
SUMARI

MÓN ASSOCIATIU 

L’ENTREVISTA

Màrius Serra

L’ESPLAI L’ESPLAI

Els esplais celebren i difonen
els Drets dels Infants 
La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infant el 20 de no-
vembre és una ocasió per expressar el compromís amb els infants 
com a subjectes de drets i per fer diverses celebracions a ciutats i 
pobles de Catalunya, que serveixen per fer-ne difusió. PÀG 3.

La Fundació Catalana de l’Esplai ha presentat una nova campanya per 
a les empreses i entitats que estan compromeses socialment i amb el 
medi ambient. A la imatge, un grup de la Fundació Accenture a les 
instal·lacions de Vilanova de Sau (Osona). PÀG 8 i 9.
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ÀGORA, PROPOSTA EDUCATIVA PRESENTADA AL MOVIDIC

Aquest curs, la proposta educativa de la Federació Catalana de l’Esplai és Àgora i vol remarcar la participació com a aspecte intrínsec de la vida 
dels esplais. Una participació que abasta infants, adolescents, monitors i monitores i famílies, és a dir, tots i cadascun dels col.lectius que en 
formen part, perquè la participació està en l’ADN dels esplais. A les pàgines centrals hi ha alguns exemples que ho il.lustren. La proposta es va 
presentar el 17 de setembre en el curs de la jornada Movidic. PÀG 15-18.

“Sense curiositat no hi 
ha cultura”
L’escriptor, traductor, periodis-
ta i brillant enigmista explica 
com en els jocs lingüístics, en 
l’ocultació, hi ha la via d’accés 
al tresor de la cultura. Un joc 
que ell exercita amb gran ver-
satilitat. És també una persona 
interessada en el món associa-
tiu i hi contribueix en diverses 
facetes. PÀG. 30-31.

Deu anys d’extraescolars 
a Sant Boi de Llobregat 
Pàg. 10

Nou programa de Salut i 
Medi Ambient amb el 
suport de la Fundació 
DKV Pàg. 13

Se celebra la II Setmana 
dels Drets de la Joventut 
Pàg. 14

El català, tret identitari 
dels nostres esplais 
Pàg. 19

“Òmnia té una funció de 
cohesió social”. Entrevista 
a Ignasi Samper
Pàg. 24
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I Trobada del Club 
de Suport
Més de 100 representants d’enti-
tats sense afany de lucre van par-
ticipar el 5 d’octubre a la I Troba-
da anual del Club de Suport, amb 
el lema “Junts millorem la gestió 
de les associacions i les funda-
cions”. La trobada va servir per 
reflexionar entorn  l’eficiència en 
l’actual context de crisi econòmi-
ca i social. PÀG. 21

Estades en cases de colònies per a 
empreses i entitats compromeses

Els centres d’esplai, 
espais de participació
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Reflexions

Fundació
Catalana
de l’Esplai

Crisi econòmica i formació professionalComissió parlamentària i 
pacte per la infància

Editorial

La casualitat ha fet coincidir  les eleccions generals a Espanya 
amb el Dia  Internacional dels Drets de la Infància . Aquesta feliç 
coincidència ens porta a posar l’atenció en fer del treball amb la 
infància una estratègia fonamental de la societat, no només de 
la política, en l’escenari de crisi sistèmica i de canvi d’època en el 
qual ens trobem.
Disposem avui d’un marc legal de reconeixement de drets molt 
potent que va des de la convenció internacional de Nacions Unides 
del 1989, passant per l’Estatut de Catalunya fins a la concreció 
posterior en les lleis de Serveis Socials, d’Educació i d’Infància.
D’una manera particular l’educació en el lleure ha estat recollida 
com a dret dels infants i adolescents.
Ara toca convertir en realitats el mandat legislatiu. Per fer-ho, 
hem proposat dos instruments.
D’una banda, hem plantejat a totes els grups parlamentaris, de la 
mà de la Plataforma d’infància de Catalunya (PINCAT), la consti-
tució d’una comissió parlamentària d’infància. Això ha de servir 
per garantir el desplegament de la Llei d’Infància, vetllar que tot 
el marc regulador tingui en compte “l’interés superior del menor” 
i per fer el seguiment de l’acció del govern en relació a la infància. 
Els grups han estat d’acord. Caldrà concretar-ho en els propers 
mesos.
En segon lloc, promoure un Pacte per la Infància a Catalunya par-
ticipat pel món polític, social, mitjans de comunicació, comunitat 
acadèmica i món econòmic. Un compromís estratègic de la societat 
per fer de l’acció en favor de la infància i la garantia dels seus drets 
un afer de tots.
El Govern s’ha compromès a liderar aquesta iniciativa. Les entitats 
estem en disposició de participar en aquest procés i esperem que 
dins del 2012 el Pacte per la Infància sigui una realitat.

Miquel Inglés
Expert en formació 
professional 
Membre del Patronat de 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai

La crisi econòmica ens està 
afectant fortament pel que fa a 
l’atur que en el cas dels joves de 
16 a 24 és del 43,6%, molt més 
elevada que la resta de països 
de la Unió Europea.

Si analitzem les característiques 
de la població activa veiem que 
el 60,7% dels aturats tenen un 
nivell de formació corresponent 
als ensenyaments obligatoris o 
inferiors mentre que tant sols el 
20,8% té una formació secun-
dària (formació professional de 
Grau Mig o Batxillerat).

En el cas del ocupats predomi-
nen les baixes qualificacions (el 
39,7% tenen una formació equi-
valent a l’ensenyament obliga-
tori o inferior, front al 22% a 
la resta de la UE), amb un fort 
dèficit de qualificacions inter-
mèdies (que tant sols represen-
ten el 24,2% front al 49% de 
la UE), però amb un excés de 
qualificacions superiors (que 
representen el 36,1% front el 
29% de la resta de la UE). 

Aquesta estructura de les quali-
ficacions de la població ocupa-
da explica la baixa productivitat 
de les empreses catalanes i els 
baixos nivells salarials, però 
sobretot els efectes devastadors 
de la crisi que són inversament 
proporcionals als nivells de for-
mació de les persones.

Des de fa anys els informes de 
la Comissió Europea i de la 
OCDE venen alertant de l’elevat 
índex d’abandonament escolar 
prematur, en el qual el nostre 
país n’és un dels capdavanters 
a nivell mundial i que expliquen 
els elevats índexs de joves amb 
edat laboral sense qualificació.

La crisi tant sols ha posat en evi-
dència aquesta debilitat endèmi-
ca i estructural de la qualificació 
de la població activa a Catalunya 
que, a més de l’elevat nombre de 
joves no qualificats, té un exces-
siu dèficit de persones amb for-
mació professional, en ambdós 
casos com a conseqüència del 
preocupant índex d’abandona-
ment escolar prematur.

Què podem fer?

En primer lloc caldria posar tots 
els esforços per reduir dràstica-
ment l’abandonament escolar 
prematur amb programes inno-
vadors que assegurin l’adquisi-
ció de les competències bàsiques 
i afavoreixin itineraris d’inserció 
laboral.

En segon lloc, centrar els esfor-
ços d’informació i orientació 
professional als joves i les famí-
lies al voltant de les oportunitats 
que ofereix una bona formació 
professional, o bé el fet de supe-
rar els ensenyaments obligatoris 
(com alternativa al batxillerat) o 
bé el superar el batxillerat (com 
alternativa a la universitat). 

LA NOSTRA
MISSIÓ
“Educar els
infants i joves, 
enfortir
les entitats de
lleure i el Tercer
Sector, millorar
el medi ambient
i promoure la
ciutadania
i la inclusió
social, amb
voluntat
transformadora”.

La Fundació Catalana de l’Esplai aplega les entitats: 
Associació Catalana Cases de Colònies
Serveis d’Esplai
Centre d’Estudis
Suport Associatiu
Federació Catalana de l’Esplai
Fundación Esplai

La nostra missió es concreta 
en la prestació de serveis i 
programes educatius
integrals a les escoles,
la gestió d’equipaments i
programes d’educació 
ambiental, cursos de
formació i serveis de
gestió per al món
associatiu i projectes
per la inclusió digital.
Integra també l’acció
d’una Federació i dels
seus centres d’esplai,
així com la tasca de la 
Fundación Esplai, d’àmbit 
estatal, i l’impuls de programes 
de cooperació internacional.

Els nostres valors
Utopia

Volem avançar cap a un món 
més just, vers una societat 
inspirada en els valors de 
la pau, la democràcia i la 
fraternitat.

Solidaritat
Optem per la cultura de la 
solidaritat i la cooperació, 
basada en el respecte a la 
dignitat de les persones i 
dels pobles, a la diversitat i 
als drets humans.

Iniciativa 
Vo l e m  f o m e n t a r  l a 
participació, l’autonomia 
personal i l’esforç individual 
i col·lectiu, per fer front als 
reptes amb creativitat i per 
desenvolupar una ciutadania 
activa i responsable.

Felicitat
Cerquem la formació de 
persones que aspirin a una 
vida feliç, que es fonamenti 
en l’autoconfiança i en 
l’obertura a l’altre, en 
l’honestedat, la generositat,
l’expressió dels sentiments 
i el compromís amb la 
comunitat.

Valors de l’organització
Independència

Treballem sense subordinació 
econòmica, política ni insti-
tucional, ni submissió a cap 
altre interès que no siguin els 
valors que inspiren la nostra 
missió.

Transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la 
coherència i en la informació, 
portes endins i respecte a la 
societat.

Pluralisme 
Volem l’aportació de la 
pluralitat, de la diversitat i de 
la participació, tant en la vida 
interna de l’organització com 
en el treball en xarxa amb altres 
agents i en les relacions amb el 
nostre entorn.

Sostenibilitat 
Volem actuar amb austeritat i 
aplicant criteris d’eficiència en 
la gestió que ens permetin que 
la nostra acció social i educativa 
sigui el màxim d’eficient amb el 
mínim impacte ambiental.

Coherència
Volem que la nostra activitat 
i el nostre funcionament 
siguin reflex dels valors que 
proclamem.

La proposta global
de projectes

impulsats per la Fundació
es caracteritza per:

 Voluntat educativa

 Opció per la inclusió i la 
transformació social

Compromís mediambiental i de 
sostenibilitat

Aposta per la qualitat del servei

Compromís per la coresponsabilitat

 Impuls al Tercer Sector
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EL 20 DE NOVEMBRE, DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE L’INFANT

Compromesos amb els Drets de 
l’Infant i amb la seva difusió
Es publica una Guia de Recursos impulsada per la Diputació de Barcelona i la Fundació 

 MANOLITA SANZ

Per celebrar el 20 de novem-
bre, el Dia Universal dels
Drets dels Infants, la Funda-

ció Catalana de l’Esplai ha preparat 
conjuntament amb els esplais dife-
rents iniciatives per commemorar
aquesta efemèride. 

La popularització dels drets de
l’infant és relativament recent i per 
això es posa l’accent en donar-los
a conèixer, amb lectures o amb la
selecció d’un grup d’ells per orga-
nitzar activitats lúdiques.

Com cada any, molts esplais de la
Federació han preparat també di-
versos actes per celebrar el DUDI
en les seves ciutats, on aquesta 
celebració, que serveix alhora per 
engrescar i sensibilitzar infants, fa-
mílies i barri, comença a ser una
tradició. En moltes poblacions, la
celebració aplega tots els esplais 
per fer activitats conjuntes amb
la col·laboració de grups d’ani-
mació. En altres, és fonamental 
la col·laboració de les famílies i 
els jocs al carrer. En tots els ca-
sos, el moment més important és
la lectura del manifest dels drets 
de l’infant.  

Festa de la Infància a BCN
D’altra banda, la Fundació es va 
sumar a la Festa de la Infància que

es va celebrar al Parc de la Ciutade-
lla de Barcelona el 19 de novembre 
sota el nom Vine i viu l’aventura 
dels Drets dels infants. Durant tot 
el matí els infantsvan gaudir d’11 
activitats especialment dissenya-
des per donar a conèixer els seus 
drets i fer-los reflexionar sobre
ells, mentre fan activitats lúdiques.
Com l’any passat, més de 100 in-
fants dels esplais de Barcelona de 
la Federació hi participar.

Aquesta Festa està impulsada per 
la Xarxa dels Drets dels Infants, 
formada per diverses entitats que 
treballen per a la infància a la ciu-
tat de Barcelona, entre les quals la
Fundació Catalana de l’Esplai.
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Infants d’entitas de la Federació Catalana de l’Esplai a la festa dels drets dels infants celebrada el 
19 de novembre al Parc de Torreblanca, a Sant Feliu de Llobregat

Un dia per reflexionar al voltant dels drets dels infants

Júlia Bargalló
Responsable Departament de 
Drets de l’Infant.
Serveis d’Esplai-Fundació 
Catalana de l’Esplai

El 20 de novembre es commemora el 22è
aniversari de la Convenció Internacional
dels Drets de l’Infant, que va ser ratificada 
l’any 1989 com la primera declaració dels 
drets de la infància. Des d’aquell moment,
el text es va convertir en un dels instru-
ments internacionals bàsics per a la pro-
tecció dels drets dels infants. Per primera 
vegada es reconeix que els infants són
una part activa de la societat, passen a ser

subjectes de drets i ciutadans del present.
Els principis bàsics de la Convenció són,
la no discriminació; l’interès superior de
l’infant; el principi de subsidiarietat, així 
com el principi de vigilància, avaluació i
exigència de responsabilitats i sancions.
Des de l’any 1996, quan es va fundar, la
Fundació Catalana de l’Esplai ha fona-
mentat els seus projectes educatius i de
lleure en el respecte i la no vulneració
dels 54 articles de la convenció, alhora 
que ha treballat per a la sensibilització i
promoció d’aquests drets. 
Un dels pilars de la sensibilització entorn
als drets dels infants és el projecte “Els 
drets de l’infant, un compromís de grans 

i petits”, que es va iniciar l’any 2003 en 
una col.laboració conjunta entre la FCE i
la Diputació de Barcelona, per tal de sen-
sibilitzar i difondre els drets dels infants 
als municipis de la província de Barcelona 
mitjançant una campanya anual.

Però, aquesta campanya ha d’anar més 
enllà del dia 20 de novembre i és la nostra 
tasca com a professionals dedicats a la 
infància, vetllar per la no vulneració de
drets i sobretot, perquè els infants els co-
neguin i els facin seus, i més en aquests
temps de crisi en què la pobresa infantil
a Catalunya va en augment: un de cada
quatre infants viu per sota del llindar de

la pobresa, fet que agreuja possibles vul-
neracions dels drets.   

També voldríem recordar que encara hi 
ha drets que es troben limitats, com el 
dret a la participació social, és  a dir, la
no possibilitat de participar en processos
electorals, fet que aquest any coincideix
al nostre país amb el 20N.  

Per acabar, volem dir que els esforços que
la Fundació i la Diputació de Barcelona 
posen en la sensibilització d’aquest tema
és només el punt de partida per tal de ga-
rantir que les possibles vulneracions dels
drets dels infants desapareguin del tot.

Nova guia “Els Drets dels Infants un compromís de grans i petits”

Enguany la Fundació ha impulsat la nova
Guia de la campanya “Els Drets de l’Infant, 
un compromís de grans i petits”. Es tracta 
d’un recurs que s’emmarca en la campa-
nya per difondre els Drets dels Infants que 
promouen la Fundació Catalana de l’Esplai 
i la Diputació de Barcelona i que també in-
clou altres recursos com la plataforma web
www.dretsinfant.cat.
La nova guia, disponible en versió electrònica,
està específicament destinada als municipis i
entitats d’infància que vulguin participar a la 
campanya i els ajuda a elaborar-la mitjançant

un assessorament tècnic i pedagògic. La guia 
ofereix un acompanyament abans, durant i 
després del procés de la campanya. S’hi po-
den trobar diverses propostes, com ara for-
mació per als tècnics i tècniques municipals, 
com posar en marxa la campanya al municipi, 
propostes i recursos pedagògics, activitats 
relacionades amb els drets dels infants per a
infants i joves, activitats per realitzar a l’aula 
i materials didàctics i pedagògics per utilitzar 
en el marc del lleure, així com també con-
sells i exemples de com fer una gran festa per 
commemorar l’aniversari del 20 de novem-

bre, Dia In-
ternacional
dels Drets
de l’Infant.

Per poder fer ús d’aquesta guia, és ne-
cessària l’adhesió a la campanya, que es pot 
fer a través del correu electrònic a l’adreça 
dretsinfant@esplai.org.
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EL SÍNDIC ALERTA QUE LA CRISI I LES RETALLADES PODEN POSAR EN PERILL ELS DRETS DELS INFANTS

El lleure, un dret dels infants, 
pendent de garantir
La PINCAT reclama la Comissió d’infància al Parlament i l’impuls del Pacte per la infància 

Resum del marc normatiu i de drets dels infants en relació amb el lleure

Pacte per la Infància i Comissió parlamentària

Convenció internacional dels drets dels infants, 
Nacions Unides, 20 de novembre de 1989 

Art. 31 L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la 
participació en activitats culturals i artístiques.
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, 

al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar 
lliurement en la vida cultural i les arts. 

2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant 
a participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir 
oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, re-
creatives i de lleure. 

Estatut d’Autonomia de Catalunya, any 2006
Article 44.3 Educació, recerca i cultura. 

Els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i 
la participació de la família en l’educació dels fills i filles, en el marc 
de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l’accés a les 
activitats d’educació en el lleure.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC)
CAPITOL VI. EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Article 39. Educació en el lleure 
El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les 
activitats de lleure, especialment el compromís i la transmissió de 
valors (...)
El Govern (...) ha d’establir els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar 
les activitats d’educació en el lleure, a fi de garantir-ne la contribució 
al procés educatiu.

Article 41. Foment de l’equitat en l’educació en el lleure 
Les administracions públiques han d’establir mesures de foment 
per a garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans i 
programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure 
en condicions d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència.

Art. 13 Foment i suport educació.
El dret a l’educació, incloses les activitats extraescolars, esportives, 
de lleure i les activitats culturals dels infants i els adolescents, ha de 
prevaler per damunt de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, 
i llurs manifestacions; aquestes pràctiques no poden justificar en cap 
cas una discriminació, limitació o exclusió d’infants i adolescents en 
el ple exercici d’aquest dret.

Art. 43. Suport a la integració social dels infants i ado-
lescents immigrats

Les administracions públiques han de fomentar, mitjançant serveis 
i programes d’acollida, la integració social dels infants o els adoles-
cents immigrats.

Capítol VIII. EDUCACIÓ EN EL LLEURE I PRÀCTICA DE 
L’ESPORT

Article 57. Educació en el lleure
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral 

en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el 
respecte a la comunitat i al medi, mitjançant centres d’esplai, agrupa-

ments i centres que formen la xarxa associativa d’entitats d’educació 
en el lleure, i les altres entitats culturals, esportives i socials o les 
institucions existents a Catalunya i que es dediquen al lleure.

2. Les entitats d’educació en el lleure tenen per funció la intervenció 
educativa en l’àmbit del temps lliure, fora de l’ensenyament reglat 
i de l’àmbit familiar i ajuden al desenvolupament dels infants i els 
adolescents com a futurs adults responsables i compromesos amb 
la comunitat.

3. Les administracions han d’afavorir i fomentar l’educació en el lleure 
i donar suport a la xarxa d’entitats socials, i n’han de fomentar la 
igualtat d’accés dels infants i els adolescents.

Article 58. El joc i la pràctica de l’esport
1. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al joc i a les 
activitats recreatives pròpies de llur edat com a part de l’activitat 
quotidiana, i també a participar lliurement en la vida cultural i artística 
de llur entorn social.

3. Els infants i els adolescents tenen dret a practicar l’esport i a parti-
cipar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La parti-
cipació en esports de competició ha d’ésser voluntària i els mètodes 
i els plans d’entrenament han de respectar la condició física i les 
necessitats educatives dels infants i els adolescents.

LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
La Llei preveu en el seu article 11 l’atenció i protecció dels 
infants i adolescents en risc social i, en la seva cartera de ser-
veis  contempla un conjunt de dispositius per a la infància i 
adolescència que afecten a l’àmbit del lleure, com poden ser 
els Centres Oberts entre d’altres.

Informe del Síndic de Greuges
sobre els drets de l’infant
Precisament,el Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, es va manifestar, el 
passat 17 d’octubre, en la presen-
tació del primer informe del Síndic 
de Greuges al Parlament sobre els 
drets de l’infant, on es posa de ma-
nifest que alguns d’aquests drets es 
veuen afectats per la combinació de 
la crisi econòmica i la reducció de 
la cobertura de serveis i de presta-
cions públiques.

Per aquest motiu, Ribó fa una sèrie 
de recomanacions, entre les quals, 
la necessitat de regular i supervisar 
els serveis i els equipaments d’aten-
ció i de protecció de la infància. 
També, demana el suport i l’acom-
panyament a les famílies per part de 
l’Administració i, entre aquest, els 
ajuts per a beques menjador, per 
activitats extraescolars o ampliar 
els serveis com les escoles bressol 
o les ludoteques. Ribó també de-
mana assegurar la participació dels 
infants socialment més desfavorits 
en l’àmbit del lleure, garantir la 
possibilitat de participació de tots 
els infants en uns espais educatius 
que contribueixin de forma signifi-
cativa en el seu desenvolupament 
i que ajudin a la seva integració i 
inclusió social. Finalment, fa refe-
rència a la necessitat d’assegurar 
la igualtat en l’accés a les colònies 
i les sortides escolars de tots els 
alumnes.

El conseller de Benestar Social i Família, Josep 
Lluís Cleries, va anunciar el passat 27 d’octubre, 
en el transcurs de la inauguració del XV Fòrum de 
FEDAIA, que el Govern aprovarà abans que acabi el 
2011 un document de bases per impulsar i assolir un 
Pacte per la Infància, atenent així una de les principals 
peticions que li havia formulat la PINCAT.
El conseller va afirmar que el Pacte per a la Infància ha 
de ser un “gran acord en el que hi participin el sector 
social i els grups parlamentaris. Un pacte per treballar 
entre tots l’any vinent”. La voluntat del Pacte, va afegir el 
conseller, és que estigui orientat “a impulsar polítiques 

d’infància integrals que tinguin en compte la perspectiva 
dels infants, que permetin visualitzar aquest grup social 
i facilitin espais per a la construcció del seu futur”.
El conseller també va apuntar que la pobresa infantil 
“s’ha d’abordar des d’una atenció integral a les famílies, 
perquè els infants i els joves pateixen fins a les últimes 
conseqüències les situacions de dificultat en què es pot 
trobar una família”. A més del Pacte per la Infància, el 
Conseller va expressar el seu suport a la creació d’una 
Comissió sobre Infància al Parlament de Catalunya que,  
de moment ja compta amb el vistiplau de tots els grups 
parlamentaris.

REDACCIÓ

Segons un estudi de la Plata-
forma d’entitats d’infància 
de la Taula del Tercer Sector 

(PINCAT ), que agrupa més de 900 
entitats de Catalunya dedicades a 
aquest àmbit, en l’actualitat Cata-
lunya disposa d’un ampli i potent 
marc legal de drets en matèria de 
temps de lleure educatiu (veure 
requadre). Malgrat això, la nor-
mativa existent és excessiva, far-
ragosa, contradictòria i no està de-
senvolupada des de la perspectiva 
de l’infant, sinó més aviat des del 
punt de vista de les competències
dels Departaments respectius 
i dels actors que hi intervenen. 
Paradoxalment, encara no estan 
tampoc ni reconeguts ni regulats 
alguns equipaments o centres com 
són els Centres d’Esplai o els Agru-
paments Escoltes, impulsats per la 
societat civil catalana.

La Llei d’Infància aprovada l’any 
passat reconeixia un ampli ventall 
de drets per a tota la infància. Les 
entitats catalanes agrupades en-
torn la PINCAT, entre les quals 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
reclamen el desenvolupament de 
la llei i “sobretot” que la societat 
faci de la infància una prioritat en 
les seves estratègies. Això és espe-
cialment important quan la pobresa 
infantil afecta gairebé un de cada 
quatre infants al nostre país i quan 
els resultats escolars estan molt 
per sota de la mitjana europea.  La 
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PINCAT s’ha reunit en els darrers 
mesos amb tots els grups parlamen-
taris amb la petició expressa que es 
construeixi una Comissió d’infància 

al Parlament per tal de fer el se-
guiment de l’acció de govern i per 
garantir la perspectiva del menor 
en tot el desenvolupament legisla-

tiu de Catalunya. La Presidenta del 
Parlament es va comprometre a im-
pulsar-la si aquesta era la voluntat 
unànime dels partits.
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REDACCIÓ

La II Setmana pels Drets de
la Joventut se celebrarà a
CENTRE ESPLAI (El Prat

de Llobregat), els dies 25, 26 i 27
de novembre i acollirà uns 200
joves de tot Catalunya, de la res-
ta d’Espanya i de diferents països 
d’Iberoamèrica que participaran 
en fòrums, tallers i conferències 
amb l’eix temàtic de la participa-
ció. Justament, la participació és 
el programa educatiu que treballen 
els esplais i la Fundació aquest curs 
amb el nom d’ “Àgora”.

