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La primera trobada es va celebrar a CEN-
TRE ESPLAI el dilluns 7 de juny amb
Joan Puigcercós i Anna Simó, d’ Esquerra
Republicana de Catalunya. Josep Gassó va
presentar les trobades i el vicepresident
Carles Barba va introduir el document de
propostes de la Fundació Catalana de l’Es-
plai, que va definir com a marc per al debat
i  proposta “en construcció”, oberta a les
aportacions de tothom.

En la seva intervenció, Joan Puigcercós va
destacar que l'actual crisi encara s'allargarà
uns anys i reduirà molt els ingressos de les
administracions públiques, motiu pel qual
els recursos destinats a polítiques socials 
s'hauran de gestionar de manera més efi-
cient, mentre que Simó va refermar el suport
de l'administració a l'educació en el lleure i
el Tercer Sector.

Durant la trobada, Josep Gassó, president
de la Fundació Catalana de l'Esplai, va ex-
posar la problemàtica que es dóna en la
contractació en els concursos convocats per
l'administració pública i que sobrevaloren
criteris com el preu, infravalorant altres
com el fet que es presenti una entitat de
caire social amb orientació educativa.

Gassó va afegir que aquesta situació bene-
ficia a les empreses mercantils i que pot
provocar conseqüències negatives per al
Tercer Sector. Davant d'aquesta pregunta,
Puigcercós es va comprometre a què si el
seu partit forma part del proper Govern,
buscarà influir per incloure l'aplicació 
d'aquestes clàusules socials en la contracta-
ció pública.

Davant del problema de l'atur juvenil, que
afecta prop d'un 40% d'aquest col·lectiu, el
president d'ERC va coincidir que aquest és
un dels principals problemes del país i va
apostar per potenciar la formació i fer una
modificació de la legislació laboral que per-
meti una introducció més fàcil dels joves al
mercat laboral.

Tant Puigcercós com Simó van coincidir en
què cal més suport de l'administració per
impulsar el reconeixement social i institu-
cional de les entitats de lleure, així com de la
tasca que es desenvolupa en diferents àmbits
de l'educació en el lleure, com ara el temps
del migdia. Puigcercós, però, es va mostrar
reticent a desenvolupar noves lleis i sí que
va apostar pels decrets, en els casos en què 
sigui necessari. 

El 9 de juny els representants de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai es van reunir, a la
seu de Convergència i Unió, amb el presi-
dent del Grup, Artur Mas, que va estar
acompanyat de  Josep Lluís Cleries i de
Jordi Turull.

Artur Mas va començar la seva intervenció
indicant que si guanya les eleccions aplicarà
un programa d'austeritat al Govern: “La Ge-
neralitat ha d'aprimar-se tot el que pugui,
abans de reduir la despesa social”, va expli-
car, però va continuar dient: “Si arribem al
Govern, no puc garantir a hores d'ara que els
ajustos no afectin aquest àmbit”. 

Respecte al problema de l'atur juvenil, Mas va
dir que efectivament s'havia retallat molt la
formació ocupacional. 

La directora general de la Fundació Catalana
de l'Esplai, Montserrat Ginés, va fer la pro-
posta que, des del Govern, es promogui entre
les grans empreses una política de responsabi-
litat social corporativa més decidida. Mas es
va mostrar partidari d'engegar un via de con-
venciment perquè les corporacions amb grans
beneficis col·laborin amb les entitats amb 
finalitat social.

D’altra banda, Salvador Carrasco, membre
del Patronat de la Fundació, va destacar
que la Llei d'Educació contemplés l'educa-
ció en el lleure, però va afegir que cal que
es desenvolupi i hi hagi recursos. 

Seguint aquest discurs, Mireia Aldana, 
directora del Centre d'Esplai Diversitat 
Lúdica de Sant Feliu de Llobregat, va asse-
gurar que els esplais “són escoles de ciuta-
dania, identificades amb el territori i que 
necessiten d'un suport real per part de les
administracions que suposi, per exemple,
locals més dignes”. 

Artur Mas va dir que en els propers anys les
entitats socials tindran una oportunitat, perquè
les administracions, amb menys recursos, tin-
dran menys capacitat de resposta i “la societat
organitzada haurà d'ocupar més espai”. 

Pel que fa a les mesures per impulsar els es-
plais i l'educació en el lleure, el líder de
Convergència i Unió també va expressar la
seva predisposició a treure el màxim rendi-
ment dels equipaments ja existents, com les
escoles, que podrien ajudar a solucionar part
del problema dels locals de les entitats de
lleure.

Puigcercós “Caldrà
gestionar la despesa social 
de manera més eficient”

Mas “La Generalitat ha
d'aprimar-se molt, abans de
reduir la despesa social”
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