
L ’ E S P L A I 3

w w w . e s p l a i . o r g     D I A R I  D E L A F U N D A C I Ó C ATA L A N A  D E L ’ E S P L A IA B R I L  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 3

PROPOSTES DE POLÍTICA MUNICIPAL 2011-2015 DE CARA A LES PROPERES ELECCIONS DEL 22 DE MAIG

La Fundació demana “Esplai per a 
tothom” a totes les poblacions 
Els centres d’esplai, espais d’equitat i participació

Plenari del Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai celebrat el 6 d’abril va debatre el 
document “Esplai per a tothom” amb la presència de tres alcaldes

REDACCIÓ

Tal com ha fet en anteriors 
conteses electorals, la Fun-
dació Catalana de l’Esplai 

i les seves entitats, han elaborat 
propostes de polítiques munici-
pals que han fet arribar als partits 
polítics que es presenten a les elec-
cions del 22 de maig. És una tasca 
que s’ha fet des de la voluntat de 
participació en els afers públics i el 
compromís ciutadà de les entitats 
amb els barris, pobles i ciutats de 
Catalunya. 
Les propostes es refereixen fona-
mentalment als àmbits d’actuació 
i als col·lectius amb els quals es 
treballa: la infància, la joventut i 
les seves famílies; l’educació i la 
inclusió social; el medi ambient i 
la sostenibilitat; el Tercer Sector i 
l’exercici de la participació i la ciu-
tadania.

Aquestes eleccions se celebren en 
un context de crisi econòmica que 
afecta, especialment, a les capes 
de la població amb més dificultats. 
Només cal recordar que l’atur arri-
ba al 18% a Catalunya,  i puja fins 
al 40% en la població juvenil.

Els Ajuntaments i les entitats, en la 
mesura que estan en primera línia 
de l’atenció als col·lectius amb di-
ficultats i que són les anelles finals 

i més febles de la cadena, se’n res-
senten especialment de les reducci-
ons dels pressupostos  públics per a 
programes educatius i socials. 

Nou context legislatiu i polític
En els darrers quatre anys, el 
context legislatiu i polític del 
país ha canviat substancialment 
i ens aporta noves possibilitats. 
La nova llei de Serveis Socials. 

la Llei d’Educació de Catalunya i 

la nova Llei d’Infància són eines 
per avançar en la millora de les 
polítiques d’infància.  Finalment, 
l’estratègia europea 2020 assenya-
la objectius molt explícits pel que 
fa a l’educació i la formació.

Junts, per a l’educació
i la inclusió social.
Els reptes de la millora de l’edu-
cació, de l’equitat i de la inclusió 
social són del conjunt de la so-

cietat i invertir en educació, i en 
la infància i la joventut, apareix 
com una necessitat ineludible, 
també per tal d’afrontar la sor-
tida de la crisi a mig termini i 
especialment en aquells territoris 
i col·lectius que més ho reque-
reixen.

També està clar que l’èxit educa-
tiu no depèn només dels mestres 
ni es decideix exclusivament a 

les classes de l’escola. Cal l’ac-
ció concertada i cooperativa 
entre els centres educatius i el 
seu entorn per tal de ser efec-
tius en l’educació d’infants i 
adolescents. Ajuntament, famí-
lies, centres educatius, entitats 
de lleure, esportives, culturals, 
empreses i institucions de tota 
mena, estan cridades a treballar 
juntes en una mateixa direcció 
en el municipi.

Per això, la proposta de la Fun-
dació vol garantir que el lleure 
no sigui un nou factor d’exclusió 
i desigualtat i remarcar la neces-
sitat de treballar plegats com a 
millor possibilitat de tenir èxit.  

La Fundació està convençuda 
que els Centres d’Esplai són un 
excel·lent dispositiu d’educació 
i prevenció, de cohesió i integra-
ció social. Per tot això, aposta 
per les entitats de lleure que ga-
ranteixen la qualitat educativa i 
la cohesió social, l’absència de 
negoci lucratiu, la proximitat en 
la prestació del servei i l’activi-
tat i la participació de persones 
joves en la vida ciutadana. Tan-
mateix, és una tasca que ha de 
ser compartida i s’ha d’articular 
amb la comunitat educativa, el 
teixit social i, molt especialment, 
amb els ajuntaments. 

Aaaaa

Garantir l’equitat
i l’accés al
lleure educatiu

Incrementar les polítiques 
de beques pels sectors amb 
més dificultats i plantejant 
fórmules de cofinança-
ment, especialment en els 
barris on hi hagin carències 
generalitzades. 

Desenvolupar accions i 
complicitats amb les fa-
mílies per tal d’estimular 
i millorar l’èxit educatiu 
dels infants. D’una manera 
particular, afavorir la inte-
gració dels nois i noies de 
famílies nouvingudes.

Reconeixement
i suport
als Centres d’Esplai

Garantir locals i infraestruc-
tures dignes i segures

Crear o promoure un dispo-
sitiu d’esplai a cada barri o 
localitat amb un mapa d’es-
plai del poble o ciutat. 

Dotar de recursos econò-
mics suficients a les enti-
tats, amb convenis pluri-
ennals.

 Reconèixer els Centres 
Oberts dins dels Esplais

Destinar plans d’ocupació 
i itineraris de formació i in-
serció laboral de joves a les 
entitats

Fomentar la
participació
i ciutadania
en els afers públics

 Assegurar la participació 
de les entitats de lleure 
en els diferents òrgans de 
participació, i el diàleg en 
els grans temes de la vida 
municipal.

Fomentar i reconèixer el 
treball del voluntariat.

Donar prioritat en la pres-
tació dels serveis públics 
educatius i socials, i en els 
programes de prevenció, a 
les entitats de lleure i sense 
ànim de lucre.

Medi ambient
i sostenibilitat

Fomentar les activitats 
d’educació ambien-
tal al medi natural i a 
l’urbà.

Promoure l’excursio-
nisme i les colònies i 
campaments

 Incorporar l’arqui-
tectura sostenible en 
totes les noves cons-
truccions i reformes 
dels equipaments 

Una aliança estratègica i cinc propostes per als ajuntaments

La Fundació proposa establir una aliança estratègica amb cada ajuntament, per tal d’impulsar, de forma conjunta amb l’esplai, les polítiques i accions 
que tinguin impacte en els infants i joves de la localitat, sobre la base de les següents cinc propostes: 

J.
M

.V
A

LL
S

Transversalitat de
Serveis Socials,
Educació, Joventut i 
infància

Garantir la coordinació 
transversal de la políti-
ca educativa i social de 
l’Ajuntament, en relació 
la infància, la joventut i 
els centres de lleure, sota 
la direcció de l’Alcaldia.

Fer participar i considerar 
els esplais com a part de 
l’estratègia educativa i so-
cial, en relació a la infància 
i l’adolescència, tant pel 
que fa a l’atenció com a la 
prevenció.