El projecte de la Setmana pels
Drets de la Joventut sorgeix a partir 
de la inquietud i la possibilitat de
replicar de forma adaptada a cada
realitat de la regió d’Iberoamèrica,
la Semana por los Derechos de la
Juventud que la Fundación SESd
porta a terme des de l’any 2007 a
Chapadmalal (Argentina). Aquesta 
bona pràctica aglutina organitza-
cions juvenils i socials d’Argentina 
i també de la regió iberoamericana.
Argentina ha compartit aquest pro-
jecte amb tota la regió iberoameri-
cana a través de la rèplica adaptada 
de la proposta de la Setmana pels 
drets de la joventut, on han partici-
pat més de 3.000 persones de 2007
al 2010, entre joves de Catalunya,
El Salvador, Nicaragua, Guatema-
la, Hondures o Mèxic.

Setmana catalana
A Catalunya per a l’edició de 2011,
s’han format tres comissions, una

DEL 25 AL 27 DE NOVEMBRE A CENTRE ESPLAI AL PRAT DE LLOBREGAT

Drets de la Joventut 
Organitzada per la Fundació Catalana de l’Esplai i La Liga Iberoamericana

de metodologia i continguts; una 
altra, d’activitats de dinamització
i espais grupals i la tercera, de co-
municació i xarxes socials amb ei-
nes 2.0.  El programa preveu una 
primera jornada dedicada a l’inter-
canvi d’experiències de l’Esplai
Sense Fronteres, una jornada de
tallers “Proposar x transformar”;
l’elaboració d’un Manifest i acti-
vitats de reflexió  lúdiques.

Un marc de treball
A l’octubre del 2010 a CENTRE
ESPLAI es va celebrar la primera 
Setmana pels Drets de la Joventut 
a Catalunya, l’eix central de la qual
va ser l’empleabilitat juvenil com 
a dret. Al 2011 s’ha consolidat 
l’activitat a més països de la regió 
iberoamericana i s’ampliat l’espai 
de participació dels i les joves.

Reunió de preparació de la Setmana de la Joventut 2011 a Catalunya

que trenca les jerarquies tradicio-
nalment assignades al Nord i al
Sud, perquè s’aposta per construir 
xarxa entre diferents experiències 
i regions. 

En aquest sentit la Setmana pels
Drets de la Joventut 2011 pretén:

Ser un espai actiu de participació,
on es comparteixen idees i propos-
tes dels i les joves, des de moltes 
realitats socials diferents.

Plantejar els grans reptes de la
participació juvenil, entesa com 
a procés de canvi social, des de
l’òptica de les persones joves i a 
través de les bones pràctiques que
es comparteixen.

Elaborar i consensuar “El mani-
fest dels i les joves”, que expressi
el posicionament dels i les partici-
pants a la Setmana, per al reconei-
xement dels seus drets i deures i
construir la societat que volem.
Tot això amb compromís i amb 
ganes d’aprendre, aportant els
principals trets diferencials com 
a joves: Innovació, Creativitat i  
Autenticitat.

Més informació al bloc
setmanadretsjoventut.

wordpress.com

Segueix-nos a 
www.facebook.com/
setmanajoventut.fce
@setmanajoventut

L’objectiu de totes les entitats que 
s’han vinculat a l’organització de
la Setmana - Casal d’Infants del
Raval, Creu Roja Joventut - Cata-
lunya, Fedelatina, Fundació Ma-
rianao i esplais de la Federació
Catalana de l’Esplai - és que sigui 
un espai que permeti a tots els i les 
joves participants reflexionar, co-
nèixer i defensar els seus drets per 
promoure la transformació social
des d’una visió de drets.

A més, la comissió de Joves de 
la Federació Catalana de l’Esplai
ha reforçat el seu vincle amb la 
Setmana durant l’any 2011.

II Jornada Esplai Sense
Fronteres
D’altra banda, en el marc de la
Setmana, el divendres 25 de no-

vembre se celebrarà la II Jornada
d’Intercanvi de l’Esplai Sense
Fronteres, que té l’objectiu de 
donar a conèixer experiències i 
propostes de joves iberoameri-
cans. Entre d’altres, es presentaran
bones pràctiques de la Fundació
Marianao (Sant Boi de Llobre-
gat), la Fundació Social Uraman-
ta (Bolívia) Fedelatina (Catalunya) 
o Fundació SES (Argentina). Tot 
això amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Construir xarxa
La Setmana és un espai de reflexió 
i aprenentatge sobre els drets dels 
i les joves, des de l’experiència de
joves de Catalunya i d’altres paï-
sos. Tenint en compte la connexió
global-local que caracteritza el
món actual, amb una mirada oberta

La Universitat de Barcelona i la Fundació 
Catalana de l’Esplai han signat un con-
veni que estableix un marc global de col-
laboració per tal de contribuir a la millora 
de la societat a través de la cultura, la cièn-
cia i l’educació en el lleure. El marc de la
col·laboració consistirà en la cooperació en
el camp de l’assessorament pedagògic i la
formació continuada, l’impuls de la recerca
sobre educació en el lleure i la col·laboració 
en publicacions.
Una de les actuacions que es deriven d’aquest 
conveni és que el Diari de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai inclogui a cada número 
una col·laboració d’una persona experta de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona. 
El conveni, signat pel rector de la Universitat 
de Barcelona, Dídac Ramírez, i pel president 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, Josep
Gassó, tindrà una durada de tres anys. 

Conveni entre la
Universitat de
Barcelona i la Fundació
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En el marc de col·laboració de Fundació 
Telefònica amb la Fundació Catalana de
l’Esplai el 7 d’octubre van tenir lloc dues 
accions de voluntariat corporatiu a l’esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, de L’Hospitalet-
Esplugues de Llobregat. Una d’elles tenia
per objectiu la dotació d’equipament i col-
laboració en el muntatge d’una sala de psi-
comotricitat a l’esplai que servirà per fer 
activitats especialment amb els Indi, el grup
de persones adultes amb discapacitat intel-
lectual de l’esplai. Paral·lelament, es va fer 
una festa d’inici de curs amb infants amb 
una gimcana. Hi van participar 8 persones
voluntàries, juntament amb l’equip de mo-
nitors de l’esplai.
El Responsable del Programa Voluntaris de
Telefònica a Espanya, José Félix Dones, va 
valorar molt positivament l’oportunitat de 
col·laborar en aquestes accions i va ressal-
tar la satisfacció de les persones voluntàries
que hi van participar.
Aquestes accions s’emmarquen en el pro-

Voluntariat de Telefònica als esplaisTT

jecte de voluntariat corporatiu que promou
la Fundació Catalana de l’Esplai. Es tracta 
d’iniciatives per a empreses que volen con-
tribuir al desenvolupament social, mediam-
biental i educatiu, col·laborant en la missió
de la Fundació en benefici dels infants i jo-

ves. Aquestes iniciatives són una manera
de conèixer la tasca que es desenvolupa 
en els àmbits empresarials i a la vegada 
una forma de donar a conèixer el projecte 
global de la Fundació Catalana de l’Es-
plai i les seves entitats.
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JOSEP M. VALLS

La Fundación Esplai va pre-
sentar el passat 27 de setem-
bre a Sevilla el llibre “Ciuta-

dania i Inclusió Social. El Tercer 
Sector i les polítiques públiques 
d’acció social”. Es tracta del quart 
volum de la col.lecció “Documents 
per al Debat”, que edita Fundación 
Esplai. Amb aquest acte es tanca 
la gira de presentacions d’aquest 
llibre, que també ha inclòs Barcelo-
na,   Madrid i Paterna (València).

Més de 60 persones van participar 
en l’acte de presentació, que es va 
celebrar en el marc de la Casa de 
la Província, situada prop de la 
catedral, al bell mig de Sevilla. 
L’encarregada de donar la benvin-
guda als assistents va ser Carmen 
Arciniega, diputada de l’Empleat 
/a Públic de la Diputació de Se-
villa. A continuació va prendre 
la paraula Marc Simón Martínez, 
Director de l’Àrea d’Integració 
Social de la Fundació “la Caixa” 
-entitat que ha col·laborat en la pu-
blicació del llibre- que va destacar 
la importància que les polítiques 
d’acció social s’acostin al territori, 
contemplant les persones en el seu 
entorn concret. Per Simón, “estem 
en un moment clau en què és im-
prescindible l’eficiència i la col-
laboració entre administracions, 
entitats i empreses”. Finalitzant la 
primera part de l’acte, Carles Bar-
ba, patró de la Fundación Esplai, 

DESPRÉS DE LES PRESENTACIONS DE BARCELONA,   MADRID I PATERNA (VALÈNCIA)

“Ciutadania i Inclusió Social” es 
presenta a Sevilla 
L’acte va incloure una conferència de Jesús Maeztu i un debat amb tres alcaldes

entès com plena participació de les 
persones en l’àmbit econòmic / la-
boral, la vida política i les xarxes 
familiars i comunitàries.

En definitiva, més enllà d’atendre 
les necessitats bàsiques de super-
vivència, es tracta de generar pro-
cessos d’autonomia de les persones 
en el marc de la comunitat.
Els autors del llibre -membres de 
l’equip d’investigació de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dirigits pel catedràtic 
Joan Subirats- assenyalen que, per 
donar resposta a les necessitats de 
les persones més vulnerables, les 
entitats han de treballar des el que 
anomenen “les tres A”: acollida, 
acompanyament i autonomia.

Taula rodona amb tres alcaldes 
de la província de Sevilla
La segona part de l’acte va inclou-
re una taula rodona moderada per 
Merche Garcia amb tres alcaldes 
de la província de Sevilla: Manuel 
Camino Payán, alcalde de Gines; 
Carmelo Conde Chaves, alcalde de 
Cazalla de la Sierra i Joaquín Fer-
nández Garro, alcalde de Umbre-
te, precedits d’una conferència de 
Jesús Maeztu Gregorio de Tejeda, 
que va analitzar els aspectes fona-
mentals del llibre a partir de la seva 
experiència com a Defensor del Po-
ble d’Andalusia o, ara, Comissionat 
del Polígon Sud de Sevilla. 
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Carles Barba, de la Fundación Esplai; Carmen Arciniega, de la Diputació de Sevilla i Marc Simón, 
de la Fundació “la Caixa” en el transcurs de l’acte del 27 de setembre

va presentar el llibre “Ciutadania 
i Inclusió Social” i va donar pas a 
la projecció d’un vídeo que resu-
meix les cinc experiències d’inclu-
sió que es descriuen en el mateix. 
(www.fundacionesplai.org / ciu-
dadaniaeinclusionsocial / videos). 
Entre aquestes iniciatives s’inclou 
el Servei d’Oci Inclusiu, A Tota 
Vela, d’Almeria, que té per objec-
tiu la inclusió comunitària de les 

persones amb discapacitat intel-
lectual a través de l’oci i el temps 
lliure.

Les tres “A”: acollida, acompa-
nyament i autonomia
“Ciutadania i Inclusió Social” pro-
posa una reflexió sobre el paper 
de les entitats del Tercer Sector en 
l’actual marc de crisi, que ha fet 
incrementar la demanda d’aten-

ció als sectors més vulnerables. 
En aquest context, les entitats es 
veuen sovint obligades a accentuar 
la seva funció assistencial i moltes 
administracions les identifiquen 
com a instruments per atendre les 
necessitats més urgents. Davant 
d’aquesta tendència, el llibre plan-
teja la necessitat de centrar l’acció 
de les entitats a vincular la inclusió 
social en el concepte de ciutadania, 

Opinions dels participants a la taula rodona de Sevilla

Al final tot passa per la creació de 
polítiques de creació d’ocupació 
Com a alcalde d’un municipi de 13.500 
habitants penso que no es pot perdre la 
sensibilitat envers les persones més vulne-
rables. Tenim moltes experiències, però al 
final tot passa per les polítiques de creació 
d’ocupació. Per això hem posat en marxa 
un centre especial d’ocupació que està 
donant feina a més de 30 persones amb 
discapacitat.

Hem de reivindicar la defensa de 
l’estat del benestar
Estem en una autèntica ofensiva per des-
muntar l’estat del benestar. Van a pel negoci 
que queda dins d’allò públic. Ja només queda 
per vendre l’educació, la sanitat, les pensions 
i la dependència. Vull reivindicar aquí la ne-
cessitat que la ciutadania es posi a treballar 
perquè això no succeeixi.

La crisi ens obliga a treballar i innovar 
en polítiques socials
Com a alcalde d’una ciutat declarada per 
la Unicef   “Amiga de la infància” penso que 
l’actual crisi econòmica ens està obligant a 
tots i a totes a fer un “màster forçós”. Al 
final, no tindrem diners, però el que ningú 
podrà minar és la nostra capacitat de treba-
llar i d’innovar, especialment pel que fa a les 
polítiques socials.

Hem de prioritzar la despesa en 
política social
El ciutadà ha de saber que la política 
social és cara. Però molt més car és un 
quilòmetre d’autovia! Hem de prioritzar 
a nivell polític. I a sobre volem baixar els 
impostos. Estem bojos! Diguem al ciuta-
dà: vostè ha de pagar més impostos, però 
procurarem rendibilitzar millor i garantir 
la cohesió social.

Manuel Camino
Alcalde 
Gines

Carmelo Conde
Alcalde 
Cazalla de la Sierra

Joaquín Fernández
Alcalde 
Umbrete

Jesús Maeztu 
Comissionat del Polígon Sud 
Sevilla
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JOSEP M. VALLS

Un any més la Fundació Ca-
talana de l’Esplai ha orga-
nitzat la campanya “Un 

estiu per a tothom!”. Enguany, tot 
i la crisi, s’ha pogut mantenir el nú-
mero de participants, gràcies a la 
campanya de beques. 

En total s’han realitzat 546 tandes 
d’activitats,  entre casals, colònies, 
campaments de natura, rutes i camps 
de treball.

Aquest manteniment de les activitats 
s’ha aconseguit, en bona part, grà-
cies a la campanya de beques que, 
per tercer any, impulsa la Fundació. 
Enguany s’han atorgat 1.029 beques, 
amb un augment del 2,7% dels in-
fants i joves beneficiaris i del 17,6% 
pel que fa al número de famílies be-
neficiàries.

BALANÇ DE LA CAMPANYA “UN ESTIU PER A TOTHOM!”

Es manté la participació a 
les activitats d’estiu 
Un 17,6% més de famílies reben una beca de la Fundació Catalana de l’Esplai

Cleries i Reig visiten les activitats d’estiu de la Fundació Catalana de l’Esplai

El 16 de juliol, el conseller de 
Benestar Social i Família, Josep 
Lluís Cleries i el director general 
de Joventut, Toni Reig, van visitar 
els equipaments de natura que la 
Fundació Catalana de l’Esplai té 
a Vilanova de Sau.
Van ser rebuts i acompanyats 
per Josep Gassó, president de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, i 
altres responsables de l’entitat, 
així com,  l’alcalde de Vilanova de 
Sau, Joan Riera.
Durant la seva estada, el conse-
ller i el director general van poder 
visitar la colònia de la Federació 
ASEM, un grup de 55 nens i ne-
nes discapacitades per malalties 
musculars.

La Fundació Catalana de l’esplai 
va estar present els dies 9,10 i 11 
de novembre al II Congrés Eu-
ropeu del Voluntariat, celebrat a 
Barcelona.
Ester García, gerent del Centre 
d’Estudis de la Fundació Catalana 
de l’Esplai va fer una intervenció 
sobre la formació de les persones 
voluntàries. A la darrera jornada, 
el Museu Marítim de Barcelona 
va acollir el Marketplace, un espai 
d’intercanvi entre empreses i enti-
tats de voluntariat, on va participar 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb un espai compartit amb Mi-
crosoft, empresa que dóna suport 
als programes Connecta. 

El passat 15 de novembre,  CEN-
TRE ESPLAI va rebre la visita de 
Pasqual Maragall. El President 
de la Generalitat va ser rebut per 
Josep Gassó, Carles Barba i Anna 
Romeu president i vicepresidents 
de la Fundació Catalana de l’Es-
plai, per la membre del patronat, 
Rosa Romeu,  i per Alexandre Pa-
redols, responsable de Patrimoni 
de la Fundació, que li van ensenyar 
l’equipament i van celebrar una re-
unió.  No era la primera vegada que 

Josep Gassó, president de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
va participar a les Jornades de 
Reflexió i Debat organitzades per 
la Càtedra de Lideratges i Gober-
nança Democràtica d’Esade al 
monestir de Sant Benet de Bages 
els dies 26 i 27 de setembre. 
En aquesta trobada, que se cele-
bra anualment, han participat un 
centenar de reconeguts empresa-
ris i polítics espanyols que van 
reflexionar sobre les qüestions 
que planteja el lideratge i com 
donar respostes globals a la cri-
si. La trobada va comptar amb la 
participació, entre d’altres, d’Ar-

La Fundació present al II Congrés 
Europeu del Voluntariat 

Josep Gassó a les 
jornades de Sant Benet

tur Mas, Joaquín Almunia, Felipe 
González o Jordi Pujol. Durant la 
jornada de 2011, es va presentar 
també el llibre que recull les re-
flexions de les persones partici-
pants a les jornades de 2010 i on 
també va participar Josep Gassó. 
A la seva intervenció d’alesho-
res, Gassó va avançar alguns te-
mes que han estat centrals durant 
aquest mesos com la preocupació 
per la infància en risc i l’atur ju-
venil, la necessitat d’establir un 
nou paradigma de relació entre 
les ONG i l’Administració públi-
ca o de fixar clàusules socials en 
els contractes públics. 
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Estand de la Fundació i Microsoft al Marketplace
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Pasqual Maragall visitava CEN-
TRE ESPLAI. El 16 de desembre 
de 2005 ja havia vingut, amb mo-
tiu d’una visita a les obres d’aquest 
equipament que es va inaugurar el 
maig de 2007 i que ha contribuït a 
canviar el paisatge del barri de Sant 
Cosme del Prat de Llobregat. Ara, 
sis anys després d’aquella primera 
visita, Maragall ha pogut conèixer 
de primera mà les diferents depen-
dències de CENTRE ESPLAI de 
primera mà. 

Pasqual Maragall 
visita CENTRE ESPLAI
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JOSEP M. VALLS 

La Fundació Catalana de l’Es-
plai i l’Associació Catalana 
Cases de Colònies acaben 

de presentar una nova campanya 
dirigida a totes aquelles empreses 
i entitats que se senten social i me-
diambientalment compromeses. Es 
tracta de la possibilitat de combi-
nar les estades o actes corporatius 
de les organitzacions amb activi-
tats a la natura i propostes de vo-
luntariat corporatiu conduïdes per 
educadors ambientals.  Aquesta 
campanya, duu per títol “Jornades, 
trobades i congressos sostenibles i 
responsables: Van amb tu!”

Cada cop són més les empreses 
privades i les associacions i fun-
dacions sense afany de lucre que 
incorporen la responsabilitat social 
corporativa com una part important 
de la seva actuació. Alhora, també 
creix la necessitat de trobar espais 
de trobada, fora de l’àmbit habitual 
de les organitzacions, per celebrar 
estades, reunions, congressos o 
esdeveniments. El nou programa 
de la Fundació ofereix a les empre-
ses i entitats sense afany de lucre 

la possibilitat de fer estades d’un 
sol dia o de varies jornades, amb 
pernoctació, en albergs i cases de 
colònies. En aquests equipaments, 
totalment accessibles per a tothom, 
es poden celebrar estades corpo-
ratives en sales polivalents, amb 

recursos audiovisuals, i combinant-
les amb programes d’activitats a la 
natura i de voluntariat ambiental 
conduïdes per educadors ambien-
tals.
La Fundació Catalana de l’Esplai té 
una llarga experiència en l’organit-

zació de programes de voluntariat 
corporatiu. La novetat es que ara 
s’ofereix una proposta global que 
s’adapta a les necessitats de cada 
empresa, associació o fundació, 
amb gestió integral de la reserva 
dels espais, el servei de càtering i 

coffee breaks, de les activitats de 
natura i de voluntariat i gestió del 
transport. Tot en un.

Depenent de la instal·lació escolli-
da, els grups podran convinar les 
seves trobades amb una sortida amb 
BTT als Espais naturals del Delta 
del Llobregat, navegar en caiac 
pel Pantà de Sau, visita als espais 
naturals de Cal Tet, a Montserrat, 
o participar, acompanyats d’edu-
cadors de natura, en una plantada 
de tamarius, la neteja de camins i 
marcatge de senders, instal·lació de 
caixes niu per ocells de bosc.

Amb el programa “Jornades, tro-
bades i congressos sostenibles i 
responsables: Van amb tu!” les 
empreses i entitats poden desenvo-
lupar el seu programa de responsa-
bilitat social corporativa i, alhora, 
col·laborar amb el projecte social 
i educatiu de la Fundació Catalana 
de l’Esplai a favor de la infància i 
la joventut.

Informació i reserves:
93 474 46 78/accc@esplai.org

És un equipament de 10.000 
m2 . situat a un pas del Delta 
del Llobregat, un dels espais 
naturals més importants de 
Catalunya.

Espais de reunions
1 Auditori amb capacitat 

per 350 places
8 Sales de treball
1 Sala informàtica
3 Aules ambientals

Cuina i menjador
2 menjadors amb capacitat 

de 180 places cada un.
Cuina pròpia.

Habitacions
74 habitacions amb bany 

complet.
Espai de treball.
Connexió gratuïta a Inter-

net, wifi.
Equipades amb aire condi-

cionat i calefacció.
Terrassa

Biblioteca, ludoteca, Sala 
d’estar, piscina, lloguer 
de Bicicletes...

Equipament remodelat in-
tegralment amb un estil mo-
dern i futurista, Situat enmig 
d’un paisatge ben caracterís-
tic amb una extraordinària 
panoràmica de la muntanya 
de Montserrat.

Espais de reunions
3 Sales convertibles en una 

gran sala

Habitacions
17 habitacions amb bany 

complet

Cuina i menjador
1 Edifici menjador

pacitat per a 150 pl
na pròpia.

Sala d’estar-recep
lefacció, Telèfon
Àmplies zones d

Pista de bàsquet,
voleibol, taules 
pong

Wifi
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El Prat de Llobregat BARCELONA (344 places)

Tres equipaments per celebrar les jornades, trobades i congressos sostenibles i responsables

Castellbell i el Vilar BAGES (9
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NOVA CAMPANYA “JORNADES, TROBADES I CONGRESSOS SOSTENIBLES I RESPONSABLES: VAN AMB TU!”

Estades en cases de colònies per a 
empreses i entitats compromeses 
Combinen els actes corporatius amb propostes de natura i de voluntariat ambiental

Els passats 21, 22 i 23 de novembre la Fundació “la Caixa” va celebrar unes jornades de treball amb 
50 persones d’arreu de l’estat a CENTRE ESPLAI, a 5 minuts de l’aeroport d’El Prat.  A més dels 
serveis d’allotjament i restauració, van poder disposar d’aules polivalents amb material multimèdia
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r
r amb ca-
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pció, Ca-
n públic, 
de bosc 

 pista de 
de ping 

Finca d’ 11 hectàrees de prats i 
boscos fent riba amb el pantà 
de Sau, integrada per diverses 
edificacions 

Espais de reunions
1 edifici amb dues sales con-

vertibles en una
2 sales de reunions a cada 

Habitacions
20 habitacions amb bany 

complet

Cuina i menjador
1 Edifici menjador amb capa-

citat per a 250 places. Cuina 
pròpia

Wifi, espais amb llar de 
foc, Calefacció, Piscines, 
pistes esportives..
Lloguer de bicicletes i 
piragües
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0 places) Vilanova de Sau GUILLERIES (198 places)
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El dissabte 22 d’octubre la 

Fundació Accenture va 
realitzar una jornada de 

voluntariat corporatiu a la finca 
de Can Mateu, que la Fundació 
Catalana de l’Esplai té a Vilanova 
de Sau (Osona).

