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La Fundació Catalana de l'Es-
plai ha celebrat en les darre-
res setmanes un seguit de

trobades amb els candidats i les
candidates a les eleccions 2010 al
Parlament de Catalunya. El dilluns
7 de juny es va celebrar la primera,
amb Joan Puigcercós i Anna Simó
(ERC) a CENTRE ESPLAI; el di-
mecres 9 de juny, amb Artur Mas, 
Josep Lluís Cleries i Jordi Turull
(CiU), el dijous 10 de juny, amb
Ernest Maragall i Carme Figueras
(PSC) i, finalment, l'1 de juliol es
va celebrar la trobada amb Joan
Herrera(ICV). 

En el transcurs d'aquestes trobades,
el president de la Fundació Catalana
de l'Esplai, Josep Gassó, ha presen-
tat als representants dels diferents
partits polítics un document amb
propostes que giren entorn a la ne-
cessitat de prioritzar les polítiques
de suport a la infància, l'educació, la 
inclusió social, el medi ambient i 
la ciutadania. Amb aquest document
“en construcció” la Fundació ha 
iniciat un procés obert de debat i 
d'elaboració de propostes amb els
candidats i candidates. 
El document inclou una reflexió
sobre com l'actual marc de crisi

econòmica, ecològica, cultural i de
valors, emfatitza alguns aspectes
gens resolts en relació a la infància
i la joventut, com ara el fracàs es-
colar, patologies en alimentació,
consum de drogues o el fet que els
nois i noies es relacionin més amb
les pantalles que amb les persones.

Davant d'aquest fet, en el transcurs
de les trobades amb els partits polí-
tics, Josep Gassó ha llençat un mis-
satge d'esperança i ha advocat per la
coresponsabilitat de tothom per
aconseguir sis objectius prioritaris,
recollits en el document. Entre
aquests objectius, destaca donar

prioritat a la infància, la joventut i la
seva educació, a partir del desple-
gament amb la màxima intensitat
de tres lleis importants ja aprovades
en aquesta legislatura: la de serveis
socials, la d'educació i la d'infància. 
Per a la Fundació Catalana de l'Es-
plai cal garantir l'equitat i l'accés a

l'educació en el lleure i a les activi-
tats més enllà de l'horari lectiu als
infants i joves de Catalunya. També
cal reconèixer i donar suport al
Centre d'Esplai com a entitat i ser-
vei d'atenció a la infància, la joven-
tut i les famílies; i incorporar l'edu-
cació en el lleure i les activitats més
enllà de l'horari lectiu a l'estratègia
educativa del país.

Cohesió social, sostenibilitat i
promoció de la ciutadania
El document també demana priorit-
zar les polítiques d'inclusió i cohe-
sió social, sobretot les de caràcter
preventiu, estructural i que generin
processos d'autonomia personal, i
alerta del perill que la necessitat
d'estimular l'economia no faci obli-
dar la importància de tenir en
compte la preservació del medi am-
bient, la lluita contra el canvi climà-
tic i la incorporació de la sostenibi-
litat a les politiques públiques. 
Finalment, també es proposa definir
una estratègia potent en favor de 
l'exercici de la ciutadania i una ma-
nera diferent d'afrontar la cosa 
pública des de les administracions,
comptant amb les entitats del Tercer
Sector i amb les persones compro-
meses des de la iniciativa social en
el benestar col·lectiu. 

TROBADES AMB PUIGCERCÓS I SIMÓ (ERC); MAS I CLERIES (CIU); MARAGALL I FIGUERAS (PSC) I HERRERA (ICV) 

La Fundació demana als candidats
prioritzar la infància i l'educació
Més d’un centenar de membres de la Fundació han participat activament a les trobades

1Garantir l'equitat i l'accés a l'educació en el
lleure i a les activitats més enllà de l'horari lectiu
als infants i joves de Catalunya 

Increment de les partides d'ajuts als casals, colònies i
campaments d'estiu per a tota la població que ho reque-
reixi (mesures de cofinançament, beques...).

