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Maragall “La LEC posa els
ciments per desenvolupar
l'educació en el lleure”

Herrera “La contenció del
dèficit públic pot acabar
afectant els més vulnerables”

La tercera trobada es va celebrar a CENTRE
ESPLAI el dijous 10 de maig, amb Carme
Figueras, diputada i Secretària de Política
Social del PSC, i Ernest Maragall, Conseller
d'Educació. Josep Gassó, president de la
Fundació, va presentar aquesta reunió asse-
gurant que ens trobem en un moment no so-
lament de crisi econòmica, sinó política i
institucional i va demanar el compromís de
tothom per tirar endavant aquesta situació.

Ernest Maragall va indicar que la situació
actual obligava a “entrar a fons en moltes
qüestions com la definició sobre quin mo-
del de país volem en temes d'igualtat”.
Carme Figueras, per la seva banda, va asse-
gurar que sortir d'aquesta crisi seria “llarg i
complex”, però que calia enfortir l'estat del
benestar en allò que era bàsic. 

Un dels temes centrals de la trobada va ser la
col·laboració entre l'Administració pública i
el Tercer Sector. Així, els representants de la
Fundació van demanar que les polítiques
d'acció cívica i comunitària i de voluntariat
retornessin a la Conselleria d'Acció Social i
Ciutadania, per un tema de coherència, coor-
dinació i una major efectivitat. Figueras, que
es va mostrar d'acord amb aquest planteja-

ment, va renovar el seu compromís amb la
col·laboració amb el Tercer Sector des de les
administracions.

Des de la Fundació es va apostar per re-
forçar aquell treball conjunt en aspectes
com el Pla d'Inclusió, del qual va dir que
cal que el proper Govern continuï impul-
sant. D'altra banda, altres intervencions van
denunciar que alguns concursos públics
discriminen les entitats socials en relació a
les empreses mercantils, al valorar les ofer-
tes sense l'IVA inclòs i, a més la Generalitat
es gasta més diners al pagar el IVA a les
empreses que contracta. Maragall va afir-
mar que estan treballant per solucionar el
tema de l'IVA de les entitats socials per una
qüestió d'equitat.

Carles Barba, vicepresident de la Fundació,
va fer una intervenció on va demanar com
s’ha de fer el desplegament legislatiu dels as-
pectes relacionats amb l'educació en el lleure.
El conseller va respondre afirmant que amb la
normativa actual s'han posat “els fonaments i
que ara cal començar a aixecar l'edifici” i va
afegir que cada vegada més en aquest debat
caldrà sumar la coresponsabilitat d'altres 
actors com els ajuntaments. 

La quarta trobada es va celebrar l' 1 de juliol
a CENTRE ESPLAI, amb el Secretari gene-
ral d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan
Herrera.

Després d’una introducció del president de la
Fundació, Josep Gassó, en el sentit de dema-
nar que els partits treballin units per sortir de
la crisi, Joan Herrera va argumentar la idea
que la sortida de la crisi s'està plantejant des
d'una perspectiva de contenció del dèficit 
públic que pot suposar retallades en la des-
pesa social que acabin pagant els sectors
més vulnerables. En aquest sentit, va de-
fensar que Catalunya sempre s'ha distingit
per la importància del seu Tercer Sector i
que cal continuar potenciant-lo. 

Respecte al reconeixement de l'educació en
el lleure, Carles Barba i Sergi Valentín, vice-
president i subdirector general de Gestió,
Operacions i Finances de la Fundació, van
plantejar que l'educació en el lleure, que ja
està reconeguda legalment, compti amb un
major suport de l'Administració en àmbits
com la contractació pública. 

Barba va insistir en què calia plantejar-se
com es podien millorar els instruments de

relació entre les entitats i les administracions
en aquest àmbit.

Herrera va assegurar que la seva formació
defensa l'educació en tots els seus àmbits
com a servei públic, tot i que va admetre que
alguns aspectes de la contractació pública
encara eren “una assignatura pendent” que
calia resoldre.

Finalment, Montserrat Picas, secretària del
Patronat de la Fundació, Victor H. Martínez,
adjunt a la direcció general, i Marc Guilera,
gerent de l'Associació Catalana Cases de
Colònies, van preguntar al candidat d'ICV
sobre la relació entre les entitats i les admi-
nistracions, el foment de l'ocupació juvenil i
les polítiques ambientals. Herrera va respon-
dre al primer punt que calia articular instru-
ments que facilitessin aquesta relació, amb
elements de control i transparència; respecte
al segon, va assegurar que les retallades que
hi ha hagut en la formació ocupacional han
estat un error des del seu punt de vista i, pel
que fa a les polítiques ambientals, va dir que
l'aposta de la seva formació per l'economia
verda i l'educació ambiental era total i 
ho contemplaven com a una inversió de 
futur i no una despesa. 
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