En aquesta acció de voluntariat hi 
van participar unes 40 persones, 
entre treballadors i les seves fa-
mílies. Els participants van poder 
compartir una jornada en els es-
pais privilegiats del Pantà de Sau 
i participar en dues iniciatives de 
voluntariat mediambiental: una 
batuda de la riba del pantà i una 
acció per afavorir la reforestació 
dels boscos de les Guilleries. An-
dreu Sayo, educador ambiental 
de la Fundació Catalana de l’Es-
plai, concreta aquesta activitat: 
“aplicant la tècnica japonesa del 
Nendo nango els i les voluntàries 
van recollir llavors d’espècies au-
tòctones i van preparar les boletes 
de fang tal com indica la tècnica. 
Posteriorment el grup va fer una 
passejada pels boscos del voltant 
dispersant les llavors per tal que 
en el moment més adequat de 
condicions d’humitat aquestes 
germinin”. Mentre es feia aques-
ta passejada, els i les participants 
també van aprofitar per penjar 
caixes niu. 

M’ha agradat molt participar en 
aquesta activitat de voluntariat 
ambiental  perquè és una mane-
ra de passar un dia a la natura, 
gaudint del paisatge, i col.laborar 
en la millora del medi ambient ja 
que, malauradament hi ha molta 
gent incívica en aquest món. Està 
molt bé!

Jo volia anar a la Festa dels Sú-
pers, però quan he arribat aquí 
he pensat que prefereixo ajudar 
a netejar el medi ambient que es-
tar a la Festa dels Súpers. Aquí 
estic recollint troncs i ajudant i, 
en canvi, a la Festa només estic 
assegut.

Està bé, ja que així ajudem 
a que la natura, en comptes 
d’embrutar-la, la netegem i evi-
tem problemes pel futur. També 
m’agrada reforestar els boscos, 
ja que nosaltres els tallem per 
aconseguir fusta i, si plantem 
arbres, ajudem a que tot estigui 
com abans.

Jo he acompanyat a la meva 
dona. Em sembla molt bé aques-
ta iniciativa que permet fer una 
activitat diferent amb els com-
panys de la feina i, alhora, ajudar 
a la millora del medi ambient. 
Penso que valdria la pena que 
hi participés molta més gent!

Testimonis de participants a la jornada de 
la Fundació Accenture

Arnau

Guillem

Josep

Jornada de voluntariat corporatiu de 
la Fundació Accenture a Vilanova de Sau

Montse

FO
TO

S:
 A

. S
AY

O



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 I w w w . e s p l a i . o r g N O V E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 5

Abigail Alemany
43 anys
Tres fills de 9, 7 i 4 anys
Barcelona

Dificulta la conciliació
Per a mi, que tinc el temps 
molt just per dinar, suposa 
tenir encara menys temps, ha-
ver de dinar qualsevol cosa i 
marxar corrents cap a l’escola. 
Penso que per les mares i pa-
res que treballem i procurem 
conciliar feina i familia aquesta 
mitja hora de menys significa 
molt! Els pares que porten els 
nens a dinar a casa també hi 
han d’anar mitja hora abans 
i això fa encara més difícil la 
conciliació.

Francesc Méndez
43 anys 
Una filla de 12 i un fill d’11 
anys
Corbera de Llobregat

Ho solucionem amb 
famílies solidàries
Enguany ha coincidit el pas 
de la nena a l’institut amb el 
canvi d’horari del petit. Per 
això, la nena s’ha de quedar al 
menjador i necessitem la col-
laboració d’una altra mare que 
la porta al matí i la recull a la 
tarda. Això se’ns ha complicat 
amb l’avançament de l’hora de 
sortida del nen i, sort en tenim 
de la solidaritat dels altres pa-
res i mares!

Rosario García 
40 anys 
1 nena de 4 anys
L’Hospitalet

Sort de l’esplai!
La mitja hora que surt abans 
de l’escola la meva filla, que-
da compensada per la mitja 
hora que l’esplai ha avançat 
el seu horari per adaptar-se 
al nou horari. O sigui que ve 
a l’esplai de les 4.30 fins a les 
7 de la tarda. És una solució 
molt efectiva, perquè aquest 
canvi ens afecta a totes les 
famílies, sobretot si, com jo, 
estem treballant. 

per millorar hàbits escolars i de-
senvolupar tècniques i estratègies 
que afavoreixin l’estudi. 

Per a Cristina Rodríguez Portillo, 
la gerent de Programes Escolars de 
Serveis d’Esplai, de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, el programa 
global d’activitats extraescolars de 
Sant Boi de Llobregat és una expe-
riència paradigmàtica “pel treball 
en xarxa i per la implicació del 
consistori en l’impuls d’un tipus 
d’activitats educatives que possibi-
liten el treball de valors i actituds 
amb els infants i complementen 
el paper educatiu de l’escola i la 
família”. 

10 C A N A L E S C O L A

UNA BONA PRÀCTICA AMB PARÀMETRES DE QUALITAT I EQUITAT 

Deu anys d’extraescolars a 
Sant Boi de Llobregat
La Fundació gestiona aquestes activitats de vuit escoles públiques 

REDACCIÓ

Enguany es compleixen deu 
anys d’un projecte que ha 
esdevingut exemple del que 

es pot aconseguir quan l’adminis-
tració local, les AMPA i les entitats 
de lleure treballen conjuntament 
per l’impuls de l’educació. Es tracta 
del programa d’activitats extraes-
colars que promou l’ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat per garantir 
la qualitat i l’equitat en aquest ti-
pus d’activitats. La Fundació Cata-
lana de l’Esplai, a través de l’entitat 
Serveis d’Esplai, és l’encarregada 
de gestionar les activitats que, en 
el present curs, es desenvolupen 
en vuit escoles públiques de Sant
Boi.

Des de 2001, a Sant Boi de Llobre-
gat s’està desenvolupant un projec-
te que té com a objectiu donar re-
cursos educatius en l’ús del lleure 
i fomentar l’educació integral dels 
infants, a partir d’un programa mu-
nicipal d’activitats extraescolars en 
horari no lectiu.
El projecte va néixer a partir de la 
voluntat del consistori d’impulsar 
l’educació més enllà de l’horari 
lectiu i de regularitzar les activitats 
extraescolars que es duien a terme 
en els centres públics. Per aquest 
motiu va definir un projecte per tal 
de donar un suport econòmic, pe-
dagògic i una major qualitat a les 
activitats extraescolars.

Tres línies d’actuació 
El programa té tres línies d’actu-

ació. La primera és donar suport 
i assessorament a les AMPA de 
les escoles per tal d’ajudar-les a la 
planificació i organització de les 
activitats dins del centre. La se-
gona línia és la realització de les 
activitats extraescolars de lleure 
triades: acollida matinal, activitat 
d’esplai i lleure, tallers especia-
litzats i activitats esportives. I el 
tercer aspecte del programa és fer 
un treball en xarxa amb les entitats 
socials, culturals i de lleure que hi 
ha al territori.

Suport a l’estudi
Cada escola desenvolupa un pro-
grama d’activitats propi, en fun-

ció de les demandes i necessitats 
dels alumnes i les seves famílies. 
Enguany s’han incorporat noves 
activitats ampliant el ventall d’ac-
tuació. En aquest sentit cal destacar 
l’activitat de suport a l’estudi, que 
vol proporcionar a l’alumnat unes 
condiciones necessàries per tal 
d’ajudar-lo a l’adquisició d’hàbits 
d’organització i d’estudi propicis 
per a la pràctica de l’estudi i de pla-
nificació escolar, per tal d’afavorir 
l’èxit escolar d’aquests alumnes.

Amb aquesta activitat es vol dotar, 
als alumnes d’entorns sociocultu-
rals desfavorits, d’unes condicions 
adequades fora del marc escolar 

Com incideix el nou horari 
escolar en la teva vida?

Lluís Pérez
Tinent d’alcalde 
d’Educació 
i Civisme

Lídia Pijoan
Presidenta de 
l’AMPA
CEIP Parellada

El model del projecte d’activi-
tats extraescolars de Sant Boi de 
Llobregat es construeix a partir 
del treball conjunt d’una banda 
amb l’entitat adjudicatària, en 
aquest cas Serveis d’Esplai, qui 
porta la gestió directa del pro-
jecte, i d’altra banda les AMPA 
de la ciutat, qui considerem què 
tenen i han de tenir un paper 
clau en el disseny d’aques-
tes activitats. Aquest projecte 
pretén facilitar l’atenció de les 
necessitats educatives i socials 
dels infants i de les seves famí-

Les famílies de l’escola Parella-
da –una de les vuit que partici-
pen en el projecte d’activitats 
extraescolars de Sant Boi de 
Llobregat- valorem molt posi-
tivament aquest projecte. 
Participem activament en la 
definició de les activitats, que 
esdevenen molt útils no només 
des del punt de vista de que 
ajuden a conciliar els horaris 
familiars i laborals, sinó també 
perquè permeten reduir els ín-
dexs de fracàs escolar. Aquest 
és el cas de la nova activitat de 

lies, així com la conciliació de la 
vida laboral i familiar. És per això 
que són les AMPA qui recullen 
les demandes de les famílies i 
fan les propostes a l’entitat i a 
l’Ajuntament per tal de donar 
coherència al projecte.
Per a nosaltres la gestió de les 
activitats per part de Serveis 
d’Esplai representa garantir la 
qualitat d’aquestes, alhora que 
simplifica les tasques que des 
de l’AMPA s’han de realitzar, 
alliberant-la de gestions admi-
nistratives.

suport a l’estudi que ha comen-
çat enguany, on s’ajuda els i les 
alumnes que més ho necessiten, 
no a fer els deures, sinó a orga-
nitzar-se l’agenda i aprendre a 
estudiar.

A més, en aquests moments de 
crisi, el recolzament econòmic 
de l’ajuntament possibilita que 
aquestes activitats extraescolars 
estiguin a l’abast de totes les 
famílies, ja que el preu resulta 
molt més accessible que en al-
tres llocs.

Fruit d’un treball conjunt Combatre el fracàs escolar

La nova activitat de suport a l’estudi ajuda a reduir el fracàs escolar

JM
VA

LL
S



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 IN O V E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 5

Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai ja s’ha posat en marxa 
la proposta d’activitat de casal 
d’hivern 2011-2012, coincidint 
amb les festes de Nadal. 

El casal d’hivern permet fer 
compatibles els horaris dels 
pares i mares amb les vacan-
ces nadalenques dels infants. Al 
casal els nens i nenes tenen la 
possibilitat de realitzar un gran 
ventall d’activitats de lleure en 
un entorn proper, fer coses no-
ves, relacionar-se i compartir 
experiències trencant amb la 
rutina escolar.

Aquest curs el centre d’interès 
seguirà la proposta educativa 
Àgora que fomenta la convi-

vència i la participació. Durant 
aquests dies de vacances escolars 
ens endinsarem a Terraestranya, 
viurem un munt d’aventures per 
intentar que el volcà Avipera torni 
a omplir de caramels i alegria el 
Nadal d’aquesta illa de fantasia. 
Segur que ens ho passarem tots 
d’allò més bé i en gaudirem al 
màxim.

Informació: Tel. 93 474 74 74

Casals d’hivern: 
Un Nadal a Terraestranya

Infants i famílies a la Festa dels Súpers
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UN MODEL BASAT EN LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

Oportunitats i beneficis d’una 
escola bressol de qualitat
Espais educatius per als nens i nenes de 0 a 3 anys

MARIA RODRIGUEZ

El funcionament de la societat 
actual ha posat de rellevàn-
cia la necessitat d’atendre 

als infants entre 0 i 3 anys fora 
del seu nucli familiar mentre els 
seus pares i mares treballen. La 
Fundació Catalana de l’Esplai ha 
definit un model propi d’escola 
bressol amb uns eixos fonamen-
tats en l’educació holística dels 
infants i en un model que possi-
bilita la participació dels infants, 
pares i professionals amb voluntat 
de transformar i posar-se al servei 
de la comunitat. És el model que 
s’aplica a l’Escola Bressol Munici-
pal El Cabusset d’El Prat de Llo-
bregat.

El concepte de qualitat associat 
a l’escola bressol el podem de-
finir a partir d’alguns conceptes 
essencials: reflexionar sobre les 
necessitats dels infants per tal de 
dur a terme  propostes educatives 
que afavoreixin el seu desenvo-
lupament; oferir un projecte que 
garanteix la correcta atenció de les 
seves necessitats físiques i emocio-
nals; facilitar una bona avinentesa 
família i escola, definint espais de 
cooperació i aplicar una metodo-
logia participativa i constructiva, 
que permeti incidir en el saber, 
saber fer i ser de l’infant, per tal 
de consolidar els coneixements 
establerts pel currículum. 

Crear un espai de confiança
El Cabusset és una escola bressol 
municipal del Prat de Llobregat 
que gestiona de manera integral la 

Fundació Catalana de l’Esplai. 
Cal tenir en compte que la incor-
poració a l’escola bressol per a 
qualsevol família és un fet molt 
important i sensible. Per primera 
vegada l’infant deixarà el seu nucli 
bàsic de referència per tal d’adap-
tar-se a un nou context. Els pares i 
mares també hauran d’adaptar-se a 
aquesta nova situació que, de mo-
ment, desconeixen i que pot gene-
rar sentiments ambivalents. 

Lluïsa Ubach, cuinera de l’EBM El 
Cabusset, ho veu així :  “Les esco-
les bressol, vistes des de fora, pot-
ser semblen un món petit, però no 

és així, són l’univers. Els infants, 
entre cançons i jocs, comencen a 
forjar el seu caràcter. Compartir 
joguines, menjar en grup, pintar, 
aprendre contes i fins i tot gaudir 
de l’aire lliure són valors que els 
nens si nenes van adquirint de ma-
nera senzilla i sense adonar-se’n. 
Tot plegat un munt d’experiències 
que, al final del dia, els petits ex-
plicaran a casa.”

Pla d’acollida en tres fases
És evident que, a l’escola bressol, 
és molt important el pla d’aco-
llida que es desenvolupa amb la 
informació a cada família el co-

neixement de l’espai i una jornada 
prèvia. Així, la direcció de l’escola 
és qui per primera vegada rep a les 
famílies de forma individual per tal 
de donar a conèixer l’organització 
i funcionament de l’escola.

Tranquil.litat per les famílies 
Les famílies també tenen l’oportu-
nitat de preguntar tot allò que con-
sideren oportú i expressar les seves 
impressions sobre el fet que el seu 
fill o la seva filla comenci l’escola 
bressol.  Després, es fa una primera 
trobada del nen o nena i els seus 
pares amb l’educadora que serà la 
seva persona referent dins de l’es-

cola. L’objectiu d’aquesta trobada 
és establir un primer contacte, co-
nèixer l’espai en el qual estarà l’in-
fant i que la família pugui explicar 
com és el seu fill o filla i així el o 
l’educadora el vagi coneixent. 

Jornada prèvia
Finalment, el dia abans de comen-
çar el curs escolar, tots els infants 
i els seus pares es troben al centre 
i comparteixen plegats, junt amb 
l’equip pedagògic, una estona de 
joc i conversa. A l’endemà, els in-
fants començaran l’escola en un 
horari reduït perquè poc a poc va-
gin entenent que el pare o la mare 
tornen a buscar-lo i combatre així 
l’angoixa que pugui generar la 
seva separació. Progressivament, 
segons la realitat de les famílies i 
quin sigui el procés d’adaptació de 
l’infant es va augmentant l’horari 
per anar incorporant més temps 
d’estada a l’escola. S’envolta a 
l’infant de la seguretat necessà-
ria per anar establint vincle amb 
l’educadora i, en definitiva, rela-
cionar-se positivament amb aquest 
nou context.

Reunions i xerrades
A partir del dia a dia de l’escola, de 
reunions i xerrades entre els pares i 
l’educador/a, de la participació de 
les famílies en activitats o festes, 
i sobretot, de la participació de 
l’infant es va teixint una confiança 
mútua, escola-família, que perme-
trà normalitzar la situació, perquè 
petits i grans se sentin ben acollits 
i visquin l’escola bressol com la 
seva segona casa. 
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Activitats al racó d’hort de l’escola bressol El Cabusset

MARTA BAGAN

El 22 i 23 d’octubre la Fundació 
Catalana de l’Esplai va col·laborar, 
un any més, a la Festa dels Súpers. 
Enguany, la participació va supe-
rar el previst i l’assistència va ser 
massiva, l’estand de la Fundació 
va estar ple de gom a gom, en tot 
moment. La gent va participar i 
gaudir de les activitats proposa-
des, tant del taller de xapes com 
del joc: “la recerca de la dieta 
equilibrada” a la tenda de boles. 
La valoració ha estat molt positi-
va i engrescadora per seguir col-
laborant en la festa infantil més 
gran d’Europa! 

La Fundació a 
la Festa dels Súpers
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LES POSSIBILITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES A LA NATURA

Viure l’hivern a les cases de la 
Fundació Catalana de l’Esplai
Amb itineraris i programes pedagògics per a escolars, famílies i grups

JÚLIA GARCIA

Les sortides de tot un dia, els 
caps de setmana en família o 
en grups d’amics, o les rutes 

a peu, dormint a les cases de co-
lònies, constitueixen un moment 
ideal per acostar-se a la natura i 
per interrelacionar en grup en tots 
els moments del dia. Per això, la 
Fundació Catalana de l’Esplai ha 
preparat tot un seguit d’opcions 
per fer a l’hivern, amb programes 
d’educació ambiental. 

L’apreciació significativa dels ca-
lendaris de la vida és una de les 
millors vies d’aproximació a la na-
tura, i per tant una de les millors 
estratègies educatives. 
Ara és el temps de l’hivern amb 
el fred que compleix una missió 
crucial als cicles vitals. És com 
una neteja a fons: de l’atmosfe-
ra, de les aigües i dels sòls. Per 
això els nostres ulls poden abastar 
més de 10 km de profunditats i de 
sons. Aquesta època de dies curts 
i gelats, és la més apropiada per 
assaborir la “soledat repleta” dels 
nostres camps, i per llegir l’escrip-
tura dels animals.

Plantes, letargies i olors 
Algunes plantes s’atreveixen a 
fructificar generosament, el rusc, 
l’arç blanc, i sobretot el boix-grè-
vol de les nostres muntanyes. I fins 
i tot algunes floreixen, com l’ave-
llaner. L’aire no porta olors que el 
nostre feixuc olfacte pugui iden-
tificar, encara que fures, fagines 
i guineus, busquen les molècules 
oloroses que els guien fins les fe-
melles de la seva pròpia espècie.

D’altres mamífers en canvi, entren 
en letargia, amagats a l’abric de 
coves i forats, dormint amb l’alè 
alentit, amb molts pocs batecs, 
sense menjar durant 4 o 5 mesos. 
A això es dediquen l’os bru i les 
marmotes dels Pirineus, però tam-
bé les rates cellardes, els eriçons i 
els ratpenats de tot el país. 

És l’hora de descobrir la nova fau-
na alada que ha arribat per gaudir 

d’un clima més benigne que no 
pas els dels seus països nòrdics 
d’origen: els ànecs,  els pit-roigs,  
que acompanyaran les excursions, 
els pinsans, els tudons...  Els més 
grans del regne alat, ducs i voltors, 
estaran incubant els seus ous.

I mentre una part del bosc està 
en letargia, n’hi ha tota una altra 
que revifa i entapissa el terra del 
bosc, els marges dels camins i els 

peus dels arbres. Els brots de les 
alzines, roures i castanyers, que 
han germinat de les llavors a ter-
ra, aixequen els seus primers 10 
cm. d’alçada al primer mes, d’una 
vida que pot ser, moltes vegades, 
centenària, i que garanteix la con-
tinuïtat del cicle de la vida.

Excursions des de les cases 
de colònies

A Can Santoi, al mig de la Ser-

Moltes famílies o grups d’amics 
busquen un lloc per celebrar el 
Cap d’Any d’una manera dife-
rent, relaxada, en un lloc que 
tingui incentius per a petits i 
grans i sense traves de mobili-
tat. Afegiu a tot això que esteu 
al mig de la natura. Per això, 
en les cases de colònies de la 
Fundació s’organitza estades 
per celebrar el Cap d’Any que 
inclouen el sopar del dia 31 i el 
dinar del dia 1. Com correspon 
a unes dates tan assenyalades 
els menús inclouen, entre altres 
productes, llagostins, pollastre 

A diverses comarques catalanes

Cap d’Any a les cases de colònies, 
una celebració diferent 

farcit, sopa de galets o els tradi-
cionals torrons i neules. També hi 
ha raïm per al cotilló i cava. En-
tre les cases on es pot fer la festa  
hi ha Can Mateu, Els Porxos,  la 
Cinglera, El Company (Osona); 
Mas Cabàlies i Roques Blanques 
(Pirineu); Can Massaguer i la 
Traüna (Montseny); El Molí (Vallès 
Occidental); Cal Ganxo (Garraf) i 
Can Santoi (Collserola). Un ven-
tall d’opcions a uns preus molt 
ajustats! 

Consulteu-ho
accc@esplai.org / 93 474 46 78

ra de Collserola, es descobreixen 
els encants de l’hivern amb els 
més petits. Per mitjà d’itineraris 
carregats de jocs i experiències 
sensorials, es potencia l’interès i 
la descoberta en el programa ano-
menat “El Bosc dels Sentits”.

Al Montseny, a les cases de La 
Traüna i Can Massaguer, es pot 
gaudir de paisatges hivernals be-
llíssims. La sureda i l’alzinar es 
revelaran com un rebost multico-
lor ple dels rastres dels animals 
que, secretament, hi viuen. 

Ja a les Guilleries, a la vora de 
l’embassament de Sau, a les cases 
dels Porxos, Can Mateu i la Cin-
glera es pot observar com molts 
ocells són atrets pel menjar que 
hi ha a les menjadores, cosa que 
pot permetre fer unes bones fo-
tografies. 

A la Serra de Busa a la Recto-
ria de la Selva, envoltada de les 
atapeïdes pinedes de pi blanc i pi 
roig, on potser d’aquí a un temps 
podrà tornar el llop als territoris 
on vivia fa uns 100 anys. 

Si s’arriba als Pirineus, a Mas 
Cabàlies o a Roques Blanques, 
amb el programa “El poble mun-
tanyenc”, l’hivern sembla encara 
més fred, però encara prou ama-
ble per descobrir la seva riquesa. 
Els prats humits i marronosos, els 
boscos grocs i vermells i els bas-
sals gelats mostren indicis d’una 
activitat rural i ramadera encara 
viva, però més frenètica en altres 
moments de l’any.

La Traüna, al Montseny, amb neu
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La Guia Habitat ja en 
versió digital
Ja està accessible la versió digital 
de la Guia Hàbitat, un referent 
per a l’educació ambiental. La 
primera versió de la guia és va 
publicar el 1996, en castellà, i al 
1998 en català. Ara, la versió digi-
tal incorpora un cercador d’acti-
vitats molt interessant i pràctic.
http://80.33.141.76/habitat/

Fora de Classe. Qualitat a 
l’educació ambiental
El 20 de setembre es va presen-
tar la Guia de criteris de qualitat 
per a les Activitats d’Educació 
Ambiental, editat i publicat per 
la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental (SCEA), amb el suport 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i la Obra Social de 
CatalunyaCaixa. La guia és fruit 
de més de dos anys de treball 
col.lectiu d’alguns membres del 
Consell de Centres d’Educació 
Ambiental i altres equipaments 
d’educació ambiental de Catalu-
nya, entre els quals la Fundació 
Catalana de l’Esplai. 
www.scea.cat

La custòdia, un joc
“La custòdia entra en joc”, és una 
activitat per difondre la custòdia 
del territori mitjançant un taller 
que té format de joc de rol. És una 
iniciativa de la Fundació Emys i la 
Xarxa de Custòdia del Territori
amb l’objectiu de difondre la cus-
tòdia en el món juvenil. 
www.viulaterra.cat/ca/activi-
tats/joccustodia.html
Els esplais de la Federació a 
més, poden treballar la custòdia 
del territori amb els projectes 
de la proposta Educativa Àgora 
d’aquest curs.
www.esplai.org/agora/012.html

A LES CASES DE COLÒNIES DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Nou programa de Salut i 
Medi Ambient
Es realitza amb el suport de la Fundació DKV

GERARD BADIA

Arran de la convocatòria de 
subvencions de l’any 2010 
de la Fundació DKV per 

projectes mediambientals i de sa-
lut, des de l’Àrea d’Educació Am-
biental s’ha elaborat un projecte 
d’activitats d’educació ambiental, 
finançat íntegrament per la Fun-
dació DKV, que permetrà sensi-
bilitzar, tant als centres escolars 
com als esplais i associacions que 
visiten els centres ambientals de la 
Fundació, en temàtiques clau en la 
millora de la qualitat ambiental i en 
el foment d’una vida activa i salu-
dable per la infància i la societat.

