultats acadèmics, fins i tot
més enllà del nivell socioeconòmic.
Cal doncs activar, estimular i facilitar
que les famílies disposin de temps i 
recursos educatius per acompanyar, fer
el seguiment i implicar-se en les activi-
tats educatives dels seus fills. Això és
especialment important per a famílies
que experimenten situacions de preca-
rietat i desavantatge social, que limiten
la seva capacitat de desenvolupar de
forma òptima les funcions parentals, ja
sigui per falta de recursos econòmics,
de temps o d'altres mancances. En
aquest sentit, prenen també especial 
rellevància totes les accions orientades
al lleure i les activitats extra-escolars
que reforcen també la implicació de les
famílies en l'educació dels seus fills. 

Sens dubte, cal ajudar als nois i noies
que pateixen situacions de fracàs es-
colar per evitar que caiguin en situa-
cions d'exclusió social i laboral. Però
és urgent fer una aposta seriosa per
tractar d'evitar el fracàs abans que es
produeixi. I això passa per enfortir la
relació entre escola i entorn, des d'una
òptica renovada. 

La lluita contra el fracàs escolar

Carmen Gómez Granell 
Directora de l'Institut 
d'Infància i Món Urbà
Membre del Consell Asessor de
la Fundació Catalana de l’Esplai

1 Aquest estudi ha estat realitzat per Marga Mari
Klose, Carme Gómez Granell i Alba Lanau, amb
la col·laboració de personal tècnic de l'Àrea 
d'Educació de la Diputació de Barcelona.
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