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Amb la participació de tres 
alcaldes, el Consell Asses-
sor de la Fundació Catalana 

de l’Esplai va debatre el document 
“Esplai per a Tothom” i les cinc 
propostes que presenta als ajun-
taments. Va ser el 6 d’abril en el 
marc de la seva reunió anual.    

El president de la Fundació, Josep 
Gassó, que va obrir l’acte, va do-
nar la benvinguda a tothom, agra-
int als alcaldes de Cornellà, Anto-
ni Balmón; El Prat, Lluís Tejedor 
i Martorell,  Salvador Esteve, la 
seva participació, mencionant les 
incorporacions al Consell Assessor 
d’Imma Fuyà (Fapac), Joan Carles 
Gallego (CCOO) i Marc Alcaraz i 
Esther Batet en representació de 
la Federació Catalana de l’Esplai.  
Josep Gassó va destacar l’aprova-
ció del Pla Estratègic de la Funda-
ció, un missatge compromès per 
no defallir en temps de crisi. 

Al seu torn, Montserrat Ginés, di-
rectora general de la Fundació, va 
presentar la Memòria 2010 i el Pla 
d’Actuació 2011, comentant l’es-
forç fet per treballar amb un 20% 
de baixa dels ingressos públics en 
prestacions de serveis. 

Sinèrgies entre entitats
Carles Barba, vicepresident de la 
Fundació, va introduir el debat 
sobre la proposta “Esplai per a 
tothom”, que presenta la Fundació 
als partits polítics per a les pro-
peres eleccions municipals i va 
donar la paraula als tres alcaldes 
invitats, dels quals va destacar la 
seva atenció i sensibilitat demos-
trada envers l’educació en el lleure 
a les respectives poblacions.  A les 

El Consell Assessor de la Fundació debat
propostes de futur sobre el món local

seves intervencions (vegeu extrac-
te en requadre en aquesta mateixa 
pàgina) van coincidir en la neces-
sitat d’establir sinèrgies entre les 
entitats per aconseguir resultats 
en la inclusió social, sobretot en 
el marc d’una crisi que requereix 
optimitzar els recursos al màxim i 
posar imaginació i esforç. També 
van ressaltar el fet que l’adminis-
tració local és la primera resposta 
per als ciutadans i es van reafirmar 
en que el repte de l’educació, que 

és prioritari, no acaba a l’escola i 
l’educació en el lleure és un recurs 
de primera línia per a la integració 
de les persones nouvingudes.  

Aportacions al debat
En el debat posterior hi va haver 
11 intervencions. Entre les idees 
aportades, va destacar el necessa-
ri  canvi del concepte de ciutadà 
client a ciutadà protagonista, la 
importància de posar en valor el 
treball realitzat o ajudar les en-

titats a fer aliances. Una mesura 
proposada, en aquesta direcció 
de les complicitats, seria que els 
ajuntaments no donessin subven-
cions a entitats soles. Es va re-
marcar la importància de l’equi-
tat com a element de qualitat, més 
enllà de la seva funció nivelladora 
i la importància de la fiscalitat per 
aconseguir objectius socials.  En 
l’aspecte educatiu, la necessitat 
estratègica de millorar els resultats 
dels alumnes en el context educa-

tiu, la introducció de la formació 
al llarg de tota la vida en el marc 
d’Europa 2020 o la necessitat de 
mancomunar esforços entre tota 
la comunitat escolar.  

Va tancar l’acte Josep Gassó 
que va dir que “ens calen aliats 
propers” en referència als ajun-
taments, “per teixir aquest futur 
millor”, en un context de “quatre 
anys d’humilitat compartida entre 
ajuntaments i societat civil”. 

Un missatge compartit per la coresponsabilitat

Entitats còmplices 
“Venim de ciutats totalment inacabades on ara 
poden haver punts sensibles i vulnerables i hem 
d’intentar evitar-los en un moment en que els 
poders públics estan en una situació finance-
ra molt complicada. Explicaré una experiència 
concreta. Fa 6 anys ens vam plantejar, en un 
barri concret, amb un 23% de la immigració, fer 
actuacions dins de les mateixes escoles d’activi-
tats extraescolars per reproduir i traduir el pla 
entorn. Vam decidir implicar totes les entitats 
del barri, perquè necessitàvem des del principi 
fossin les entitats qui tiressin endavant el pro-
jecte molt més ampli. Va servir perquè aques-
tes persones es convertissin al propi barri, al 
mercat municipal, al carrer, al metro, al bar en 
agents del propi ajuntament per intentar trobar 
un clima de ciutat propici per integrar, treballar 
i evitar la confrontació”. 

Lideratge municipal 
“Comparteixo el que dieu de l’aliança estra-
tègica amb l’objectiu de l’equitat, del suport 
als centres d’esplai i la transversalitat dels 
serveis municipals i crec que ho practiquem 
bastant. La gràcia és com ho fem, en un con-
text difícil.
Afineu quan dieu que l’aliança estratègica 
l’heu de fer amb l’aliat essencial en les políti-
ques d’educació en el lleure que són els ajun-
taments.
En efecte, el lideratge per impulsar aquestes 
polítiques són els ajuntaments. Els agents soci-
als que són les entitats del lleure, esplais i agru-
paments, les que treballen més la xarxa social 
de barri i l’ajuntament més l’escola haurien de 
tenir el propòsit, amb els recursos que tenim, 
de quin grau de complicitat podem establir amb 
la missió que dibuixeu aquí”.  

Aclarir competències
“Costa poc convénce’m de les bondats de l’edu-
cació en el lleure. Fa molts anys m’hi vaig de-
dicar, amb la salvetat que aleshores les nostres 
activitats estaven perseguides. Sempre hem 
ajudat els esplais locals i els hem dotat de bo-
nes instal·lacions, en la mida que ho ha permès 
el pressupost.
Els quatre anys que venen seran durs, hi ha mol-
ta gent que ja ho passa mal. Ara bé, malgrat la 
crisi econòmica no conec cap ajuntament que 
hagi reduït les prestacions socials. El que hau-
ríem de fer potser amb un diàleg amb les ad-
ministracions és plantejar exactament què hem 
de fer cada administració.  Al Baix Llobregat i 
l’Àrea Metropolitana hi ha una gran onada d’im-
migració; és vital que comptem amb l’educació 
en el lleure per aconseguir un procés d’integració 
i inclusió.
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Membres del Consell 
intervenint al Plena-
ri. d’esquerra a dreta
i de dalt a baix: Xavier 
Masllorens, Jordi Me-
néndez, Núria Gispert,
Josep Menéndez, Dolors 
Camats, Joan Subirats, 
Ricard Aymerich, Car-
les Campuzano, Raül 
Manzano, Enric Morist i 
Montserrat Guri.