El programa de Educació Am-
biental es dirigeix a totes les etapes 
educatives dels infants i joves de 
centres escolars i de lleure, plante-
jant una gran diversitat d’activitats: 
excursions,  exploracions  i desco-
bertes dels entorns naturals, jocs de 
simulació, tallers, investigacions, 
debats i jocs de rol o crèdits de 
síntesi per Educació Secundària. 
El projecte contempla l’elaboració 
de tots els materials i recursos di-
dàctics per l’elaboració de les ac-
tivitats del programa, així com la 
dotació dels nostres equipaments 
amb els recursos necessaris. 

El gra de sorra

Prosperitat sense creixement ? 

La instal.lació ambiental el Molí de Sant Oleguer, a Sabadell

Recursos

Un sistema econòmic en 
creixement perpetu i amb 
una estreta relació amb el 

consum de materials no és pos-
sible en un món amb límits físics 
i ambientals. I els reptes del canvi 
climàtic i la crisi econòmica que vi-
vim no fan més que reafirmar les 
contradiccions del sistema. 

La resposta només pot ser la de 
viure amb més frugalitat, tal com 

proposen els qui defensen el de-
creixement. Pensadors, acadè-
mics i moviments socials plan-
tegen visions alternatives com a 
única mesura de progrés social. 

Defensen que cal anar més enllà 
d’una economia verda basada en 
l’eficiència i el reciclatge, i que 
en canvi cal repensar el sistema 
econòmic per consumir menys en 
termes absoluts. 

Es planteja redefinir valors més 
enllà dels productes de consum 
com ara el temps per pensar, per 
estar i tenir cura de la família, aju-
dar els veïns o els amics; fer coses 
per a nosaltres mateixos; reduir el 
consum d’energia perquè ens des-
placem menys i amb transports 
menys contaminants, estalviem a 
casa i comprem productes locals; 
demanar allò que ens cal i deixar en 
préstec allò que ens demanen...

Formació específica dels edu-
cadors centrada en las caracte-
rístiques l’educació per la salut, 
el medi ambient i l’educació am-
biental.

Disseny del programa educatiu 
per educació infantil, primària i 
secundària, així com per asso-
ciacions i entitats de lleure.

Elaboració de les activitats des 
del prisma del treball basat en 
competències en relació a la qua-
litat del medi ambient.

Disseny i elaboració dels ma-
terials didàctics (fitxes, jocs, crè-
dits de síntesi…) necessaris per 
a l’aplicació del programa educa-
tiu.

Dotació de recursos i materials

Dissenys dels protocols d’ava-
luació (enquestes de satisfacció 
per als usuaris així com, informes 
de valoració de l’equip d’educa-
dors ambientals).

Les primeres instal.lacions escolli-
des per començar a oferir aques-

tes activitats als grups que hi facin 
estada, han estat el Molí de Sant 
Oleguer, on el magnífic complex 
esportiu que l’envolta obliga ja 
d’entrada a proposar mòduls d’ac-
tivitats basades en esport i salut, 
i Sau en les seves diverses cases 
de colònies i terrenys d’acampada, 
que donan moltes possibilitats.

Principals Activitats

Una opció que guanya partidaris 
és, doncs, encarar aquest camí, ba-
sat en l’austeritat vital, que perme-
trà una vida millor, més equitativa 
i perdurable per a les societats i 
el planeta.

Font: CADS. 
Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible. 
www15.gencat.net/cads

Per a centre escolars, esplais i associacions
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Trobades per la visibilitat 
i la incidència política
El Foro Iberoamericà és el lloc 
de trobada anual de les organitza-
cions que formen part de La Liga 
i l’esdeveniment central de l’eix 
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UN ESDEVENIMENT QUE S’HA FET  A ESPANYA, BRASIL I PARAGUAI EN LES TRES PRIMERS EDICIONS

Celebrat a Uruguai  el IV Foro 
Iberoamericà “Fent política junts”
També es va realitzar la Junta Directiva de La Liga Iberoamericana 

Montserrat Ginés, vicepresidenta de la Liga i directora general de Fundación Esplai, en una de les 
taules del Foro durant la intervenció de Javier Pereira de la Universitat Catòlica de Montevideo

REDACCIÓ

La Liga Iberoamericana 
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil per la Superació 

de la Pobresa i l’Exclusió Social, 
El Abrojo i Fundació Esplai, amb 
el suport del Ministeri de Desen-
volupament Social d’Uruguai, la 
Coordinadora d’ONG del país i el 
Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID) van organitzar el 4 de 
novembre, a Montevideo (Uruguai) 
el IV Foro Iberoamericà - Fent Po-
lítica Junts sota el lema “Incidència 
de la Societat Civil en el Disseny 
i la Monitorització de Polítiques 
Públiques”.

El foro, que va reunir a represen-
tants d’organitzacions socials, de 
l’administració pública i experts 
en polítiques d’inclusió social de 
tota Iberoamèrica, va ser un espai 
on compartir experiències positi-
ves en l’àmbit de la inclusió social 
que s’estan duent a terme en dife-
rents països, així com l’oportunitat 
perquè els participants poguessin  
formular propostes de polítiques 
socials a les autoritats dels països 
participants, amb la intenció que 
els governs les incorporin en la 
seva acció, sempre tenint en comp-
te la societat civil organitzada.

d’incidència política de La Liga 
que, amb el seu suport, refor-
ça i dóna visibilitat al treball 
d’incidència política que els socis 
realitzen en cadascun dels països 
respectius.

La primera edició d’aquest Foro 
es va celebrar a L’Hospitalet (Es-
panya) el 2006 i va estar centrada 
en el desenvolupament social i en 
reclamar més protagonisme de les 
organitzacions de la societat civil. 

El següent va tenir lloc a Rio de 
Janeiro (Brasil) el 2009 i es va 
ocupar dels drets de la joventut. 
Asunción (Paraguai) va acollir el 
2010 el III Foro, on es va tractar 
el tema de l’empleabilitat de les 
persones joves. 

Montevideo (Uruguai) ha estat en-
guany l’escenari del IV Foro, que 
es va desenvolupar al Saló Vermell 
del Centre de Convencions del Pa-
lau Municipal de Montevideo.

Junta Directiva de La Liga
D’altra banda, els dies 2 i 3 de no-
vembre va tenir lloc a Montevideo 
(Uruguai) la Junta Directiva de La 
Liga Iberoamericana, de manera  
prèvia a la celebració del IV Foro 
Iberoamericà.

Els principals temes que es van 
tractar a la Junta, van ser el segui-
ment dels objectius del 2011 en 
els àmbits d’infància i joventut, 
migracions i incidència política, 
la celebració de les diferents Set-
manes pels Drets de la Joventut 
iberoamericanes, l’establiment de 
les principals línies de treball per 
al 2012, així com la incorporació 
de nous membres a la Junta Di-
rectiva. 

Inauguracio de la Cimera, amb una mostra de la cultura paraguaiana Reunió de la Comissió Articuladora 

REDACCIÓ

La Liga va participar els pas-
sats 27 i 28 d’octubre al “VII
Encuentro Cívico Iberoame-

ricano” celebrat a Asunción (Para-
guai), en el marc de la XXI Cimera 
Iberoamericana de Caps d’Estat i 
de Govern. Fundación Esplai, que 
ostenta la vicepresidència de la 
Liga, va participar al “Encuentro”.

L’esdeveniment, organitzat pel 
Ministeri de Relacions Exteriors 
de Paraguai i la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), compta 
a més amb el suport de l’Orga-
nització d’Estats Iberoamericans 
(OEI), l’Agència Espanyola de 
Cooperació per al Desenvolupa-
ment (AECID) i la Fundació Ca-
rolina, va reunir representants de 
diferents xarxes regionals d’orga-
nitzacions socials, representants 
institucionals i de centrals sindi-
cals que van debatre sobre la par-

La Liga participa al “VII Encuentro Cívico 
Iberoamericano” a Paraguai

ticipació social en els processos 
de “Transformació de l’Estat i 
Desenvolupament”.

Durant les jornades, es va debatre 
sobre la incidència de la partici-
pació social en les polítiques pú-
bliques de desenvolupament, les 

noves perspectives en cooperació 
internacional i el dret a la lliure 
expressió.
En la declaració final es van com-
prometre a fomentar la transparèn-
cia, la credibilitat i el bon govern 
de les organitzacions socials, reno-
vant el compromís de treballar en 

xarxes consolidant el treball arti-
culat i solidari. També, la transfor-
mació dels Estats per la consecució 
de societats justes i inclusives. Així 
com a assumir els eixos de treball 
plantejats per la Comissió Articu-
ladora, intercanviant experiències 
relacionades amb la transparència 

i la rendició de comptes i treballar 
en el seguiment i anàlisi de l’im-
pacte dels compromisos assumits 
per les Caps d’Estat i de Govern a 
les Cimeres Iberoamericanes.

Més informació 
www.segib.org
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CRISTINA OLIVA

Incidir en la vida del barri i tre-
ballar per la igualtat social és 
una qüestió fundacional en els 

esplais. En aquest sentit, cal des-
tacar la trajectòria dels esplais de 
la Federació Catalana de l’Esplai 
en l’impuls d’una pedagogia acti-
va i participativa. En aquesta línia, 
Àgora, la proposta educativa d’en-
guany, ajuda a seguir avançant per 
aquest camí. Per arribar fins aquí, 
cal treballar la participació indivi-
dual i grupal dels infants.

La participació sempre es tre-
balla a les propostes educatives 
de manera transversal. Aquest 
curs s’ha volgut dedicar tot l’es-
forç a aquest important valor 
per entendre quins són els seus 
mecanismes i quines noves vies 
s’hi poden trobar per incentivar 
que els infants, joves i famílies 
s’avinguin a construir conjunta-
ment, amb empenta, compromís 
i consciència. Perquè participar 
vol dir prendre part, contribuir, 
aportar, col·laborar. A nivell in-
dividual, participar aporta l’apre-
nentatge de donar i rebre, d’en-
tomar les dificultats, d’aprendre 
que existeixen límits i que les 
coses tenen un procés natural. 
Amb el guiatge de l’adult i en un 
ambient càlid i positiu, l’infant 
aprén que les seves opinions són 
importants i desenvolupa el sen-
timent de pertinença al grup, on 
pren responsabilitats i exerceix la 
seva autonomia. 
En l’ADN dels esplais es troba la 
participació contínua i democrà-
tica, ja que el seu quotidià s’arti-
cula a partir de reunions d’equip, 
valoracions i avaluacions, pluges 
d’idees, reflexions autocrítiques, 
intercanvi amb altres agents so-
cials, etc. Pel que fa als infants i 
els i les joves, a mesura que van 
creixent se’ls dota de recursos 
per aprendre a conèixer-se i a 
posicionar-se en la vida i en el 
món. L’objectiu és ajudar a què 
siguin persones crítiques i inte-
grades en la societat, que puguin 
transformar-la des de la seva vida 
diària en família, a la feina, a la 
comunitat de veïns i veïnes, a tot 
arreu.

Participar en els nous 
contextos de crisi
La important crisi econòmica que 
s’està vivint a nivell global posa 
en qüestió el funcionament de les 
democràcies actuals a nivell po-
pular, amb accions visibles, amb 
repercussió mediàtica i a molts 

La tasca dels voluntaris als es-
plais de diari i de dissabte és vari-
ada, rica en matisos i possibilitats 
i cabdal per al seu funcionament i 
existència. Es treballa per educar 
els infants en el valor del com-
promís per als altres, del temps 
donat per al bé comú, de la im-
plicació en projectes en el quals 
es creu. Si se’ls dóna recursos per 
aprendre a participar, ells i elles 
seran els voluntaris d’un futur 
gens llunyà. 
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Els esplais, paradigma 
de la participació

Carles Barba
President de la Federació 
Catalana de l’Esplai

La part i el particular
La proposta educativa Àgora, 
d’enguany, és una fantàstica 
ocasió per reflexionar sobre 
la participació als esplais i a la 
Federació.
Llegeixo al nostre diccionari: 
“Participar”: “Prendre part en 
una cosa”. Miro més amunt i 
veig “Part”: “Cosa que, amb 
una altra o d’altres, integra un 
tot més gran”. Vaig cap avall i 
em trobo “Particular” “Que 
concerneix exclusivament a una 
persona o a una cosa”.

Participar té a veure en formar 
part d’un projecte col.lectiu. Més 
que una acció individual és  un 
exercici de comunitat. És sugge-
rent també la definició de “part” 
que trobem al diccionari. “cosa 
que amb d’altres, integra un tot 
més gran”. És maca: la part s’ex-
plica pel tot. Participar suposa 
treballar en favor de “l’interès 
general” que va més enllà de 
“l’interès particular”, aquell que 
“concerneix exclusivament a una 
persona o a una cosa”.
És important que els nois i les 
noies visquin a l’esplai l’expe-
riència de construir un projec-
te col.lectiu, sobre la base de 
l’aportació i el compromís  de 
tots i totes. Un concepte que 
no té a veure amb la defensa de 
l’interès particular o l’exigència 
del “client que consumeix” una 
activitat o un servei.

Comparteixo amb vosaltres les 
darreres paraules de la cloenda 
de la nostra darrera assemblea: 
“La Federació serà forta en la 
mesura que cadascú de nosal-
tres hi aporti la seva realitat i el 
seu treball. Una federació no és 
un lloc on et donen diners i ser-
veis i on esperem “rebre”, és so-
bretot un espai per aportar, per 
compartir un projecte amb els 
monitors, les famílies i els nois i 
noies i els joves de l’esplai.” 

“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ

llocs del planeta. En el moviment 
del 15M ha estat de capital im-
portància la participació, el de-
bat assembleari, la iniciativa per 
proposar alternatives i consensuar 
posicions. Molts dels monitors i 
monitores hi han estat presents i 
molts esplais s’han significat en 
aquesta demanda d’una sortida de 
la crisi més justa socialment.

Participar coneixent l’entorn i 
els recursos
En aquest sentit, els esplai estan 
aplicant les propostes d’Àgora en 
un curs en el qual es desplegarà la 
Llei de drets i oportunitats de la 
infància i l’adolescència, aprova-
da el 12 de maig de 2010. 
En ella són destacables aspectes  
que és important saber. El més 
notable és que situa l’infant i 
l’adolescent com a subjecte de 
drets i oportunitats, que ha de ser 
escoltat i informat, i estableix que 
s’ha de tenir en compte l’interès 
superior de l’infant. Per altra ban-
da, el dret a la participació dels 
infants és un dels seus principis 
orientadors i s’impulsa un Consell 

Nacional de la Infància i l’Ado-
lescència de Catalunya (CNIAC) 
a partir del qual els infants poden 
expressar la seva opinió sobre as-
pectes del seu entorn i promoure 
l’associacionisme infantil.

Participar en el marc de l’Any
del Voluntariat
A més, la proposta educativa 
d’enguany s’emmarca en el con-
text de l’Any del Voluntariat, ac-
tiu valuós i cabdal dels esplais. 

“Ciutadania compromesa” 

Amb la proposta edu-
cativa Àgora la Funda-
ció Catalana de l’Esplai 
tanca un programa de 
quatre anys sota el lema 
“Ciutadania comprome-
sa”, que ha inclòs també 
les propostes Barrinem,
entorn el civisme i la 
convivència; Manda-
la, entorn la diversitat 
cultural i la fraternitat, i 
Mirall, entorn la igualtat 
d’oportunitats. 
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La proposta educativa Àgora es va presentar en el transcurs del Movidic 2011

Opinió



Sis experiències de participació

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 I w w w . e s p l a i . o r g

16

“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUC

E L M O N O

Un jove esplai amb ganes!

L’Esplai Picaparets 
va néixer fa un any i 
té la ferma voluntat 
de moure’s i fer coses 
per als infants, joves 
i famílies d’Alcanar, 
població del Mont-
sià on no hi hagut 
mai una iniciativa de 
lleure educatiu. 

Són un grup de gent 
jove que fa temps 
que van sentir la ne-
cessitat de fer algu-
na cosa per canviar 
i millorar la realitat 
socioeducativa del 
seu poble. Tenien clar que volien fer-ho a través del lleure, incidint en el territori. Són gent compromesa i 
il.lusionada amb aquest projecte transformador i col.lectiu que intenta pintar de molts colors la vida dels 
nens i nenes d’Alcanar. Se’ls dóna veu setmana rere setmana i se’ls mostra de manera vivencial la possibilitat 
d’actuar, de participar, de provocar canvis a millor en l’entorn. Senten que aquest voluntariat els fa créixer 
com a persones i estan implicats en aquest projecte per convicció personal, i el fan funcionar de manera de-
mocràtica. Saben que, a vegades, tirar l’esplai endavant pot ser feixuc, però estan convençuts i convençudes 
que el que fan té sentit. 

Experiència APS Contesplai

El grup Indi del Club d’ Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet és
un grup d’ adults amb diversitat funcional. Tenien clar 
que volien dur a terme un projecte d’Aprenentatge 
i Servei (ApS) i, després de sospesar diverses 
possibilitats, van decidir redactar contes i 
anar a explicar-los a diferents llocs. Un 
dels indrets triats va ser l’àrea infantil 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, on la 
iniciativa va tenir molt d’èxit.

Amb aquesta experiència ben 
present, quan aquest curs van co-
mençar les activitats van contactar 
amb la biblioteca de La Bòbila, de 
l’Hospitalet, per oferir-los el  pro-
jecte. Ara,  un cop al mes  hi van i 
expliquen contes al nens i nenes del 
barri, que s’ho passen d’allò més bé 
amb les representacions. La possibilitat 
de difusió conjunta entre La Biblioteca 
i l’esplai enforteix el projecte i, a més, és 
un treball de sensibilització dels infants i les 
famílies força intens, ja que es valora les persones 
“actrius o contacontes” tal com són, amb les seves 
habilitats i capacitats.

Les comissions pedagògiques

La Federació Catalana de l’Esplai, disposa de diversos espais de participació on els monitors, els equips di-
rectius i els infants dels diferents esplais adherits poden dir la seva. Les comissions pedagògiques en són un i 
funcionen des de fa molts anys. El seu ob-
jectiu és reforçar, a nivell pedagògic, les 
activitats dels esplais, unificar esforços, 
estalviar recursos, potenciar la interrela-
ció, incitar a muntar activitats conjuntes 
de qualitat que ho reforcin tot. 

La Comissió de Petits (monitors i mo-
nitores d’infants de 3 a 7 anys), la de 
Mitjans (de 8 a 12) i la de Movijove (de 
12 a 17) representen un punt de trobada 
on s’intercanvien experiències, es debat 
i reflexiona, i es decideix què es vol fer 
durant el curs, segons les necessitats que 
s’hagin detectat.

Cada comissió es reuneix tres cops l’any, 
i entre aquestes trobades es fa feina en 
petits grups de treball que, a partir de 
les directrius i objectius dibuixats a la 
primera comissió general, es dediquen a 
aprofundir en temes específics, com pre-
parar l’activitat col.lectiva que tradicionalment es fa cada any.

Implicació de les famílies

El Grup de Polinyà  realitza activitats i projectes diaris 
per a infants, joves i les seves famílies des de fa 20 
anys a la població homònima, situada al Vallès 
Occidental. L’entitat va ser creada per un grup 
de famílies amb fills de diverses edats i, per 
aquesta circumstància, sempre s’ha conce-
but l’associació com “familiar”.

Participa en totes les activitats sociocul-
turals de Polinyà, com la Cavalcada de 
Reis, les festes majors, el Carnestoltes, la 
fira d´entitats, la festa de l’esport, la fira 
de Santa Llúcia, la festa dels Tres Tombs, la 
Castanyada... Els infants i joves consideren 
aquesta participació una cosa normal i no 
quelcom extraordinari. Que la feina la realitzi 
gent de diferents edats i generacions (mares, 
pares, avis...) sembla un aprenentatge i una me-
todologia molt enriquidora per a tothom.

Treballa estretament i en xarxa amb l’Associació Excur-
sionista Polinyà i l’Associació Pessebrista de  Polinyà, ambd
de caire familiar. Comparteixen equipament, la qual cosa
sempre un  valor afegit per a l’associació.

ESPLAI PICAPARETS
Alcanar (Montsià)

FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

CE PUBILLA CASES-CAN VIDA
Esplugues de Llobregat-L’Hospitalet 

EL GRUP DE POLINYÀ
Polinyà (Vallès Occidental)
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Ús del facebook i el blog al dia a dia

A l’Esplai Espurnes utilitzen les eines que 
ofereix la Xarxa i l’espai 2.0 des de fa uns 
tres anys. En un principi, el seu ús era única-
ment per comunicar informacions a famílies i 
monitors. Avui dia i tenint en compte l’exten-
sió de l’ús del facebook, aquest també s’ha 
convertit en un espai de participació dinàmic 
i molt concorregut. L’esplai s’ha adaptat a 
l’evolució social de l’ús d’aquests mitjans i 
els està donant molt bon resultat.

El facebook de l’entitat permet donar a co-
nèixer la tasca diària a tothom amb posts, 
fotos, vídeos... i, alhora, és un espai d’opinió. 
També, tenen un facebook que s’utilitza no-
més amb el grup de joves i que serveix com 
a eina de valoració de les activitats, sense 
eliminar les valoracions presencials, i com a 
recurs per facilitar la relació entre els ma-
teixos joves. Aquest curs han iniciat, a més, 
una comunitat virtual de monitors, on a més 
de tenir al dia les diferents tasques de les 
quals són responsables, es potencia que els 
monitors opinin i es documentin sobre temes 
pedagògics i de l’àmbit de l’educació en el lleure.

dues 
a ha estat 

Propostes, decisió i acció

El projecte que es desenvolupa al CEIJ Mowgli 
amb el grup d’infants de 9 i 10 anys  té com 
a objectiu principal la participació. Per assolir 
aquest repte tan ambiciós, l’equip educatiu es 
va plantejar treballar-ho, durant el primer tri-
mestre, des de la quotidianitat, és a dir, treballar 
la participació en les decisions de les activitats 
que es faran en grup, l’ambientació de la sala i 
les normes de convivència. 

Cada infant proposa què vol fer, es posa en 
comú i es tria una opció i, per últim, es realit-
za. Per tant, els monitors són guies i modula-
dors d’aquestes propostes a les quals apliquen 
sempre un criteri educatiu i de qualitat i, poste-
riorment, ajuden a que les decisions de grup es 
portin a terme. 

Aquesta forma de treballar ha permès que els 
infants es motivin molt més a l’hora de venir a 
l’esplai, que sentin que la sala és seva i que el 
sentiment de grup s’hagi reforçat. Per exemple, 
les normes de convivència, en sortir d’ells, els 
resulten més fàcil d’entendre i de respectar. 

LET
(Barcelonès)

ESPLAI ESPURNES
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

CEIJ MOWGLI. GRUP MESTRAL
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
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Participar... per a què?
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“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ

REDACCIÓ
La participació implica prendre 
part, sentir-se part i implicar-se; 
és a dir, aprendre a coresponsa-
bilitzar-se de la vida col·lectiva. 
Aquest procés d’aprenentatge 
de la participació ha de tenir en 
compte diferents àmbits: l’autono-
mia personal, l’autogestió grupal 
i el compromís social.
I com es pot fer per generar pro-
cessos d’aprenentatge participatius 
amb els infants tenint en compte 

La piràmide de la participació: 
un marc de referència

aquests àmbits? Perquè...tots els 
mecanismes són factibles per a 
totes les edats?
L’autonomia, l’autogestió i el 
compromís social impliquen dife-
rents nivells de desenvolupament 
de la persona i diferents graus de 
responsabilitat que s’adquireixen 
de manera gradual. 

