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El plenari anual del Consell
Assessor de la Fundació
Catalana de l'Esplai es va reu-

nir el 29 de juny a CENTRE ESPLAI.
La reunió, que va aplegar prop de
50 persones entre membres del
Consell Assessor, del Patronat i de
l'equip directiu, va girar al voltant
del procés d'elaboració del Pla
Estratègic 2011-2015 i va comptar
amb la participació de Joan Majó,
Doctor en Enginyeria Industrial 
per la Universitat Politècnica de
Catalunya, polític i empresari.

La intervenció inaugural va córrer
a càrrec de Josep Gassó, president
de la Fundació, i es va centrar en el
context de crisi que estem vivint.
El president de la Fundació va dir
que les necessitats socials són cada
vegada més grans i els recursos
més limitats, la qual cosa provoca
haver de fer importants esforços
d'ajustament. Davant d'aquesta 
situació, va demanar imaginació,
valentia i il·lusió per fer front als
reptes que planteja la crisi.

Gassó va donar pas a Montserrat Gi-
nés, directora general de la Funda-
ció, que va presentar als assistents la

Memòria 2009 de l'entitat a través
de la qual va fer un repàs de les prin-
cipals actuacions desenvolupades
l'any passat.

Els reptes de la societat
davant la crisi
Carles Barba, vicepresident de la
Fundació, va assenyalar la coin-
cidència en el temps del Pla Estratè-
gic i de les eleccions i va donar
compte de les trobades que la Fun-
dació ha organitzat amb els candi-
dats a les eleccions. Salvador Ca-
rrasco va presentar i va donar pas a
la intervenció de Joan Majó assen-
yalant que l'actual crisi no és sola-
ment econòmica, sinó que també ho
és social, política i de valors.

En aquest sentit, Joan Majó va ofe-
rir una conferència sobre els orí-
gens de l'actual crisi, els reptes que
planteja a la societat civil, a la ve-
gada que va oferir algunes claus
per fer-hi front (podeu llegir un re-
sum de la conferència en la pàgina
següent). Majó va especificar al-
guns dels reptes per sortir-ne. Entre
aquests, va destacar la necessitat de
reconvertir alguns sectors com el
de serveis a les persones cap a una
major professionalització; el reforç

de l'educació com a generadora de
sentit de responsabilitat social, fet
que contribuirà a la transformació
del model actual, o la recuperació
del valor de l'esforç.
A més, Joan Majó va especificar
cinc àmbits d'actuació on l'esplai
hauria d'intervenir: l'esport (salut,
convivència...), l'ús de l'espai públic,
el contacte amb la natura, l'educació
sobre el risc i la responsabilitat i els
usos dels béns immaterials.

I després de la crisi, què?
Una vegada acabada la conferèn-
cia de Joan Majó, van intervenir
diferents membres del Consell
Assessor que es van centrar en
l'etapa que s'obrirà després de la
crisi.

La nova gerent de Suport Associa-
tiu, Núria Valls, es va qüestionar
sobre el paper que ha de jugar la
societat civil organitzada davant
l'actual crisi. Carme Figueras, 
diputada al Parlament i portaveu
adjunta del PSC, va argumentar
que, fins ara, les administracions
públiques havien pogut gastar
molts diners i la societat s'havia
acostumat a molts drets, però va
indicar: “ara, amb menys recur-

sos, caldrà distingir entre aquells
drets que són els que realment ga-
ranteixen la igualtat d'oportunitats
i aquells que van acompanyats
d'una sèrie de responsabilitats”.

Joan Coscubiela, advocat i Secre-
tari General de CCOO Catalunya
entre 1995 i 2008, es va lamentar de
que aquesta crisi ha tingut el seu
origen en la desigualtat i se'n vol
sortir generant encara més desigual-
tat. Va proposar que des de l'esplai,
com a àmbit educatiu, s'identifi-
quessin les 10 lliçons “deliberada-
ment ignorades” sobre la crisi per
poder explicar-la als infants.

Merche Garcia, membre del patro-
nat de la Fundació, va expressar el
seu temor de que la crisi sigui es-
pecialment cruenta als barris amb
col·lectius en risc d'exclusió, en
molts dels quals s'està treballant
des dels esplais, i al risc de que 
s'aprofiti la crisi per fer retallades
en les polítiques educatives. 

Lluís Tejedor, alcalde del Prat de
Llobregat, va destacar la importàn-
cia de les polítiques de proximitat
dels ajuntaments davant la crisi,
però va anunciar que corren el risc

de, en pocs anys, quedar-se sense
recursos per fer-hi front. “Si en els
propers 4 o 5 anys els ajuntaments
consoliden la seva insolvència fi-
nancera hi haurà un problema gra-
víssim, que acabaran pagant també
les entitats socials”.

Ricard Aymerich, mestre, psicòleg i
president de l’FMRP entre els anys
2004 i 2008, va apostar per “desem-
mascarar les causes de la crisi des
del món educatiu” i va proposar tre-
ballar per a que, al menys, es pugui
transmetre als infants “valors com
el sentit de la justícia, la coherència
o l'equitat”.

La reunió va acabar amb unes pa-
raules de Josep Gassó que va agrair
a Joan Majó la seva intervenció, i
per les aportacions de tots i totes
les membres del Consell Assessor,
que va considerar “molt útils” per a
la construcció del Pla estratègic de
la Fundació 2010-2015 i va subrat-
llar la importància de que en els
propers anys la Fundació renovi la
seva aliança amb el món local 
i reivindicant nous lideratges de 
persones que generin confiança,
optimisme i cohesió per sortir de 
l'actual situació de crisi. 
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La Fundació aborda la crisi en
l'elaboració del Pla Estratègic
La reunió va incloure una conferència de Joan Majó 

El Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai, que es va celebrar el 29 de juny a CENTRE ESPLAI, va debatre sobre la crisi
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