Instrumentar ajuts específics, amb els ajuntaments per
cofinançar les activitats.

Garantir per a tothom, i especialment a les famílies
amb més dificultats, l'accés a les activitats més enllà
de l'horari lectiu (temps del migdia, activitats extraes-
colars, esplai diari i de cap de setmana...).

2Reconèixer i donar suport al Centre d'Esplai
com a entitat i servei d'atenció a la infància, la
joventut i les famílies

Establir el reconeixement legal i la regulació adient per
dignificar els Centres d'Esplai.

Un Centre d'Esplai a cada poble i a cada barri. Fo-
ment per al reforçament i creació de Centres d'Esplai i  
activitats d'educació en el lleure.

Vetllar per a un finançament adequat dels Centres
d'Esplai i pel suport als ajuntaments per tal de garantir
les infraestructures necessàries de locals.

Fomentar el suport als Centres d'Esplai com a espais
educatius, d'acollida i intercanvi per als infants nouvin-
guts i les seves famílies. 

Considerar i reforçar la funció preventiva dels Cen-
tres d'Esplai dins dels plans de prevenció d'infància en
risc social previstos en la Llei d'infància.

3Incorporar l'educació en el lleure i les activi-
tats més enllà de l'horari lectiu a l'estratègia
educativa del país

Establiment de requisits i criteris de qualitat en les
activitats de lleure. 

Impulsar la concreció de la relació amb l'entorn en els
Plans d'Autonomia de Centre.

Generalitzar l'ús d'instal·lacions dels centres educatius
per part de les entitats. 

Regulació de l'espai educatiu del temps del migdia i els
menjadors escolars. 

Garantir l'atenció educativa dels infants en els espais
de vacances escolars.

4Impulsar el Pla d'acció per la inclusió i cohe-
sió social de Catalunya per aquells col·lectius
i territoris amb més dificultats

Donar continuïtat a la Llei de barris i reforçar el suport
als ajuntaments i l'àmbit local, especialment amb els 
programes socials i educatius.

Mantenir i impulsar els Plans Educatius d'Entorn, com
a dispositius per a la inclusió social i lingüística en el terri-
tori.

Pla de xoc contra el fracàs i l'abandonament escolar. 
Impulsar un pla de suport a les famílies que faciliti la

conciliació laboral i familiar.
Enfortir la formació i les polítiques de generació d'ocu-

pació juvenil, amb les entitats dedicades a l'atenció a les
persones.

5Incorporar l'estratègia de la sostenibilitat i la
preservació del medi ambient en totes les accions
polítiques, econòmiques i socials del país

Impulsar una estratègia global d'educació ambiental
a Catalunya.

Fomentar l’ecosuficiència en la construcció d'infra-
estructures i l'ús racional dels recursos. 

Ampliar el suport a l'activitat de les entitats mediam-
bientals i donar-los estabilitat. 

Millorar els canals de comunicació entre l'administra-
ció i la societat civil implicada en la defensa del medi
ambient.

6Estimular la coresponsabilitat de la ciutadania
amb els afers públics i treballar de forma com-
partida amb les entitats del tercer sector

Promoció de la responsabilitat ciutadana, l'acció
voluntària i comunitària a través de les entitats.

Retorn i integració de les polítiques d'acció comunitària i
de voluntariat al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Opció del Govern de la Generalitat per concertar prio-
ritàriament amb el Tercer Sector els serveis públics 
socials i educatius. Incorporació de les clàusules socials.

Evitar la discriminació negativa de les entitats no lucra-
tives, valorant les ofertes amb IVA inclòs en els processos
de contractació pública. Establir contractes-programa 
i concerts com a forma preferent de relació entre les 
administracions i el Tercer Sector.

Mantenir i millorar els convenis pluriennals amb les
entitats.

RESUM DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA FUNDACIÓ

Les trobades amb els candidats van permetre el debat sobre les propostes de la Fundació

J.
M

. 
V

A
LL

S

Diari 61-primera part.qxd  09/07/2010  10:30  PÆgina 3