Crèixer participant
La piràmide de la participació, que 
es pot trobar a la proposta educati-

va Àgora (www.esplai.org/agora), 
aporta diferents mecanismes i un 
marc de referència per articular 
els processos d’aprenentatge par-
ticipatius amb els infants de les 
diferents edats. Encara que aquest 
marc de referència pot variar en 
funció de les característiques del 
grup i de l’infant en concret.
En aquest sentit, quan es treballa 
amb els infants de 3 a 6 anys, cal 
tenir en compte que és el moment 
en què l’infant comença a gaudir 

de les relacions amb els altres i 
a fruir amb petites cotes d’auto-
nomia.
Més endavant, dels 6 als 8 anys, 
l’infant comença a deslligar-se de 
la família i busca referents dins el 
grup. És el moment de practicar 
l’organització de petits grups, co-
missions senzilles, etc.
En aquest moment, els infants 
poden haver assolit un cert grau 
d’autonomia i dels 8 als 12 anys 
el grup comença a prendre més 

força. Per això, és un bon mo-
ment per intensificar el treball en 
equips, per donar més autonomia 
i responsabilitats que en l’etapa 
anterior.
Dels 12 als 16 anys, el fort senti-
ment de grup d’adolescents i joves 
derivarà cap a una major consci-
ència col·lectiva. La maduresa del 
grup, juntament amb l’experiència 
acumulada al llarg dels anys, de-
terminarà la capacitat per autoges-
tionar-se.

Susagna Escardíbul
Àrea Educativa i Social
Fundació Catalana de l’Esplai 

“Fa uns anys vaig tenir una con-
versa amb un jove molt revelado-
ra. M’explicava que havien tingut 
un problema a classe, però que 
ningú no s’havia atrevit a donar la 
seva opinió per trobar solucions. 
Vaig preguntar-li per què. I molt 
sorprès em va respondre que allò 
no era l’esplai, que habitualment la 
gent passava del grup i que no par-
ticipaven. Ben segur que no podem 
generalitzar però és cert que parlis 
amb qui parlis que hagi tingut una 
experiència d’esplai et dirà que 
un dels principals valors que s’hi 
aprèn és a participar. Participar per 
avançar, per transformar, per can-
viar, per millorar, per aprendre les 
regles del joc democràtic, per, en 
definitiva, aprendre a conviure-hi 
plegats. Fem que l’esplai sigui un 
grisol d’experiències riques en par-
ticipació perquè els nostres infants 
sàpiguen fer un bon ús de la seva 
veu, dins i fora de l’esplai.”

Laura Crespo
Coordinadora àrea educativa 
i social
Club Infantil i Juvenil 
Bellvitge 

“Per a sentir-se protagonista, per 
col.laborar amb els altres, per a 
compartir, per implicar-se, per dir 
la nostra, ...per a tantes coses!
Participar ens ensenya a escoltar, 
a opinar, a compartir, a acceptar 
que no tothom pensa i actua com 
nosaltres, a responsabilitzar-nos. 
Només per aprendre totes aques-
tes coses ja val la pena participar... 
i per poder ser part activa en la 
construcció de quelcom conjunta-
ment amb altres persones i poder 

intervenir en la transformació i mi-
llora de la nostra comunitat!”

Laura Capitán
Coordinadora pedagògica
Esplai Pingüí 

“Participar per comprometre’s en 
un projecte que va més enllà de
la satisfacció personal. Participar 
per sentir-se actiu, per sentir-se 
viu, per créixer com a persona, 
tant si ets un infant com un jove 
o un adult. 
Participar per treballar en grup, 
per dialogar, per aprendre a ac-
ceptar les opinions dels altres, per 
assumir responsabilitats, per a una 
infinitat de coses...
Participar per deixar l’actitud pas-
siva i les queixes de banda i tenir 
opció a opinar i triar.” 

Silvia Fernández
Coordinadora pedagògica i 
responsable de joves
Esplai Sanfeliu-Sant Ildefons

“Participar per sentir que formes 
part d’un projecte comú, global, 
quan participes t’estàs implicant 
i estàs generant canvis, en el teu 
entorn, en tu mateix...  Participar 
t’ensenya a assumir responsabili-
tats, et fa créixer com a persona, et 
fa tenir una visió crítica de les coses 
i et proporciona un aprenentatge 
compartit amb altres persones.” 

Mireia Garcia
Coordinadora pedagògica
Esplai Espurnes

 “Participar per dir la teva, per sen-

tir-te escoltat  i que t’escoltin. Per 
no ser un ninot de la societat en 
què vivim, per fer petites transfor-
macions i accions socials, i deixar 
de queixar-nos. 
Participació com a forma de vida, 
per entendre que hi ha altres opi-
nions diferents a les nostres que 
hem de respectar i escoltar, per 
sentir-nos membres actius i parti-
cipatius d’allò que ens envolta, per 
conviure...” 

Laura Terradas
Tècnica de seguiment
Federació Catalana de 
l’Esplai 

“Ser part i prendre part dels pro-
cessos socioeducatius dels quals 
som protagonistes ens permet, i 

La comissió pedagògica que va elaborar la proposta “Àgora” durant el curs passat
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permet als infants i joves apren-
dre des de la seves experiències 
i adquirir habilitats que generen 
autonomia personal i col.lectiva.
En aquest sentit, la participació 
és clau per tal de generar l’auto-
nomia suficient i l’autogestió tant 
dels processos d’aprenentatge com 
dels projectes individuals i col.lec-
tius que s’emprenen. D’aquesta 
manera, ens convertim en subjec-
tes actius de la nostra vida, de les 
relacions que establim i de l’orga-
nització de la nostra comunitat, tot 
transformant-la. 

Com que a participar se n’aprèn 
participant, és molt important que 
en els diferents espais educatius de 
les nostres vides, com ara l’esplai, 
incorporem una visió participativa 
de l’educació.”
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CRISTINA OLIVA

El 75% de la població total 
dels Països Catalans par-
la català, i el percentatge 

augmenta fins al 90% si es tracta 
de joves entre 15 i 29 anys, segons 
dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. Trenta anys d’immersió 
lingüística a l’educació formal han 
fet que no hi hagi pràcticament cap 
jove a casa nostra amb qui no es 
pugui parlar català, tot i ser una 
llengua que ha hagut de lluitar per 
recuperar el lloc que li corresponia 
i que encara ho fa des de les insti-
tucions i des de la gent del carrer.

En aquesta difusió i assimilació del 
català hi té molt a veure el món de 
l’educació no formal. Els esplais, 
des dels inicis de la democràcia -i 
fins i tot abans- han estat vertebra-
dors i promotors d’un quotidià en 
català fora de les aules. Les enti-
tats de lleure infantil i juvenil han 
aconseguit que en el temps d’oci, 
el català s’hagi obert camí com a 
llengua integradora i hagi defugit 
el risc de confinar-se a l’àmbit 
acadèmic o formal per arribar de 
nou als carrers, on diferents onades 
migratòries hi han portat moltes 
llengües diferents, amb especial 
preeminència del castellà. I és que 
Catalunya ha estat sempre un país 
d’acollida, una terra on han arribat 
moltes persones d’altres indrets a 
la recerca d’una vida millor. 

Element de cohesió social 
En el foment de l’ús del català té 
molt a veure la determinació de la 
seva gent i les decisions dels es-
taments polítics, però també, i no 
menys important, la feina diària, 
petita, discreta i constant de moltes 
entitats, com els esplais de la Fede-
ració Catalana de l’Esplai. Avui dia 
a molts barris i municipis on fun-
cionen els esplais hi ha població 
nouvinguda que hi porta els seus 
fills i filles, una oportunitat per cre-
ar llaços i ponts, per arrelar-se, per 

ÚS QUOTIDIÀ EN CATALÀ FORA DE LES AULES

L’ús del català, tret identitari 
dels nostres esplais 
Les entitats fan una funció d’acollida i difusió de la cultura amb les famílies

El projecte Expressa’t en Català té l’objectiu principal de mostrar d’una manera vivencial que el català és 
vàlid per tots els registres sociolingüístics. Per aixó, s’han triat tallers que compten amb eines innovadores 
i actuals. Enguany els dos que s’estan portant a terme als esplais que així ho han demanat són el de Hip 
Hop en català (que es fa per tercer any, ja que té molt bona acollida) i el de “Doblem en català?”, que 
s’estrena aquest curs. 

Manifest de la Fundació Catalana de l’Esplai

Amb motiu de la publicació de la interlocutòria del 
TSJC que insta la Generalitat a introduir el castellà 
com a llengua vehicular a l’ensenyament, la Fundació 
Catalana de l’Esplai vol manifestar el seu suport a la 
defensa del model d’immersió lingüística vigent du-
rant els darrers trenta anys, alhora que s’adhereix a 
les iniciatives de la societat civil articulada entorn de 
la xarxa Somescola.cat. 
D’una manera particular, la Fundació Catalana de l’Es-
plai vol fer palès que l’ús del català als Centres d’Esplai 
i en general en tots els projectes d’educació en el lleure 
en els quals està implicada, ha estat i és un element 
extraordinàriament ric per als infants i adolescents, 
tant per al seu desenvolupament personal com per 
garantir millor la igualtat d’oportunitats i la cohesió 

social. En entorns i barris on l’ús social del castellà 
és majoritari, els Centres d’Esplai i les activitats de 
lleure han esdevingut, en les darreres dècades, vehicles 
especialment adients per al coneixement de la llengua, 
les tradicions, el paisatge i la cultura del país. Per altra 
banda, afavoreixen la integració dels nois i noies i les 
seves famílies, així com les actituds per a una bona 
convivència entre persones provinents de contextos 
culturals i lingüístics diversos. 

La Fundació Catalana de l’Esplai renova, doncs, el seu 
compromís amb l’ús del català com a llengua vehicu-
lar als Centres d’esplai i a les activitats de lleure que 
impulsa, i rebutja que es promogui qualsevol mena de 
segregació per raó de la llengua. 

El català, també a l’esplai

Els grups de joves canten hip hop i fan doblatge en català

FC
E

El divendres 4 de novembre, 
es va celebrar en el Club In-
fantil i Juvenil Bellvitge una 

castanyada popular organitzada 
pels esplais de la Fundació Cata-
lana de L’Esplai que tenen seu a 
L’Hospitalet de Llobregat. És una 
de les moltes castanyades que, al 
voltant d’aquestes dates, s’han ce-
lebrat a bona part dels 69 esplais 
de la Fundació.

Castanyada dels esplais a L’Hospitalet
L’acte de L’Hospitalet, on hi van 
participar uns 250 infants i joves, 
va comptar amb la presència de 
monitors i monitores i pares i ma-
res. Aquesta iniciativa vol refor-
çar l’intercanvi entre els esplais 
i els barris, el treball transversal, 
el sentit de pertinença a la ciutat i 
el compromís de la Fundació amb 
l’Hospitalet. La festa va incloure 
una primera part amb activitats per 

grups d’edat i una segona part amb 
l’espectacle d’animació infantil i el 
lliurament de les castanyes per part 
de la castanyera del CIJB. En re-
presentació de la Fundació hi van 
assistir, entre d’altres, Núria Valls, 
responsable de l’Àrea Educativa i 
Social, i Salvador Carrasco, patró 
de la Fundació i president del Con-
sell Rector de la Fundació Catalana 
de l’Esplai a L’Hospitalet. 

ballades i celebrades com a part del 
calendari del curs. Tot plegat, un 
camí de construcció i manteniment 
constant de la nostra identitat.

Una elecció inicial
Com han fet els esplais aquesta 
important tasca? Articulant les 
activitats, cançoners, comunica-
cions escrites per als infants i les 
famílies, etc. en català. I el quo-
tidià de l’esplai, per descomptat. 
Tant la Federació com la Fundació 
Catalana de l’Esplai el van triar 
des de la seva creació, segons es 
reconeix en els mateixos estatuts 
de la Fundació, on diu que l’en-
titat “treballarà pel coneixement, 
l’estimació i la millora del país tot 
reforçant els seus signes d’identi-
tat  i en especial, per la potenciació 
de la llengua i la cultura catalanes 
en tots els àmbits d’actuació”. En 
aquest sentit, el català ha estat la 
llengua vehicular, en el seu dia a 
dia, en el desenvolupament de pro-
jectes i en la comunicació interna 
i externa. 

Campanyes de Política
Lingüística
La Fundació sempre s’ha sumat a 
les campanyes de sensibilització 
portades a terme des del departa-
ment de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, com la 
de Dóna corda al català, protago-
nitzada per la Queta. Pel que fa als 
recursos actuals d’aquest departa-
ment, es facilita l’accés de les enti-
tats al joc Tria el teu rol, no juguis 
sol, i a serveis desinteressats i útils 
com el Voluntaris per la Llengua, 
basat en parelles lingüístiques.

També es porta a terme des de fa 
tres anys el projecte Expressa’t en 
català, que porta als i les joves dels 
esplais tallers on s’experimenta 
amb el català com a llengua en la 
qual poder fer rimes de hip hop, 
explicar contes o doblar pel·lícules, 
documentals i notícies, etc.

identificar-se amb el país d’acollida. 
L’esplai, espai acollidor, humà i en-
riquidor per definició, ofereix des 

del primer somriure el tresor de 
la llengua, sense forçar, sense vi-
olentar, convidant, fent vivencial 

l’idioma. I, per descomptat, el 
mateix passa amb la cultura i les 
tradicions catalanes, sempre tre-
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REDACCIÓ

El dissabte 17 de setembre 
va tenir lloc a Centre Esplai
el Movidic, la jornada dels 

monitors dels esplais de la Fede-
ració Catalana de l’Esplai on es 
presenta la proposta educativa que 
s’elabora cada any. Aquest acte va 
donar el tret de sortida del curs 
2011-2012 i hi van assistir més de 
300 monitors/es, en representació 
dels prop de 1.500 educadors/es 
de les 69 entitats de la Federació, 
que apleguen 14.000 infants i jo-
ves. Durant l’acte, es va presentar 
Àgora, la proposta educativa per 
a la participació, que serà l’eix de 
treball dels esplais durant aquest 
curs.

Comissions i UT
A més, durant el mes d’octubre van 
començar les reunions de les cinc 
unitats territorials (UT) que confor-
men la Federació, trobades en les 
que es comparteix el bo i dolent del 
nostre dia a dia, les diferents mane-
res de fer la feina, idees, propostes, 
recursos… en definitiva, un útil in-
tercanvi de sinergies que es produ-
eix tres vegades l’any i a partir del 
qual es treballen els temes que cada 
curs es considerin prioritaris.

AMB EL TREBALL DE LES COMISSIONS PEDAGÒGIQUES I LES UNITATS TERRITORIALS

Els esplais han iniciat un nou curs 
ple de reptes
El 22 d’octubre es van realitzar els Seminaris 2011 per aprofundir en la proposta educativa

Esplai El Pas (Palafolls) Grup d’Esplai El Castanyot (Sant Joan Despí)Grup d’Esplai Espurnes (Esplugues de Llobregat)

Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai

Nre. de monitors/es: 12. Nre. infants i joves: 100 de 6 
a 16 anys. Any de fundació: 1994. Activitats: Dissabtes, 
colònies, campaments i rutes. Contacte: Fòrum Palatiolo, 
s/n 08389 Palafolls. esplaielpas@gmail.org

Implicats amb el poble
Fa més de quinze anys que l’esplai El Pas obre les seves por-
tes als nens i nenes de Palafolls per oferir-los una alternativa 
d’oci i lleure. Any rere any, els monitors preparan el curs amb 
nous projectes i es proposen noves fites. Tots els dissabtes a la 
tarda desenvolupen tot tipus d’activitats: jocs, tallers, danses, 
excursions, gimcanes, teatre... També s’esforcen amb molta 
dedicació per dur a terme altres activitats més especials o que 
formen part del calendari festiu anyal: sortides, carnestoltes, 
castanyada, nits de por... A l’època de vacances organitzen colò-
nies, campaments, rutes... L’esplai s’implica força dins el poble 
col.laborant amb les altres entitats i de forma molt activa a 
la Festa Major.

Nre. de monitors: 22. Nre. d’infants i joves: 100. Any de 
fundació: 1977. Activitats:  Esplai de dissabte, activitats de 
vacances. Excursions. Contacte: C. Mn. Jacint Verdaguer, 24-
26. Sant Joan Despí castanyot@esplai.org

Moltes activitats tradicionals
GE El Castanyot és una entitat assembleària pertanyent 
a la Federació Catalana de l’Esplai, sense afany de lucre, 
formada per monitors, monitores i ajudants d’aquests que 
hi treballen voluntàriament.
El Castanyot posa l’accent en la celebració d’un seguit de 
festes com ara La Romeria a Montserrat, una activitat tra-
dicional a l’esplai. També, cada any els visita la castanyera 
i venen castanyes pel poble. Al Nadal fan la representació 
dels Pastorets sigui els de Folch i Torres o els de Ferrer 
Magí. Després, ve Carnaval, Sant Jordi, Festa Esplai, la 
Tamborinada, l’acampada de primavera, les colònies i el 
casal d’estiu...

treballar als Seminaris d’enguany 
incideixen en la vida dels esplais 
tant de diari com de dissabte i el 
treball en petits grups va ajudar a 
la reflexió sobre com implementar 
millores educatives a cada entitat 
en àmbits de gestió, metodologia 
pedagògica, comunicació i conei-
xement del context actual.

Quatre tipus de tallers
Els tallers van centrar-se en quatre 
temes principals: formes de parti-
cipació a l’esplai, el Pla de Comu-
nicació que necessita tota entitat, 
els nous escenaris que propicia la 
implementació de la nova Llei d’in-
fància, i la gestió del voluntariat.

Nou format d’assemblea
La Federació Catalana de l’Esplai 
està preparant ja la seva assemblea 
anual, que aquest any presenta un 
nou format molt atractiu. Es tracta 
de passar junts un cap de setmana 
a una de les cases que l’Associació 
Catalana de Cases de Colònies té a 
Vilanova de Sau per poder fer les 
tècniques de formació i l’assemblea 
pròpiament dita, però també tenir 
espais de trobada per unitats terri-
torials, així com l’experiència de 
compartir el quotidià. 

Grup de participants al Movidic, el 17 de setembre d’enguany

Cada any responsables pedagògics 
i educadors i educadores de les en-
titats hi participen amb la voluntat 
d’aprofundir en els continguts de 
la proposta educativa,  -en aquest 
cas, Àgora-, i de millorar la qualitat 
educativa de les seves activitats i 
intervencions. Els temes triats per 

Nre. de monitors: 30. Nre. d’infants i joves: 150. Any de 
fundació: 1977. Activitats:  Esplai diari i de dissabte, activitats 
de vacances, serveis educatius a escoles.Contacte: C. Bruc 40. 
Esplugues de Llobregat espurnes@esplai.org

Amb 35 anys d’experiència
El Grup d’Esplai Espurnes és una associació sense ànim de 
lucre que treballa com a entitat educativa en el temps de lleu-
re amb infants i joves. La missió és clara: Educar persones en 
valors, al poble d’Esplugues, per a la millora i transformació 
de la societat i de l’entorn natural. L’esplai és un espai de 
convivència i desenvolupament personal que pretén formar 
l’individu segons uns valors definits: el respecte pels com-
panys, el treball en grup, la sostenibilitat i la pau, o el foment 
de la cultura i la llengua catalana.
Aquest curs fan 35 anys i ho celebraran amb un seguit d’ac-
tes on implicaran tots els agents compromesos al projecte: 
infants, famílies, monitors i escoles.

P.
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Simultàniament, les comissions pe-
dagògiques (Petits, Mitjans i Movi-
jove) han engegat la seva feina i es-
tan treballant ja en petits grups per 
preparar les activitats col·lectives i 
detectar quines necessitats hi ha a 
les diferents seccions per poder fer 
feina entre tots i totes.

Qualitat educativa
Per altra banda, el passat 22 d’oc-
tubre uns 50 monitors dels esplais 
de la Federació Catalana de l’Es-
plai es van aplegar al local del Club 
d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
de L’Hospitalet de Llobregat, per 
assistir als Seminaris 2011.
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GENT D’ESPLAI

Quina importància dónes a la
formació?

Ells i nosaltres TONI BATLLORI

Suggeriments

CINE
Espionatge i contraespionatge 
El topo.
Director TomasTT Alfredson.
Basada en la novel.la
homònima de John Le Carré.
Música: Alberto Iglesias.
Durada: 127 min.  
Estrena prevista: 
23 de desembre de 2011. 
Consulteu cartellera.

En plena guerra freda, un agent d’espionatge que està en hores
baixes haurà de descobrir qui és el talp (“topo”) que està infiltrat 
entre les altures del Servei Secret Britànic. Li cal buscar la infor-
mació des de fora amb l’ajut d’algun agent fidel i els seus recursos.
La descoberta li suposarà trobar històries de traïció que l’afectaran
personalment i posaran a prova els seus valors ètics. Està basat en
el gran èxit de John Le Carré que va fer unes quantes novel.les amb 
el mateix personatge, George Smiley,  com a protagonista, totes
absolutament recomanables.

EXPOSICIONS
Nou Museu del Gas
Museu del Gas. Pl. del Gas, 8. Sabadell. 
Visites guiades i tallers didàctics.
Servei de reserves d’escoles 902 232 858. 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org

Al desembre obrirà les seves por-
tes el Museu del Gas, que s’ubica a 
Sabadell, en un edifici sostenible.
S’hi podrà veure l’evolució de la
indústria energètica del gas i de 
l’electricitat, des del segle XIX al
XXI. L’edifici modernista, projectat
per Juli Batllevell, el 1899 i conegut 
com L’Energia ha estat reformat i ampliat amb materials reciclats
per a la nova façana, un aljub i una pèrgola fotovoltaica al terrat i 
enllumenat de baix consum.  El Museu, a més de les exposicions serà 
un centre de consulta per a treballs de recerca, ja que té nombroses
fonts documentals.

LLIBRES
Connectant amb els joves
El diari taronja de la Carlota.
Gemma Lienas. Empúries, 208 
pàg. 12,95 euros

Un llibre més de l’estimable col.lecció de 
la Carlota,  on la Gemma Lienas va apro-
pant als joves els problemes i reflexions
de la societat actual. En aquest, la Carlota
se sorprèn quan una jugadora de bàsquet
de l’equip contrari surt al camp amb pan-
talons llargs, i encara s’estranya més quan descobreix que ho fa 
per obligacions culturals i religioses. El seu tarannà emprenedor i
sempre curiós farà que comenci un diari sobre la immigració i els
drets humans. Amb l’ajuda dels seus companys i companyes de 
classe, anirà explicant exemples de la vida quotidiana per donar
una visió global, realista i molt sòlida de la situació de les persones
immigrades. I, a la vegada, revisarà com ha evolucionat el nostre
país des d’un punt de vista cultural i social..

n descobreix que ho fa

mpliat amb materials reciclats

NURIA MARTÍRR NEZ ( 22)
Esplai Mogwli
Cornellà de Llobregat

És una necessitat!
Jo entenc la formació com una ne-
cessitat. Per això he estudiat His-
tòria de l’Art a la universitat, i a 
l’esplai també m’he anat formant. 
M’he pogut treure el títol de mo-
nitora i actualment estic fent el 
projecte del curs de directors. La 
formació no s’ha de deixar dormint,
els educadors hem d’estar desperts 
i aprendre a mirar amb ulls crítics 
allò que ens envolta.

SERGRR I BAÑOS (19)
Esplai Xixell
L’Hospitalet de Llobregat

Treball i el voluntariat
Actualment estudio telecomunica-
cions a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. També, anglès i alemany. 
Treballo com a encarregat de ma-
terial a l’esplai i els dissabtes faig 
de monitor voluntari, anant a ex-
cursions i colònies. Per això, fa dos
anys vaig decidir treure’m el títol de 
monitor. Ser voluntari es un món a 
part que enriqueix molt.

LIDIA FERNÁNDEZ (31)
Esplai Giravolt
Masquefa

Adaptar-nos als canvis
El nostre entorn canvia contínu-
ament i amb ell la realitat dels 
nostres infants, joves i les famí-
lies. Ens hem d’adaptar i una de
les millors maneres es formant-
nos.  Per dos raons: per adquirir
nous coneixements i perquè co-
neixem altres persones que viuen
diferents realitats. Ara, estic fent
el curs de directora, i tinc el de 
monitora de lleure i educadora 
ambiental.

SHEILA BELTRÁRR N (28)
Pubilla Casas - Can Vidalet
L’Hospitalet - Esplugues de Ll.

Sempre més enllà
Pel que fa a la formació en els 
esplais sempre hem d’anar més 
enllà. És una feina que ens exigeix 
formar-nos dia a dia, en els cursos,
seminaris, jornades... Tinc el curs
de monitora i directora i el cicle 
formatiu d’animadora sociocultu-
ral. Ara, he acabat la llicenciatura
de Pedagogia. Mentre he estudiat 
la carrera, he pogut aplicar-ho en 
el dia a dia, a l’esplai.

SORAYA HERNÁNDEZ(21)
El Grup de Polinyà
Palau-Solità i Plegamans

Per sentir-me realitzada
Aquest any vaig acabar el Grau
Superior d’Educació Infantil i 
també he fet el curs de moni-
tors. M’agradaria fer el de di-
rector, per tal de poder engegar 
nous projectes. És molt impor-
tant anar reciclant-se i no dei-
xar de fer cursos que t’ajuden
a créixer en un lloc de treball i 
a la llarga sentir-te realitzada i
contenta.
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Els esplais en directe
Aquesta secció vol obrir una finestra a la participació de tots els esplais 
per a que ens mostrin i ens expliquin els actes que organitzen, les sortides, 
les celebracions... i tot el que creguin interessant. 

Així que ja ho sabeu: si voleu explicar-nos què feu a la vostra entitat, 
envieu-nos una fotografia i un text breu a diari@esplai.org.
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Barcelona

Sant Andreu de la Barca

L’Hospitalet - Esplugues de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

L’Hospitalet

Cornellà de Llobregat

Sant Joan Despí 

L’Hospitalet

Vilanova del Camí

Polinyà 

Barcelona

Barcelona

Cita els dissabtes
El Centre d’Esplai Druida és un lloc de trobada 
d’infants i de joves de 3 a 17 anys per fer un munt 
d’activitats: construcció de joguines amb material 
reciclat, acampades, etc. Si t’animes a ser un druida 
més, ens trobaràs cada dissabte a la tarda a la Pl. de 
la Zona Verda (Prosperitat- Nou Barris- Barcelona).

La Castanyada amb Túnel del Terror 
…castanyes, boniatos, festa, la castanyera, bruixes, 
carbasses… tothom espera La Castanyada i aquest any 
l’esplai Pubilla Cases-Can Vidalet ho ha celebrat amb 
un Túnel del Terror, activitat oberta al barri i a tots els 
socis i sòcies de l’esplai. Va ser el 29 d’octubre, una diada 
plena de sorpreses i emocions.

Festa major de Can Calders
El 24 de setembre, l’esplai Diversitat Lúdica ha estat 
l’organitzador amb l’associació de veïns de la festa del 
barri Can Calders. Enguany, hi havia un cartell d’activi-
tats ben farcit, on tothom, ha trobat motius per passar-
s’ho bé. La festa, a la plaça de les Roses, és possible 
gràcies al treball colze a colze de l’esplai i l’AV. 

Apunteu-vos al Pessebre Vivent!
Voleu participar al Pessebre Vivent del CE Xixell?
Només heu de venir el proper 17 de desembre (per la 
tarda)a la Pl de l’Ajuntament. Podreu gaudir de tot el 
muntatge mentre qui vulgui fa un acte solidari: Recollida 
d’aliments per a persones que ho necessiten amb la col-
laboració de la Creu Roja. Us hi esperem!!!

El Sotano dels joves
Amb l’inici del nou curs El Sotano ha tornat al Club In-
fantil Juvenil Bellvitge. El Sotano és un projecte cultural 
i d’oci nocturn dels joves del CIJB. S’organitzen  expo-
sicions, video fòrums,  concerts, etc. El 30 de setembre 
s’hi  van aplegar un centenar de joves per veure el grup 
teatral “Patates amb suc”  i escoltar  el dj “patilleros”.

BBq del Teen Pro
El nou grup d’adolescents (Teen Pro) de l’esplai Com-
kedem han anat de barbacoa a Can Xec, a Montornés del 
Vallès. Amb tots els ingredients a punt i molta gana, es 
van repartir les tasques: anar a buscar el menjar al cotxe, 
la llenya per fer el foc, el carbó, els mistos...Després de 
menjar, descans amb bona música i xerrades.

Descobrint pistes de Terrastranya
El 15  d’octubre  nens,  nenes, monitors i monitores  de 
l’Esplai Pingüí van anar a la Riera de Sant Bartomeu  
a Molins de Rei. Al final del camí van trobar un Pal de 
Pluja. Després,  van descobrir que és del Quelus, el gos 
de l’Osvald i que és indispensable per fer les assemblees 
de Terrastranya.

Sopar d’aniversari 
El CEIJ Mowgli celebra enguany 40 anys compartint 
camins. Amb aquest motiu, convoca totes les persones 
que hi hagin estat vinculades, al sopar que tindrà lloc al 
recinte firal de Cornellà de Llobregat el proper dissabte 
26 de novembre del 2011. Per a més informació, aneu 
a www.esplaimowgli.org.

Inici de curs
L’u d’octubre l’Esplai Endinsa’t va organitzar una mati-
nal infantil per donar la benvinguda al nou curs escolar i 
per realitzar la reunió de famílies. L’esplai obre les seves 
portes dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 i combina 
l’espai d’estudi i l’activitat lúdica. Els dissabtes l’esplai 
segueix funcionant de 10 a 13.30.

Taller de cuina i horta
L´Esplai el Grup de Polinyà ha començat a treballar la 
proposta educativa per a la participació. Durant aquest 
primer trimestre de curs, es realitzen tallers setmanals de 
cuina i d´horta on participen grups de diverses edats. Els 
infants juntament amb els seus monitors son els respon-
sables de fer la recerca  i compra de tots els materials.

Festa del barri de Sant Joan
El CE El Tricicle hem participat a la 13ª edició de les 
Festes de Barri Residencial Sant Joan del nostre poble, tot 
organitzant un seguit d’actes com ara un grup de Titelles, 
Jocs Grans, una Gimcana i per acabar-ho d’adobar, una 
gran Xocolatada per a tothom! Ha estat molt divertit i en-
grescador formar part, un any més, d’aquestes festes.

Caminades en família per Collserola
Des del mes de juliol, l’ecoesplai de natura de Sant 
Genís ha començat a conèixer i explorar la muntanya 
de Collserola. Hem nascut a la Masia de Can Soler, al 
barri de Sant Genís dels Agudells. Cada primer dissabte 
de cada mes, hem caminat per conreus abandonats i per 
poblats ibèrics. Vivim Collserola i vivim la natura!.
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Aquesta excussió pertany al llibre:
Explorar Catalunya 3

80 excursions per a joves de 12 a 16 anys 

L’exitosa novel.la Olor de 
colònia de l’escriptora 
Sílvia Alcántara ha contri-

buït a popularitzar les visites a les 
colònies industrials. Entre aques-
tes, el Museu de la Colònia Vidal 
és el mirall del món industrial del 
principi del segle passat.  

El riu Llobregat travessa de nord 
a sud el Berguedà i vertebra la 
comarca. El territori que envolta 
el riu és, en gran part, forestal i 
poc conreable. Amb l’agricultura 
limitada, la comarca gaudeix d’una 
llarga tradició manufacturera, i ja 
des de l’inici del segle XIX encetà 
el procés d’industrialització, A poc 
a poc les fàbriques, primer força 
modestes, esdevenien grans colò-
nies industrials. El carbó escasse-
java i el preu n’era molt elevat. Les 
indústries cercaven en la força de 
l’aigua del riu l’energia econòmica 
i alternativa per fer moure les seves 
turbines. Una vintena de colònies 
tèxtils s’estenien a tocar del curs 
d’aigua del que diuen que fou “el 
riu més treballador del món”. 

Es consolidà el sistema de la colò-
nia, on la dependència dels treba-
lladors amb relació a la fàbrica  era 
gairebé total (escoles, economats, 
serveis mèdics...), els obrers no no-
més treballaven sinó que també vi-
vien a la colònia sotmesos al règim 
paternalista d’aquesta.  Les despe-
ses dels serveis que s’oferien als 
treballadors eren compensats per 
l’absència de conflictivitat laboral. 
Amb tot, el règim de les colònies 
disposava del suport d’una impor-

tant influència clerical, que prete-
nia abastar tota l’activitat social.   

La colònia Vidal, a l’extrem sud 
de la comarca, començà a funcio-
nar l’any 1900 i va plegar al 1980, 
en plena crisi del tèxtil.  Cal Vidal 
forma part de la xarxa de museus 
del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya i és una eina 
indispensable per recuperar la his-
tòria del procés d’industrialització 
català.

PUNT DE PARTIDA
La resclosa de la Colònia. 

RECORREGUT
LA RESCLOSA

A peu del riu, una paret de més 
de 14 metres d’alçària aturava 
les aigües del Llobregat per 
desviar-les pel canal i portar 
la seva força fins a la turbina. 
Aquesta l’engolia, i tot un en-
tramat de corretges i embar-
rats es movien cap a la petita 
dinamo que transformava la 
frenètica bellugadissa en el 
corrent elèctric per il.luminar 
la fàbrica. 

LA MÀQUINA DE VAPOR
Ben a prop de la resclosa, i si-
tuada en una petita edificació 

Itinerari: Visita a la colònia tèxtil VidalImaginem-nos el que 
passava
Abans de visitar la colònia obre-
ra, podem informar-nos una 
mica, llegir el fullet de presenta-
ció i formular-nos alguna hipò-
tesi sobre el funcionament de la 
fàbrica i la vida dels obrers. La 
visita ens permetrà confirmar-la 
o desmentir-la, i també imaginar 
el que hauria passat si... 

Transport. 
Alsa-Alsina Graells. Línia Bar-
celona-Berga, parada a la Co-
lònia Vidal. 
Vehicle privat. 
Autovia C-16, sortida 79.
Telèfons i webs 
Museu Colònia Vidal. Visites:
93 829 04 58. En grup: concer-
tar. Individuals: dissabtes, diu-
menges o festius a les 11 h.   
www.museucoloniavidal.org

amb una gran xemeneia, la màqui-
na de vapor era utilitzada com a 
font energètica alternativa, quan 
la força de la turbina no era sufi-
cient. Just darrere de la màquina 
de vapor trobem la fàbrica. 

LA NAU DELS TELERS
A l’elegant nau de tres pisos hi 
ha la maquinària requerida per 
transformar el cotó comprat a 
l’Índia, Amèrica i Egipte: la carda, 
per pentinar les bales de cotó, les 
metxeres, per tramar els brins i 
aconseguir els feixos, els telers de 
garrot, per teixir les peces, etc.

ELS HORTS
El que fou la zona d’horta feinejada 
pels treballadors per tal d’alleujar 
la magra economia familiar amb 

verdures i reduït aviram, ac-
tualment està força abandonada 
perquè hi viu molt poca gent a 
la colònia.  

 ELS PISOS
Els habitatges dels treballadors, 
d’exterior uniforme i de cons-
trucció senzilla, són ara apar-
taments rehabilitats destinats a 
l’oferta turística. Visitem el pis 
dels treballadors, la biblioteca, 
l’escola, la peixateria i les dutxes 
i els safareigs. Davant la plaça i 
l’església trobem el convent. 

EL CASAL DE LA DONA
Fou el convent de les monges do-
miniques encarregades d’adoc-
trinar les noies de la colònia. Va 
ser també la residència temporal 
de les joves que, vingudes de les 
masies properes i de la rodalia, 
cercaven una mesada per sos-
tenir la família. En algun temps 
funcionà com a guarderia per als 
nadons de la colònia.

TORRE DEL AMO DE LA 
COLÒNIA VIDAL
A la colònia Vidal hi ha tres nu-
clis diferenciats: zona industrial; 
colònia obrera i zona residencial 
dels amos i directors. La torre de 
l’amo es troba en un lloc alt i vi-
sible tant des de colònia com des 
de la fàbrica. És una torre senzi-
lla, poc ostentosa, construïda als 
anys 20 del segle passat.

Seu de la Fundació Colònia Vidal
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COM EREN LES VIDES OBRERES DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL  

La Colònia Vidal, avui museu, 
abans fàbrica  
Forma part del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
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FRANCESC GASULLA

Quina és la vostra res-
ponsabilitat en la Di-
recció General d’Acció     

              Comunitària? 
La meva responsabilitat com a cap 
d’aquesta secció es la de proposar 
programes i projectes a desenvolu-
par en una determinada comunitat,  
avaluar els resultats  i coordinar les 
actuacions amb les entitats, institu-
cions i altres administracions que 
puguin estar implicades en la seva 
implantació.

Quin paper té Òmnia dins els 
programes comunitaris? 
Els programes comunitaris tenen 
una funció de cohesió social... 
Però els punts Òmnia dins d’aquest 
objectiu tan genèric, faciliten, mit-
jançant  l’accés i la formació de 
suport a les eines informàtiques, a 
promoure l’autonomia personal, i 
a fomentar la inclusió social de les 
persones que de no existir aquest 
recurs  quedarien excloses de la cul-
tura i la dinàmica de la societat.

Al cap de 12 anys d’existència, 
quin balanç en faríeu?  
Continua vigent la justificació de 
la seva creació.  Els avanços tan ac-
celerats en el món digital, fan que 
la fractura digital, continuï existint 
tot i que l’analfabetisme inicial en 
aquest àmbit hagi canviat de forma 
de presentació,  i en conseqüència 

IGNASI SAMPER, CAP D’AVALUACIÓ I COORDINACIÓ DE PLANS DEL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ SOCIAL (BENESTAR I FAMÍLIA)

“Òmnia té una funció de
cohesió social”
Hi ha 111 Punts Òmnia arreu de Catalunya
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la formació que acompanya a l’ús 
i aprenentatge a donar des dels 
Punts Òmnia.

En un moment de dificultats eco-
nòmiques, per on passa la soste-
nibilitat d’Òmnia? 
En augmentar les dificultats eco-
nòmiques, la seva  continuïtat es 
fa més imprescindible. Els col-
lectius als quals va adreçat són els 

qui més necessiten accedir-hi. La 
seva sostenibilitat  queda reforçada 
en augmentar la dimensió social de 
la missió Òmnia.

Per què considereu que Òmnia és 
un servei per a la inserció socio-
laboral de la ciutadania en risc 
d’exclusió?  
Òmnia en llatí significa TOTHOM. 
En un moment de crisi, on l’atur i 

els índexs de pobressa creixen,  el 
risc  i la exclusió social  augmenten.
La inserció sociolaboral és una de 
les formes de demanda que pren 
més força. 
L’oferta dels Punts Òmnia ha de co-
brir aquesta necessitat. La paraula 
TOTHOM, en aquest context, té en-
cara més sentit com a recurs social 
i d’accés tecnològic a la societat i a 
l’ocupació laboral. 

“Conecta Joven” forma sobre l’ús dels telèfons mòbils 
ELVIRA ALIAGA

En el marc del projecte “Co-
necta Joven”, durant els me-
sos de juny, juliol i setembre, 

dotze joves voluntaris han impartit 
tallers a un total de noranta per-
sones adultes sobre cóm fer ús de 
l’ordinador i com utilitzar i treure 
el màxim partit al telèfon mòbil. Els 
tallers han comptat amb el suport 
de la Fundación Vodafone.

Les tecnologies de la informació i 
la comunicació avancen tan ràpid 
que per a moltes persones grans és 
un repte incorporar certes eines i 
canvis a l’ús que fan, o els agra-
daria fer, d’equips informàtics i 
telèfons mòbils. L’altra realitat 
que ens trobem és que els autèn-
tics especialistas en l’ús de les TIC 
són els i les joves. De manera quasi  
espontània, solen ser els fills i filles 
i els néts i nétes els qui resolen els 
dubtes de la gent gran.

La gent gran necessita utilitzar el telèfon mòbil 

Opinió

Aquest projecte té dues pecu-
liaritats que el fan particularment 
suggerent: D’una banda, hi ha la 
necessitat i l’oportunitat del fet 
en sí, que comporta la immersió 
de la gent gran en l’ús de la telefo-
nia mòbil i internet per augmen-
tar la seva llibertat, autonomia, 
seguretat i la seva tranquil.litat i 
la del seu entorn. D’altra banda, 
hi ha un fet important: la manera 
en que això es realitza; és a dir, el 
procés, tal i com està plantejat, 
és una “escola de solidaritat” per 

als joves que tenen l’ocasió me-
ravellosa de poder ensenyar allò 
que millor saben fer: utilitzar la 
tecnologia. 
Reconeixem que no és impor-
tant només el resultat, sinó els 
mètodes utilitzats per dur-ho a 
terme. Fundació Vodafone Es-
paña s’adhereix amb entusiasme 
al lema proposat per  Fundación 
Esplai: “La solidaritat no només 
és el valor que s’ensenya, també 
és la metodologia que s’utilitza 
per aprendre”. 

Escola de solidaritat

María del Mar Fernández
Directora de Projectes Socials
Fundación Vodafone España

“Conecta Joven” ha donat un pas 
més a l’incorporar  un mòdul for-
matiu dedicat a ensenyar l’ús dels 
telèfons mòbils. Amb una metodo-
logia senzilla, la gent gran aprèn a 
identificar quin tipus de mòbil els 
cal o quina tarifa els convé, a més 
d’entendre el funcionament dels 
missatges instantanis o de connec-
tar-se a internet.

Tallers en 6 organitzacions
Les primeres tandes formatives que 
incorporen el mòdul sobre telefo-
nia mòbil s’han desenvolupat a les 
organitzacions: Abierto Asturias, 
Femuro-CDR Portas Abertas (a 
Verín), AFEMJO Ciudad Real, 
AFEMJO Toledo, Fundación To-
millo y Asociación La Rueca (amb-
dues de Madrid). 

Nou cicle 
formatiu online 
de Fundación 
Esplai
ELVIRA ALIAGA

Durant el darrer trimestre de 
l’any s’estan desenvolupant  
amb gran èxit els cursos del 
nou cicle formatiu de Fundaci-
ón Esplai, una iniciativa que es 
va posar en marxa el 2005 i que, 
amb la present edició, arriba al 
seu número divuit.  

Les formacions estan dirigides 
a responsables, dinamitzadors, 
voluntaris i personal tècnic d’es-
pais d’accés a les TIC, telecen-
tres i organitzacions socials. 

Les i els alumnes procedeixen 
de totes les comunitats autòno-
mes, de municipis rurals i de 
ciutats. I també hi ha un grup  
de llatinoamericans, de xarxes 
de telecentres de l’òrbita de Te-
lecentre.org. 

Les novetats d’aquest cicle són 
dos títols nous: “Elements per 
gestionar la seguretat a Inter-
net” i “Editar i compartir vídeo 
al telecentre”.  A més, tots els 
cursos estan actualitzats quant 
a continguts i la seva estructura 
s’ha unificat i millorat gràcies 
a la recent participació de Fun-
dación Esplai en un projecte 
europeu.

Els cursos estan agrupats en tres 
nivells que responen, a les prio-
ritats que l’alumne ha d’atendre 
segons la seva  formació prèvia 
o la seva experiència laboral.  
Aquests nivells dibuixen, a més, 
un itinerari curricular especial-
ment adreçat a dinamitzadors de 
telecentres; encara que cada curs 
pot realitzar-se per separat i està 
obert a tot tipus de professionals 
i voluntaris d’entitats socials. 

Enllaç a la Academia
www.moodle.esplai.org
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FUNDACIÓN ESPLAI TREBALLA EN DIVERSOS PROJECTES EUROPEUS  

Es presenta a Brussel.les la maleta 
per millorar l’empleabilitat 
A Viena ha acabat el projecte de formació d’adults en presons

Pedro Aguilera va parlar del futur del projecte KC4AII Un moment de l’exposició d’Isabel del Valle a Viena

REDACCIÓ

Fundación Esplai treballa ac-
tivament en diversos projec-
tes europeus tots relacionats 

amb la millora de l’empleabilitat. 
Són projectes que lidera o hi té un 
paper rellevant. Eines per desen-
volupar als telecentres, a les pre-
sons o per proporcionar habilitats 
per a la vida als joves. Són notícies 
de presentacions i formacions que 
s’han desenvolupat durant els me-
sos durant el mes d’octubre. 

KC4All, la recerca de feina 
amb les TIC
El 28 d’octubre Fundación Esplai 
va presentar, a Brussel·les, la ma-
leta metodològica per a la millora 
de l’empleabilitat als Telecentres. 
La maleta ofereix eines per de-
senvolupar habilitats en compe-
tències digitals i recerca d’ocu-
pació a través de les TIC i està 
disponible en cinc llengües. 

Es tracta del projecte Key Com-
petences for All subvencionat per 
l’Agència Executiva d’Educació, 
Cultura i Media de la Unió Eu-
ropea. Dins el programa Life-
long Learning – Grundvitg per a 
l’educació contínua de persones 
adultes. 

L’acte va mostrar les oportunitats 
que la maleta ofereix als usuaris 
finals i a professionals de tele-

centres, en el repte de millorar 
l’empleabilitat. Pedro Aguilera, 
responsable del projecte, va obrir 
la presentació, on van participar 
totes les entitats del consorci: 
Interface 3 (Bèlgica), Eos (Ro-
mania), Lasa (Regne Unit), Litka 
(Letònia), Dortmund University 
(Alemanya) i Fundació Esplai 
(Espanya).  

Aguilera també va tancar presen-
tant una proposta de formar una 
xarxa de Grundtvig com a con-
tinuïtat del projecte, promovent 
l’escala, adaptació i traducció 
dels materials per a més països. 

Formació d’adults en presons
El palau de Justícia de Viena va 
ser el marc de la cloenda del pro-
jecte Keys, “Educació i treball a 
la presó”, el 13 d’octubre. S’hi 
van presentar les dades compara-
tives dels sis països participants i 
les bones pràctiques amb un ma-
nual “Working and Learning in 
European Prisons” .   El treball ha 
durat dos anys i l’ha realitzat un 
consorci de 8 entitats d’Alema-
nya, Àustria, Dinamarca, Malta, 
Letònia i Espanya, aquesta dar-
rera representada per Fundación 
Esplai. 
Amb José Manuel Pérez i Virgí-

nia Pareja de Fundación Esplai, 
hi va anar Jesús Núñez, Cap del 
Servei de Classificació de la sots-
direcció General de Tractament i 
Gestió Penitenciària i Isabel del 
Valle, Cap de l’Àrea de Forma-
ció para l’Ocupació i la Inserció 
Laboral de l’OATPFE. Núñez va 
donar una visió del panorama 
penitenciari espanyol  i del Valle 
va exposar una bona pràctica que 
es du a terme al CP Ocaña I que 
forma cada any 95 interns.  En 
paraules de Isabel del Valle, “la 
incorporació al mercat laboral és 
un dels factors clau en la inserció 
social.” 

Formació e-Scout
Prenent com a punt de partida el 
“Conecta Joven”, el programa eS-
couts realitza un mentoring sobre 
habilitats per a la vida, centrat a 
l’àmbit laboral. 
El 24 i 25 d’octubre 14 faci-
litadors/es d’Espanya, Regne 
Unit, Itàlia, Polònia, Bulgària i 
Alemanya van rebre formació a 
CENTRE ESPLAI, per liderar el 
procés formatiu que després faran 
als seus països, que inclourà a jo-
ves i voluntaris grans. Fundación 
Esplai i Reflective Learning (soci 
anglès) van ser els encarregats 
d’impartir la formació. 

Inici de curs al “Conecta Joven”

El 3 i 4 de novembre s’ha celebrat a 
Madrid la Trobada de dinamitzadors 
i dinamitzadores del projecte Conec-

ta Joven, amb la participació de 12 repre-
sentants de 10 organitzacions de diferents 
comunitats autònomes. Aquest grup coordi-
narà les accions i acompanyarà els 300 joves 
voluntaris que al llarg d’aquest curs formaran 
part de “Conecta Joven”.

La planificació s’ajusta al calendari esco-
lar: se selecciona als joves al setembre; 
d’octubre a desembre reben la formació 
i a partir de gener són ells i elles qui im-
partiran les  classes d’informàtica bàsica i 
internet a persones adultes del seu entorn. 

ELVIRA ALIAGA

El programa s’aplica als centres Red 
Conecta, promoguts per Fundación 
Esplai, i té  com a principals objectius 

la inserció laboral i la integració social de les 
persones immigrants. Al llarg de l’any 2011, 
gairebé 3.000 persones s’estan beneficiant 
de la iniciativa.

A la majoria dels centres Red Conecta hi 
participen persones immigrants que acu-
deixen a les formacions amb l’objectiu  
d’incorporar a la seva vida quotidiana co-
neixements sobre l’ús i les possibilitats que 
ofereixen els ordinadors. Des dels telecen-
tres se’ls ofereix accés lliure, alfabetització 
digital bàsica i cursos especialitzats.

Maribel Merino, coordinadora de progra-
mes de la Fundació Rondilla, de Valladolid, 
explica que pel seu centre Red Conecta hi 
passen a l’any unes 750 persones de 22 
nacionalitats diferents, amb edats compre-
ses entre els 5 i els 90 anys. “A Rondilla 
–explica Maribel- les noves tecnologies 
s’utilitzen en tot el programa d’inserció. 
Si l’objectiu és aconseguir la integració no 

Formació en TIC per a persones immigrants

Al juny se celebra la Trobada Anual Esta-
tal, comencen les accions d’avaluació del 
curs i els lliuraments de diplomes. 

Els i les protagonistes de “Conecta Joven”  
tenen entre 15 i 19 anys i compten amb 
el suport i el seguiment d’altres persones 
formadores adultes. El programa es de-
senvolupa en col·laboració amb instituts, 
ajuntaments, associacions locals, altres 
institucions educatives i administracions 
públiques  -com l’INJUVE- i també amb 
el finançament d’empreses com Micro-
soft.  Com a novetat, aquest curs els i les 
Joves faran clases sobre “Internet Segura” 
a preadolescents. 

hem d’oblidar el fet que les TIC estan pre-
sents en tots els sectors: educatiu, laboral, 
social.. i no preparar-los seria una nova via 
d’exclusió social”.

El programa compta amb el finançament del 
Ministeri de Treball i Immigració i el suport 
del Fons Europeu per a la Integració. 
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Centre Red Conecta de la Fundació 
Rondilla, a Valladolid
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NOVETATS EN L’OFERTA FORMATIVA PER AL 2012

El Centre d’Estudis de l’Esplai 
incorpora l’Àmbit de l’Esport
Una eina per educar en valors individuals i socials

MANOLITA SANZ

En el marc de la nostra soci-
etat l’esport s’ha convertit 
en un dels fenòmens de més 

transcendència en tots els àmbits 
de la nostra societat. I al mateix 
temps una de les activitats més 
demanades a les entitats de lleure 
i el món escolar. El Centre d’Estu-
dis de l’Esplai, amatent a tot el que 
suposi  una formació actualitzada 
i que respongui a les necessitats 
educatives del lleure i l’escola, ha 
inclòs aquest àmbit al seu catàleg 
del curs 2011-2012.

No hi ha dubte que l’esport si s’uti-
litza de manera adequada pot ser un 
mitjà excel·lent per fomentar deter-
minades actituds i valors individuals 
(creativitat, salut, diversió, esforç...) 
i socials (respecte, als altres, com-
promís, cooperació, sentit de perti-
nença...). Així doncs, podem parlar 
de l’esport com a eina per educar en 
actituds i valors.

Professionals i voluntaris
L’oferta del Centre d’Estudis de 
l’Esplai s’adreça als educadors i 
educadors, així com a altres pro-
fessionals i voluntaris interessats 
en l’àmbit de l’esport.  El punt de 
partida és la reflexió al voltant dels 
valors de l’esportivitat i la seva re-
lació amb els valors i les actituds 
aplicables en els àmbits individual, 
familiar, social i ciutadà, per arribar 
a una proposta que treballa tot un 
conjunt de propostes metodològi-
ques i didàctiques. 

Els cursos que es desenvolupen 
dins l’àmbit de l’esport són:

Monitor/a esportiu/va. Per obte-
nir les eines i recursos necessaris 
per al desenvolupament de plante-
jaments esportius tenint els infants 
com a protagonistes. 

Esport i Diversitat. Com es pot 
aprofitar el potencial educatiu i 
cultural de l’esport.  Anàlisi del 
paper que pot jugar la persona 
organitzadora de les activitats es-
portives

Esport i Convivència. Per practicar 
l’esport i també per conviure en la 
societat calen unes normes justes 
que equilibrin les oportunitats de 
totes les persones d’un col·lectiu. 
En aquest curs es donen recursos  
per aconseguir  un clima de coope-
ració, respecte i cortesia, d’honrade-
sa i generositat, de responsabilitat i 
compromís.  

L’esport: una eina educativa. El 
curs apropa als valors educatius de 
l’activitat físic i l’esport, promovent 
l’ús com a eina educativa. Les acti-

vitats esportives poden ser un recurs 
pedagògic per a la inclusió i la nor-
malització social.

Així,  doncs,  l’oferta de cursos so-
bre les possibilitats educatives de 
l’esport  pot ser un excel·lent ins-
trument per a l’educació en valors 
tant en l’àmbit del lleure com de 
l’educació en general. 

Centre d’Estudis de l’Esplai
Tel. 93 474 74 74

www.esplai.org
cee@esplai.org

Vols treballar?
Formació per 
a persones en atur

Monitor/a d’activitats de temps lleure infantil i juvenil

Ajudant de cuina

Gestió Comptable

Centre Esplai : C/ Riu Anoia, 42-54 . El Prat de Llobregat

Interessats trucar al 

93 551 15 15 o 

cee@esplai.org

Inici dels 

cursos: 

A partir del 

mes de 

novembre

Àmbit 
d’e-inclusió 

Treballant per la dinamit-
zació dels telecentres
Dins l’oferta formativa del 
Centre d’Estudis de l’Esplai es 
desenvolupen diverses forma-
cions on-line sobre inclusió 
digital, web 2.0 i ús social de 
les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació (TIC).

 Aquesta formació es dirigeix 
a persones que treballen en 
organitzacions i telecentres 
per aprofundir les  compe-
tències relacionades amb 
les TIC i per desenvolupar 
estratègies d’Identitat digi-
tal i entendre el paper de les 
eines 2.0 en la millora de la 
productivitat. Tot plegat, es 
tracta d’oferir propostes per 
incidir en l’empleabilitat de 
les persones i la dinamització 
dels telecentres. 

Curs 2011-2012: 
Identitat digital i metodolo-

gia 2.0 per organitzacions

Recursos de suport a la di-
namització de telecentres

Facilitar la recerca de feina 
al telecentre

Taller de fotografia digital 

Persones grans i TIC 

TIC, noves eines de dinamit-
zació juvenil

Discapacitat i TIC 

L’esport és una activitat molt demanada a les activitats de lleure

FC
E
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CELEBRADA LA I TROBADA DE MEMBRES DEL CLUB DE SUPORT  

Suport Associatiu reflexiona amb 
les entitats sobre la crisi 
“Junts millorem la gestió de les associacions i les fundacions”, lema de la jornada

JOSEP M. VALLS

Més de 100 representants 
d’entitats sense afany de 
lucre catalanes van parti-

cipar el 5 d’octubre a la I Trobada 
anual del Club de Suport, organit-
zada per Suport Associatiu que va 
tenir lloc al Centre Cívic del Pati 
Llimona (Barcelona). Sota el lema 
“Junts millorem la gestió de les 
associacions i les fundacions” la 
trobada va servir per reflexionar 
entorn a com ser més eficients en 
l’actual context de crisi econòmica 
i social.

L’acte va començar amb la in-
tervenció de Núria Valls, gerent 
de Suport Associatiu, que va dir: 
“l’actual context de crisi obliga a 
les entitats socials a ser el més efi-
cients possibles per tal d’atendre 
una creixent demanda de necessi-
tats socials a la vegada que dis-
minueixen els recursos per fer-hi 
front”.

Professionalitat i voluntariat
Després de la intervenció de Nú-
ria Valls, Ramon García, professor 
d’Esade i membre del patronat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
va impartir una conferència sota el 
títol “La importància de la gestió 
en temps de crisi” on va destacar 
que la crisi farà que les entitats es 
“professionalitzin més en la gestió 
però sense perdre l’esperit de vo-
luntariat que les caracteritza i que 
suposa un valor afegit”. A més, 
Garcia va dibuixar un panorama 
per després de la crisi en què les 
administracions públiques neces-
sitaran establir cada vegada més 
relacions amb les entitats, ja que 

zats cadascun d’ells per un tècnic 
de Suport Associatiu que comp-
tava, a més, amb la col·laboració 
d’un relator.
Els temes relacionats amb l’àmbit 
econòmic van ser presents en tots 
els grups de treball en relació amb 
la situació de crisi econòmica.

En aquest sentit, les principals pre-
ocupacions van girar al voltant de: 
la necessitat de superar la depen-
dencia respecte l’Administració; 
la necessitat de garantir l’estabi-
litat dels projectes mitjançant, per 
exemple, convenis pluriennals.
Pel que fa a la recerca de nous 
recursos, es va mostrar especial 
interès en obtenir més informació 
sobre la recerca de finançament 
europeu.

L’ampliació de la base social de 
l’entitat es va plantejar com a ne-
cessitat, però també es va abordar 
com a repte relacionat amb la co-
municació i el màrqueting. Així, 
diverses entitats van expressar les 
seves dificultats per donar a conèi-
xer els projectes i es va assenyalar 
com a dificultat pendent de superar 
l’elaboració de plans de comuni-
cació i estratègies de màrqueting. 
Suport Associatiu és l’entitat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
que, des de 1988, genera recursos 
i assessorament per al món asso-
ciatiu. Impulsa el Club de Suport, 
que agrupa i ofereix assessorament 
comptable, fiscal, jurídic, laboral i 
informàtic a prop de 1.200 associ-
acions i fundacions catalanes. 

Més información: 
www.suport.org
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Hi van assistir més de 100 representants d’entitats sense afany de lucre

Ramon Garcia,
Professor d’ESADE 
Patró de la Fundació 
Catalana de l’Esplai

comptes no permetrà que l’Estat 
faci una altra tria.
La necessitat de professionalitza-
ció és innegable perquè l’Estat ens 
necessitarà cada cop més. Però, 
alhora tindrem més competència 
privada: haurem d’estar al seu 
nivell en professionalitat,  sabent 
que el sector lucratiu mai no ho 
estarà en voluntarietat. L’Estat 
cada cop regularà més i, per tant, 
la voluntarietat sola no serà su-
ficient.
Especialment en el cas de les 
entitats petites, la professiona-
lització passarà per treballar en 
xarxa, com ara fan les entitats del 
Club de Suport, perquè les enti-

tats petites no poden dominar 
tots els temes legals, econòmics, 
etc. Necessiten especialistes i per 
això cal ajuntar esforços. Hem 
de desenvolupar eines pròpies 
del sector. És important que ens 
ajuntem perquè, si desenvolupem 
les nostres pròpies eines, tots hi 
sortirem guanyant. A més, per te-
nir major incidència política da-
vant les regulacions que vindran, 
ens cal superar l’atomització per 
parlar amb una sola veu, com a 
sector.”

(*) Fragment de la conferència que 
Ramon Garcia va fer a la I Trobada 
del Club de Suport.

“L’actual crisi afecta més el Tercer 
Sector que no pas altres crisis en el 
sentit que remou els fonaments de 
l’Estat. Acabada la crisi, ens troba-
rem amb un escenari diferent so-
bretot pel que fa a la relació amb 
el Govern i la competència amb el 
sector privat.
La gestió, arran de la crisi, també 
canviarà: l’Estat voldrà tenir rela-
ció amb entitats tant petites com 
grans que treballin de forma pro-
fessional. Tenint en compte, però, 
que també haurem de competir 
amb els sector lucratiu, hem de 
recordar que allò que ens distin-
geix és el voluntariat i, per això, 
ens convé mantenir tots dos ele-

Dit a la conferència de la I Trobada del Grup de Suports

Professionalitat i voluntarietat, claus al Tercer Sector després de la crisi *
ments: professionalitat i esperit 
voluntari.
Quan sortim de la crisi, el sector 
creixerà i el percentatge d’ocu-
pació i participació a l’economia 
augmentarà per sobre de la resta 
de l’economia,  atès que cada cop 
hi haurà més necessitats socials i 
que l’administració haurà de tre-
ballar més en xarxa amb entitats 
i empreses.
L’Estat voldrà treballar amb en-
titats  que compleixin bé la seva 
missió però que també resolguin 
bé les operacions bàsiques com ara 
la gestió de nòmines o la compta-
bilitat, que s’adaptin a la legislació 
canviant, etc. L’obligació de rendir 

augmentaran les necessitats so-
cials, però ho farà amb aquelles 
que siguin professionals en la seva 
gestió.  

Eina d’autodiagnòstic
Al final de l’acte, Oriol Mestre, 
de Suport Associatiu, va presentar 

l’Eina d’autodiagnosi de la gestió, 
aplicació online creada per Suport 
Associatiu per ajudar les entitats a 
detectar les seves mancances en els 
àmbits informàtic, comptable, fis-
cal, jurídic i laboral. Un cop feta la 
diagnosi, l’eina també ofereix els 
recursos que necessita cada entitat 

per millorar la seva gestió i esde-
venir més eficient en la consecució 
de la seva missió. (Més informació 
a la pàg. 29). 

Quatre grups de treball
Els participants es van organitzar 
en quatre grups de treball, dinamit-
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MANOLITA SANZ

La Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social va celebrar el 17 
d’octubre un acte institucio-

nal amb motiu del Dia Internacio-
nal per a l’eradicació de la pobresa, 
a l’Orfeó Martinenc de Barcelona, 
que va comptar amb la participa-
ció de la presidenta de la Taula, 
Àngels Guiteras, del president de 
la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas i l’alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias i amb la presència del con-
seller de Benestar Social i Família, 
Josep Lluís Cleries, i el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Francesc 
Xavier Mena.

Àngels Guiteras va destacar que 
eradicar la pobresa és possible i 
que és qüestió de voluntat polí-
tica. Guiteras va posar l’exemple 
de com seria possible una Renda 
Bàsica de 600 euros per a totes les 
persones aturades que ja no reben 
cap prestació amb només el 12 % 
del frau fiscal que hi ha a Espa-
nya.

Pacte per al 2012
El president Mas es va comprome-
tre a impulsar en el 2012 el Pacte 

CAMPANYA “DONEM EL MILLOR DE NOSALTRES”  

La Taula apel.la a la voluntat política 
per lluitar contra la pobresa   
També s’han presentat propostes als partits per la cohesió social

Nacional per a la pobresa i la in-
clusió que li va demanar per una-
nimitat el Parlament de Catalunya 
el passat 20 de setembre.
L’alcalde de Barcelona, Xavier Tri-
as va ressaltar que el govern de la 
ciutat de Barcelona és un aliat de 
les entitats i fundacions del Tercer 
Sector Social per lluitar contra la 
crisi.

Promoció del voluntariat
Aquest acte va posar punt final 
a la campanya contra la pobresa 
‘Donem el millor de nosaltres’, per 
sensibilitzar i mobilitzar la ciutada-
nia perquè se sumi a la lluita con-
tra la pobresa. Amb la campanya 
es va mostrar també el treball de 
les entitats socials que atenen els 
col.lectius més vulnerables.  En-

guany, la campanya va estar em-
marcada dins l’Any Europeu del 
Voluntariat, promovent, especial-
ment,  la participació, la col.labo-
ració i el voluntariat en les entitats 
socials.

Propostes als partits
D’altra banda, la Taula del Tercer 
Sector va publicar el document 

Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, durant l’acte del 17 d’octu-
bre, amb el president Artur Mas

‘Preservar la cohesió social’ on es 
recullen 25 propostes adreçades 
als partits polítics perquè les po-
guessin incloure en els seus pro-
grames electorals de les eleccions 
generals del 20 de novembre. Les 
propostes corresponen a matèries 
de competència estatal en relació 
a les polítiques socials, econòmi-
ques, d’ocupació i d’habitatge.

A fi de presentar aquestes propostes 
als partits, la Taula del Tercer Sector 
s’ha anat reunint des de finals d’oc-
tubre, amb els candidats dels princi-
pals partits catalans que concorren 
a les eleccions generals. 

Donar visibilitat a la diferència
Es tracta d’una associació nascuda al barri de Gràcia de 
Barcelona el 1995. El seu objectiu és ajudar la ciutadania a 
superar les seves pors cap a la diferència. En conseqüència, 
una de les tasques principals és la de viure la vida pública 
al màxim. També, d’inserció laboral a les dones amb disca-
pacitat, el grup de Teatre No Estàndard, el Servei d’Atenció 
a la Dona amb Discapacitat, el Programa d’Eradicació de la 
Violència Masclista envers la Dona amb Discapacitat... tot 
està pensat perquè aquells que es considerin no estàndards 
duguin una vida el màxim de plena i autònoma, és a dir, una 
vida social productiva. Han participat al Consell d’Europa 
en l’elaboració d’informes en matèria de dona i discapacitat 
i han estat diverses vegades a l’ONU com a representants 
de les dones catalanes. Han guanyat diversos premis per 
projectes (M. Aurèlia Campmany, el 1995) o pel reconeixe-
ment a la tasca diària (Premi UGT 8 de març).

C. Roger de Flor, 330. 08025. Barcelona.
tels.: 93 459 23 39 / 93 458 45 97
www.donesnoestandards.cat

Un dels objectius és viure la vida pública al màxim 

Vincles entre Europa i Amèrica Llatina  
OBREAL és una associació integrada per 28 institucions aca-
dèmiques i centres de recerca d’ambdues regions presidida 
per la Universitat de Barcelona, on té la seu.

Tot i ésser una “organització de cooperació al desenvolupa-
ment”, el seu principal objectiu és convertir-se en un canal 
facilitador del diàleg i les sinèrgies entre els sectors gover-
namental, universitari i social de la UE i Amèrica Llatina. En 
aquest context OBREAL es proposa “identificar i desenvolupar 
totes les possibilitats d’associació entre ambdues regions a fi 
d’aconseguir una millor comprensió de la problemàtica regional 
i sectorial que condiciona la configuració de les polítiques”.
Les accions de OBREAL tenen com a resultat productes que 
adopten diferents formats: preparació i promoció de projectes 
internacionals, articles, llibres, esdeveniments públics, material 
multimèdia, etc.    

Universitat de Barcelona. C/A. Florensa 8
08028 Barcelona
Tel: 93 403 44 79 - Email: acalabrese@obreal.org

Mapa de socis d’OBREAL

Lluitant amb les malalties “rares”  
La Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Sín-
dromes Relacionados (MPS) va néixer al 2005 per promou-
re activitats per donar resposta a les múltiples necessitats 
de les persones afectades per aquest grup de malalties. 
Les Mucopolisacaridosi són desordres lisosomials d’em-
magatzematge causats per una anormalitat genètica. Es 
tracta de malalties catalogades com a “rares” per l’OMS i 
actualment no hi ha curació. L’MPS tracta de donar suport 
a les persones afectades,  les  famílies i les persones que 
en tenen cura que pateixen desinformació sobre com han 
d’ajudar els fills en el procés de la malaltia. Els objectius de 
l’associació són: fomentar la investigació científica sobre 
les causes, desenvolupament i teràpia; assessorar, donar 
Suport i informació a les famílies afectades promoure les 
actuacion de caràcter preventi i divulgar el coneixement 
d’aquest grup de malalties.

C. Anselm Clavé, 1. 08787 La Pobla de Claramunt
Tel. 93 804 09 59 
www.mpsesp.org 

Fent activitats lúdiques amb famílies

Associació Dones No Estàndards Obs. de les Relacions UE-Amèrica Llatina Mucopolisacaridosis y Síndromes Rel.
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La pobresa a Catalunya
1 de cada 5 catalans és pobre. 

Un 20,4% de la població catala-
na viu sota el llindar pobresa. 
1 de cada 4 menors a Catalunya 

és pobre. 
La població major de 65 anys és 

el col.lectiu més vulnerable amb 
una taxa de risc a la pobresa del 
25,1%, seguida dels menors de 
16 anys (23,4%)

1 de cada 5 llars catalanes té 
uns ingressos anuals inferiors a 
14.000 euros.
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Suport amb els Museus 
Locals
El 20 d’octubre, Suport Asso-
ciatiu va participar a la XXIV 
Jornada de la Xarxa de Mu-
seus Locals, organitzada per 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Badalona. La 
Jornada, que portava per títol 
Museus i Voluntariat va estar 
adreçada als professionals del 
patrimoni cultural i dels museus 
i va servir per conèixer diverses 
bones pràctiques relacionades, 
directament o indirecta, amb el 
treball voluntari i les qüestions 
jurídiques i de gestió que s’hi 
associen. La ponència presenta-
da per Víctor García, de Suport 
Associatiu, va tractar els “ As-
pectes jurídics i documentals del 
voluntariat”

I Jornada Internacional 
de Soledat

La Fundació Amics de la Gent 
Gran organitza la Jornada In-
ternacional de Soledat el 22 de 
desembre a l’auditoria de la Pe-
drera, a Barcelona, per donar a 
conèixer una realitat invisible i 
creixent. A Espanya, gairebé un 
milió i mig de persones grans 
viuen soles i es calcula que un 
38% pateix solitud i aïllament 
social. Aquestes xifres aniran 
en augment, ja que ja que s’esti-
ma que l’any 2050, el 30% de la 
població tindrà més de 65 anys, 
enfront del 17% actual. L’enve-
lliment de la població afectarà 
a tots els països desenvolupats, 
si actualment hi ha 893 milions 
de persones majors de 60 anys, 
l’any 2050 la xifra s’elevarà als 
2.400 milions.
La Fundació Amics de la Gent 
Gran és una organització de vo-
luntariat que, des de fa 24 anys, 
lluita contra la solitud i la margi-
nació de la gent gran mitjançant 
l’acció de voluntaris i la sensibi-
lització de la societat.

Breu

ORIOL MESTRE

Consolidar el Tercer Sector 
per fer-lo créixer i incre-
mentar la seva capacitat de 

generar més ocupació i de millor 
qualitat és l’objectiu del projecte 
3creix.cat, que ofereix una eina 
d’autodiagnòstic a les entitats no 
lucratives per tal que puguin ava-
luar la seva pròpia gestió.

Les tasques de gestió són, sovint, la 
cara menys amable de l’activitat de 
les entitats no lucratives. No obstant 
això, també són del tot necessàri-
es per fer sostenibles els projectes 
que desenvolupen i optimitzar els 
recursos, especialment en temps de 
dificultats econòmiques.

Per això el projecte 3creix.cat vol 
posar a disposició de les persones 
tècniques, voluntàries i directives de 
les entitats els recursos per afrontar 
millor les seves tasques. Entre altres 
qüestions, promou un portal dedicat 
a la gestió d’entitats que sigui útil 
per al Tercer Sector i vol facilitar 
el desenvolupament de plans de 
millora al si de les entitats.

Avaluar la pròpia gestió
En el marc del projecte 3creix.cat, 
Suport Associatiu ha desenvolupat 
una sèrie d’eines pràctiques per fa-
cilitar a les entitats la implementa-
ció de plans de millora de la gestió 
interna. L’eix central d’aquestes ei-
nes és una aplicació d’autodiagnòs-
tic amb què les entitats del Tercer 
Sector poden avaluar l’estat de la 
seva gestió en diferents àmbits, a 
fi de detectar les seves mancances 
i trobar solucions pràctiques per 
neutralitzar les seves febleses. 

Es tracta d’un qüestionari que apro-
pa les entitats als punts clau que de-
terminen el bon funcionament de 
les organitzacions dins els àmbits 
d’estratègia, gestió de les persones, 
aliances i xarxes, comptable,  jurí-
dic, resultats i impacte, etc. 

El qüestionari disposa d’ajudes que 
faciliten la comprensió i interpreta-
ció de cada un dels ítems. Un cop 
l’entitat ha omplert el qüestionari 
d’autodiagnòstic pot generar un 
informe que li indica el grau d’as-
soliment de cada una de les àrees 
de gestió i permet comparar-se amb 
la resta d’entitats, amb entitats del 
mateix sector o del mateix volum 
econòmic.

Nivell bàsic i nivell avançat
L’aplicació conté un qüestionari 
estructurat en 9 àrees d’entre 10 
i 20 preguntes cadascuna. Exis-

teixen dos nivells diferents entre 
els quals les entitats poden triar 
en funció de les seves necessitats 
i expectatives:

El nivell bàsic conté preguntes 
adreçades a qualsevol tipus d’enti-
tat amb independència de les seves 
dimensions.

El nivell avançat, a més de les qües-
tions incloses en el nivell bàsic, 
conté algunes preguntes enfocades 
a avaluar aspectes més profunds 
de la gestió de l’entitat i, per tant, 
generalment s’adreçaran a entitats 
mitjanes i grans o amb d’estructures 
organitzatives més complexes.

Utilitat per a les entitats 
L’eina d’autodiagnòstic de la ges-
tió s’adreça a entitats no lucratives, 
amb independència de la seva for-
ma jurídica i de si són entitats de 
primer, segon o tercer nivell.

No obstant això, l’objectiu de l’ei-
na és col·laborar a la millora de la 
gestió de les entitats fent especial 
èmfasi en les entitats petites i mit-
janes, considerant que són aquelles 
que, per norma general, tenen més 
recorregut per incrementar les seves 
capacitats en les diferents àrees de 
gestió.

Un portal amb nou àrees de 
gestió
Dins del projecte 3creix.cat i per 
recolzar les entitats en aquest pro-
cés de millora, s’ha creat també un 
portal de gestió d’entitats del Ter-
cer Sector que conté aquesta eina 
d’autodiagnòstic així com tots els 
recursos que s’han generat al seu 
voltant.

El portal de Gestió ofereix guies i 
recursos que, vinculats a les àrees 
analitzades amb l’eina d’autodiag-
nòstic, ajudaran les entitats a aug-
mentar les habilitats de treballadors 
i directius a l’hora d’afrontar les 
seves tasques i desenvolupar plans 
de millora.

El portal de gestió s’estructura en 
les 9 àrees de gestió que s’analitzen 
amb l’eina d’autodiagnòstic: acti-
vitats, estratègia, aliances, òrgans 
de govern, gestió de les persones, 
aspectes jurídics, gestió econòmica, 
gestió d’infraestructures i resultats 
i impacte. 

3creix.cat és un projecte liderat per 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya i compta amb 
la participació de Suport Associatiu 
i d’altres entitats del sector. També 
té la col·laboració del Departament 
d’Empresa i Ocupació i el cofinan-
çament del Fons Social Europeu.

http://gestio.suport.org

Suport Associatiu i Centre d’Estudis de l’Esplai han encetat un 
bloc de cursos inclosos en el Programa 3creix.cat. Aquesta és una 
formació específicament adreçada a directius, tècnics o comanda-
ments intermedis de les entitats del Tercer Sector, amb l’objectiu 
clar de facilitar eines i recursos per potenciar les competències 
dels professionals en la gestió de les entitats. Des d’octubre fins 
desembre d’enguany, a les aules del Centre de Llàstics a Barcelo-
na es tractaran sessions formatives amb temes tan interessant i 
actuals com la Direcció equips de treball, la Gestió amb qualitat, el 
Màrqueting i la comunicació o Com fer un projecte dins l’entorn 
associatiu.

Formació per al Programa 3creix.cat

EN EL MARC DEL PROJECTE 3CREIX.CAT DESTINAT AL TERCER SECTOR

Suport presenta l’eina 
d’autodiagnòstic 
Un projecte desenvolupat per Suport Associatiu per a entitats no lucratives

Les entitats poden consultar l’eina d’utodiagnòstic al portal de gestió

JM
 V

A
LL

S



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 I w w w . e s p l a i . o r g N O V E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 5

30 L ’ E N T R E V I S T A

MANOLITA SANZ
Ets una persona amb múltiples 
facetes professionals. Comencem 
per una de les diàries. El mots 
encreuats de La Vanguardia.
Com et vas embarcar en això? 
Vaig començar a resoldre molts 
encreuats perquè tenia voluntat 
d’escriure, d’explicar històries. 
Com a escriptor, la meva matèria 
primera és la llengua i una de les 
millors maneres de conèixer-la és 
jugar-hi.  Resolia mots encreuats 
d’en Tísner, per exemple, i, a par-
tir d’aquí, un bon dia vaig veure 
que potser m’agradaria fabricar-
ne. I vam fer el projecte de fer la 
primera revista de mots encreuats 
en català, es deia ...Més,  a finals 
dels 80. En van sortir 12 números 
perquè no érem bons empresaris i 
allí vaig començar. 

La teva definició d’enigmística 
quina seria?
L’enigmística, que no és un ter-
me que jo m’inventi sinó que trec 
de l’italià, on és molt freqüent, 
és la tècnica creativa d’ocultar la 
informació a través del llenguatge 
verbal. L’enigmística reprodueix 
la transmissió de coneixement  en 
tots el àmbits. La història de la 
humanitat és una història d’enig-
mes resolts. L’enigmística  tracta 

Màrius Serra (Barcelona, 1963) és escriptor, 
traductor, periodista i enigmista. De fet, li 
interessen tots els jocs de paraules i tots els 
fenòmens de la ludo lingüística. Fa els mots 
encreuats a diari a La Vanguardia i l’Enigmà-
rius al Matí de Catalunya Ràdio i dos cops 
per setmana a Ràdio Nacional d’Espanya. 
Domina els jocs de paraules en català, cas-
tellà o anglès i també en fa en italià. No en 
va és un dels personatges del programa de 
televisió Polònia, on comparteix espai amb 
altres escriptors mediàtics.  També fa un 
programa setmanal a TV3 i n’havia fet un 
sobre llibres al Canal 33. A més d’aquesta 
versatilitat, Màrius Serra manté un com-
promís amb la llengua del país que defensa 
sempre que en té l’ocasió. També, és soci del 
Barça i s’interessa pel moviment associatiu 
com a cohesionador de la societat civil. 
Com a pare d’un fill pluridiscapacitat, LLu-
llu (que va morir fa dos anys), Màrius Serra 
va imaginar i impulsar el “moviment dels 
quiets”, per donar visibilitat a les persones 
pluridiscapacitades.  
Ha publicat diverses obres de ficció, L’home 
del sac, Mon oncle, Farsa... un assaig, Verbà-
lia 2.0 que és també un portal i una narració 
sobre la vida amb el seu fill, Llullu, Quiet.  
Viu i escriu al barri d’Horta, on es troba molt 
a gust. 

Màrius Serra, escriptor

“Una de les millors maneres de 
conèixer una llengua és jugar-hi”

de reproduir aquest mecanisme i 
posar-lo in vitro, en un laborato-
ri i, per tant,  fer la dinàmica de 
creació, ocultació i descoberta de 
la informació. 

Ve de lluny, doncs? 
Vaig descobrir que els folkloristes 
catalans, els mestres de l’Amades, 
Mn. Serra i Pagès i Serra i Boldú 
—tots es deien Serra!— ja utilitza-
ven el terme enigmística, manlle-
vat de l’italià, però ho relacionaven 
només amb les endevinalles infan-
tils, algun d’aquests jocs d’oculta-
ció que apassionen els nens, una 
via d’accés al gran tresor, perquè 
el gran tresor de qualsevol cultura 
és transmetre la curiositat. Sense 
curiositat no hi ha cultura, només 
hi ha fanatisme. 

Què va suposar Verbàlia l’any 
2000 quan vas treure el llibre? 
Per a mi va suposar trobar un 
marc en el qual incloure moltes 
coses que tenien relació amb el 
joc verbal. Coses que normalment 
no tenim mai juntes en àmbits cul-
turals, és a dir, des de les  més 
cultes, la poesia religiosa, posem 
per cas, als acudits de bar o els ti-
tulars de premsa. Tot és el mateix 
mecanisme, però no tenia un marc 
en el qual totes aquestes coses es 

posessin en contacte. Aleshores, 
al trobar Verbàlia o inventar-me 
aquest país, va ser com trobar un 
territori comú on incloure tot allò 
que tenia a veure amb creativitat, 
amb el joc i el llenguatge verbal. 

I després el portal Verbàlia? 
Bé, ara és un moment d’una certa 
transició. Fa tot just uns mesos 
Verbàlia ha agafat una tercera di-
mensió perquè, amb l’Oriol Co-
mas, hem fet una capsa de jocs 
que es diu Verbàlia, i ara transfor-
marem el que és el portal en un 
lloc en el qual hi hagi propostes 
de jocs.  Durant 8 anys aquest 

portal feia propostes setmanals 
en català, en castellà i en italià. 
Ara , ho estem redefinint, perquè 
el món de les xarxes socials ho ha 
canviat tot a Internet i nosaltres, 
en el fons, l’any 2000 quan va sor-
tir el llibre i el 2002 quan vam 
inaugurar aquest format trilingüe 

estàvem fent una xarxa social, 
però el disseny era molt rudimen-
tari comparat amb el que ara és 
fàcil de compartir. Però, Verbàlia 
és un territori en el qual hi cap 
tothom que té una relació lúdica 
amb el llenguatge verbal. 

El joc és molt important per a 
tu, oi? O és la font fins i tot quan 
escrius una novel·la... 
Per a mi és clau. Tots els autors 
que literàriament m’interessen 
és que posen les paraules en joc 
d’una manera determinada. I te-
nen aquesta mirada lúdica que 
sobretot aconsegueix desactivar 
la solemnitat. Perquè la solemni-
tat és la disfressa del fanatisme. 
Llavors, jo associo a la creativitat 
i als creadors que a mi m’interes-
sen amb aquesta capacitat de tenir 
una mirada no exempta de joc, no 
exempta d’un cert esperit lúdic i 
per tant, crític. 

Al fil de tot això del joc, et volia 
preguntar si has tingut a veure 
amb algun esplai, o espai lúdic? 
Jo sóc un nen de pis i no vaig anar 
mai a un esplai tot i que tenia mol-
tes amistats que anaven als esplais 
de l’entorn. El que passa és que 
la meva parella sí que té aquesta 
cultura, el nostre fill que va acabar 

morint, el Llullu, anava als seus 
esplais que eren uns respirs dels 
pluridiscapacitats, però eren tot 
una altra realitat, i la nostra filla 
viu molt la vida associativa i va 
anar a un esplai i ara a una entitat 
on fa teatre. Crec que l’esplai i 
tot aquest territori associatiu com-
pleix una funció educativa clau 
que és molt important.  Qualsevol 
pare o educador s’equivoca si pre-
tén escriure el guió de les vides 
dels seus fills o dels seus pupils, 
però, en canvi, té l’obligació pe-
remptòria d’establir una bona es-
cenografia. En aquest sentit, crec 
que els esplais són un espai i una 
escenografia i, per tant, un terri-
tori, un escenari. Sinó la  joventut 
i l’adolescència deambulen sen-
se brúixola i, si no hi ha territori, 
no hi ha camí, és molt més difícil 
tot. Parlo per experiència perquè 
jo vaig passar del pis al barri i el 
barri era una selva. 

Has esmentat al teu fill Llullu. 
Vas escriure Quiet sobre la vida 
amb ell i explicant el teu  com-
promís amb les persones amb 
discapacitat i et vas implicar en 
el “Mou-te pels quiets”. Hi se-
gueixes? 
Sí. Òbviament no vaig a les reuni-
ons de pares perquè fa dos anys i 

El gran tresor 
de qualsevol 

cultura 
és transmetre la 

curiositat

El perfil
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dos mesos que va morir el Llullu i 
per tant el grau d’implicació no sé 
com anirà fluctuant amb el temps, 
però ells saben que em tenen a 
la seva disposició. Tothom qui té 
relació amb pluridiscapacitats, 
n’acaba tocat en el bon sentit. 
Canvia una mica la manera de 
mirar. Jo que, a casa, he fet aquell 
llarg camí amb ell penso que te-
nim la capacitat per explicar o per 
intentar explorar les fronteres que 
encara separen el món de la disca-
pacitat amb el món, entre come-
tes, normal. Posar en contacte els 
dos mons penso que és una funció 
a la qual jo em veig amb cor. 

Cap on orientes el teu futur com 
a escriptor? Perquè has fet obres 
molt diferents. 
Això m’entusiasma. No tenir eti-
queta. Crec que continuaré per 
aquí. Jo mateix vaig descobrint 
que vaig deixant línies una mica 
diferents,  tot i que sempre n’hi ha 
una que és la importància cabdal 
de la llengua com a eix central.  
En paral·lel estic fent dues novel-
les ara que no sé quina de les dues 
passarà davant d l’altra. N’hi ha 
una on he agafat un personatge 
històric que és un matemàtic 
català. En tot cas, ara vaig cap 
a la ficció. Per a mi, el territori 
de la novel·la és el més versàtil 
de tots. 

Darrerament has destacat pel 
teu compromís públic amb la 
llengua catalana. El seguiràs 
exercint?  
A mi em van encarregar i vaig ac-
ceptar amb molt de gust participar 
en l’acte institucional de l’11 de 
setembre amb un parlament sobre 
el centenari de la secció filològica 

Qüestionari Proust

de l’IEC. Una glosa amb el títol 
Català a l’atac. Vaig lliurar el text 
abans de l’estiu. De sobte, es va 
produir aquesta interlocutòria que 
és un atac absolutament pervers, 
en la línia de capgirar l’argumen-
tació, de parlar en nom de lliber-
tat per defensar la llengua que la 
té tota la llibertat, de falsejar la 
realitat quan els únics ciutadans 
monolingües del nostre país són 
castellanoparlants. Llavors,  vaig 
introduir l’element de la immersió 
lingüística. El que és trist és ha-
ver de reiterar l’obvietat. Això és 
cansat. Personalment sempre em 
trobareu defensant la llengua i les 
llengües i el castellà també com a 
llengua nostra. No tinc cap pro-
blema per incorporar-la, només 
faltaria, però com a font de plaer, 
no com a font de conflicte.  

Ets pessimista en relació al tema 
de la llengua? 
Diguem que el pessimisme o l’op-
timisme són projeccions de futur 

que s’acosten a la bola de vidre. 
El que crec és que l’única eternitat 
documentada és el present. I per 
tant qualsevol projecció de futur 
m’interessa i en podem discutir i 
elucubrar i fer grans tesis, però 
el que considero imprescindible 
és comprometre’ns en el present 
i en el futur més immediat. En 
aquest sentit sí que puc fer-te una 
projecció,  és a dir els últims 35 
anys la dita transició política ha 
fet un plantejament de concòrdia 
des de l’Estat que no ha aportat 
una situació de millora cultural. 
Per tant, si els propers 35 anys ens 
els hem de tornar a passar con-
temporitzant d’aquesta manera 
clarament anirem a pitjor. 

Parlant d’experimentació literà-
ria. M’agradaria que expliques-
sis què és l’Opeplo? 
És l’Obrador de Literatura Po-
tencial i és mimètic a l’Oulipo 
dels anys 60 que era un grup 
de matemàtics i de poetes que 

es van ajuntar i van començar a 
experimentar, el que se’n diu les 
“contraintes” o constriccions, és 
a dir, traves a l’hora d’escriure un 
text,  per exemple sobre les relaci-
ons de Catalunya i Espanya sense 
el símbol e, la matrícula E, per 
tant ho escriuré sense la lletra E.  
Això és una trava i des dels anys 
60 ho han practicat grans autors, 

un dels quals, era l’Italo Calvi-
no,  Llavors, com a homenatge 
a Calvino, un grup d’escriptors 
italians va crear l’OPLEPO i jo 
en sóc l’únic membre estranger, 
no italià. El més important de la 
literatura potencial és que no és 
una escola estètica, sinó que és 
un tipus d’actitud, davant del fet 

Si no fossis escriptor, 
series...
Músic.

Persones que admires en 
la vida real?
Moltes mares anònimes de nens 
pluridiscapacitats.

El teu heroi de ficció?
Avui et diré Bustrofredon, que és el 
protagonista de Tres tristes tigres de 
Cabrera Infante.

Què és la felicitat per a 
tu?
No creure que la tens.

Quina és la teva flor 
preferida?
El pensament.

Un llibre?
L’últim que he acabat: 
A crema llengua, de Joan 
Lluís Lluís.

Una música? 
Un tema d’Antònia Font.

Una pel.lícula?
Una de Jim Jarmusch, 
Down by law, 
(Avall per llei).

El teu menjar 
preferit?
Pa amb tomàquet.

El teu somni? 
Recordar els somnis. 

RECORDANT ELS SOMNIS

93 474 74 74
www.suport.org

SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Nous avantatges del
Club d'Usuaris
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat! 

La teva oficina al dia! 
Programes de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.

Adapta els estatuts de la teva entitat!
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.

Formació gratuïta!
Formació bonificable per als treballadors de l'entitat.

Assegura els teus voluntaris!
Assegurances de lleure, responsabilitat civil i voluntaris.

Envia’ns un email a info suport.org

G a u d e i x  d ' a q u e st s  i  a l t r e s  ava n t a t g e s  d i s s e nya t s  e xc l u s i va m e n t  p e r  a
l e s  e n t i t a t s  d e l  Te r c e r  S e c t o r.  V i s i t a ' n s  a  w w w. s u p o r t . o r g

93 474 74 74
info@suport.org
www.suport.org

Servei de gestió laboral 
per a entitats no lucratives

SUPORT A LA GESTIÓ DE LES PERSONES

Els nostres experts facilitaran tot l’assessorament i suport que la      
     teva entitat pugui necessitar en les següents àrees.

Gestió de treballadors 

Altes, baixes i variacions a la Seguretat Social

Confecció de nòmines i butlletins de cotització

IRPF trimestral i anual

Tramitació IT, certificats, quitances,...

Gestió del Voluntariat

Prevenció de Riscos Laborals

Aplicació de la LISMI

Elaboració de Plans d’Igualtat

Bonificacions

Plans d’Ocupació

literari, en el qual en certa mesu-
ra es desmenteix l’ideal romàntic 
de l’autor com a enviat dels déus, 
com a inspirat per les muses i tot 
plegat l’autor és un treballador 
de la llengua, algú que en certa 
mesura treballa la matèria primera 
amb aquestes traves. 

L’humor quin lloc ocupa en la 
teva vida? 
L’humor és imprescindible. És 
una motxilla sense la qual no po-
dries sortir a caminar pel carrer. 
Crec que l’humor està molt prop 
de l’experimentació , del joc, de 
la infantesa, de la mirada desdra-
matitzadora. Com tot,  pot tenir 
els seus efectes secundaris, però 
per a mi és imprescindible i també 
acabo descobrint en tots els grans 
creadors, sempre, un ús genial 
que prové d’aquest humor entès 
moltes vegades com una via de 
sortida, de trencar l’expectativa, 
trencar allò que aparentment està 
establert. 

L’esplai
dóna un camí 

als infants 
i joves

És imprescindible 
comprometre’ns
amb la llengua 

catalana

Truca’ns i te n’informarem
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Enric Prats
Professor de la Facultat 
de Pedagogia. 
Universitat de Barcelona.

Pla Nacional de Valors

El color de la pinya Apunt pedagògicA peu de carrer MANOLITA SANZ

El govern de la Generalitat acaba de posar en marxa
un Pla Nacional de Valors. Podem apuntar moltes vir-
tuts i també objeccions, però no farem aquest balanç,
ja que en desconeixem els detalls, sinó que en volem 
emfasitzar algunes consideracions de fons i de forma.
Com a paraula complicada, els valors ens remeten a
allò més íntim i alhora més compartit dels humans: 
els construïm de manera personal, ja de ben petits,
en el contacte amb els altres, i els anem afinant amb 
el procés de maduració. Són, per tant, elaboracions 
individuals sempre en un marc social. Per tant, resulta 
poc higiènic, des del punt de vista democràtic, assistir
a aquesta exigència constant de vetllar per uns deter-
minats valors ètics o morals. En democràcia, els valors
sempre han d’estar en discussió, en crisi permanent,
ja que si els valors són els referents que ens guien per 
esdevenir més feliços, és molt segur que en un context 
democràtic no hi hagi uns únics valors de referència. 
La suposada crisi dels valors no seria res més que una
característica pròpia de societats dinàmiques. Malagua-
nyats els esforços per “fixar” uns valors, com a únics i 
exclusius, perquè ens condemnaríem a quedar clavats
en referents tancats i absoluts.

Com a fet nacional, doncs, un pla de valors pot deixar-
ne fora moltes de les ofertes de vida bona amb què di-
àriament ens topem. Només cal passejar per qualsevol
carrer del país. Si per “nacional” entenem “català”, la 
cosa se’ns complica perquè gairebé de manera inevi-
table cauran acusacions d’exclusivisme moral que no
agraden a cap governant. A més, des del punt de vista 
formal, un pla no és més que una eina que defineix 
objectius i prioritats, assigna pressupostos i recursos, i 
estableix criteris per avaluar-ne els resultats. Reduir els 
valors a un afer burocràtic diu molt de la intel.ligència 
col.lectiva de qui ho ha decidit.

I finalment, no és balder reflexionar sobre qui promou
i lidera aquest pla, en aquest cas un departament en-
carregat de temes de Benestar i Família, que pertany a
un govern. Hauria estat més oportú que un debat sobre
els valors ètics i morals, pel seu abast, fos liderat per la
societat civil i acomboiat per la representació política 
de tota la ciutadania, pel Parlament en el nostre cas.

Javier Fernández
President de la Fundació Cívica 
Oreneta del Vallès

“Fem projectes
comunitaris per Badia”

Ha estat 12 anys president de la 
Federació d’Entitats Culturals de 
Badia, que és com “la mare” de la

Fundació Cívica. Funcionari de Correus, 
ara jubilat, es defineix com a “badienc”, 
cosa que té el seu mèrit en una ciutat tan 
jove que va ser inaugurada el 1975 i és mu-
nicipi independent des de 1994. 

Per què vau constituir una fundació?
Perquè arriba un moment que hi ha neces-
sitat de desenvolupar projectes que surten 
de l’àmbit de la pròpia Federació d’Enti-
tats Culturals, que agrupa les entitats de 
Badia: el reforç escolar o accions de les
TIC, projectes de discapacitat psíquica o 
física, etc.

Quina és la vostra història? 
Badia neix d’una planificació que es fa des
de Madrid per fer habitatges per a l’allau 
de persones nouvingudes a Catalunya. Van 
decidir construir una ciutat nova vers 1966.
Van  programar 11.000 vivendes que no es 
van realitzar perquè el Ministeri d’Obres 

www.fundació.badiadelvalles.org

26 instal.lacions arreu de Catalunya

en família
els millors ponts, Nadal i Cap d’Any93 474 46 78

www.esplai.org
accc@esplai.org

Preu per persona i dia en 
règim de pensió completa:

Adults, des de 31,45 €

Infants, fins a dos anys: 
gratuït

 De 3 a 6 anys, 11,55 €

 De 7 a 12 anys, 23,10 €

A la revista Estris, editada
per la Fundació Pere Tarrés,
que al número de novem-
bre-desembre celebra 40 
anys dedicats a l’anàlisi,  
reflexió i difusió dels valors 
de  l’educació en el lleure a 
Catalunya. 

Al Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, que a l’octu-
bre, va presentar el primer
informe al Parlament sobre 
els drets de l’infant, expli-
cant com els afecta la crisi 
econòmica i la reducció de 
la cobertura de serveis i de 
prestacions públiques.

A l’increment del consum 
d’alcohol entre els i les jo-
ves menors de 18 anys que,
a més, creuen que beure
només els caps de setmana
no és una conducta de risc.
Són dades d’un informe de
la Fundació Atenea que ha 
presentat la campanya “Tinc
un mite per a tu”.
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Públiques també havia dissenyat una
autopista i tot plegat va quedar en 5.300
vivendes. Es va inaugura el 1975.

Quines persones venen a viure aquí? 
Sobretot, funcionaris públics, un 74%.
Això sí, seguint una proposta del Depar-
tament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que parlava de
fer de Badia “una ciutat de ciutats”, a cada
escala, hi van anar professionals i treba-
lladors de diferents especialitats.  

Com van començar les associassions?
Doncs, parlant a les manifestacions. Quan 
ja vam aconseguir  escoles, guarderia, ofi-
cina de correus, CAP... hi va haver una
vinculació d’aficions. Aleshores va sortir 
un fotimer d’entitats impressionant.  Des-
prés, vam formar la Federació. 

Què feu ara? 
Desenvolupar projectes per als ciutadans,
projectes per fer ciutat. També estem fent  
l’arxiu de la memòria oral de Badia.

Per això heu tingut el reconeixement de 
la Fundació Bertelsmann?
Sí. La Fundació Bertelsmann és la res-
ponsable a Espanya de donar els segells 
de qualitat com a fundació cívica. Té uns 
requisits. I un d’ells és ciutadans per a
ciutadans. Nosaltres  estem dedicats a 
un territori on desenvolupem una sèrie 
de projectes d’àmbits plurals. 

En el vostre projecte el voluntariat és 
essencial?
Bàsic. Tenim una infraestructura perquè 
qualsevol projecte seriós necessita una
estructura mínima que li doni continuï-
tat. El nostre pressupost total no arriba
als 100.000 euros. Des de fa vuit anys
col·laborem amb Suport Associatiu. S’en-
carreguen de portar la gestió laboral i el
servei jurídic.

Com mireu el futur?
El futur de Badia és el de tots. Hem de 
tornar a les arrels de l’associacionisme i 
posar la imaginació una altra vegada en 
marxa.


