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la cooperació i la crisi. primer els de casa?cinc anys al prat

Editorial

Ara fa cinc anys , vàrem posar en marxa CENTRE ESPLAI, l’equi-
pament que havia d’acollir la seu de la  Fundació i el grup d’enti-
tats que aixopluga. El projecte va incorporar, a més,  un alberg de 
joventut, una escola de natura vinculada al Delta del Llobregat, 
un centre de formació, trobades i congressos, una instal.lació 
d’elaboració de menjar i un equipament fisicoesportiu.

L’elecció del Prat de Llobregat responia a una doble motivació.  
Per una banda, era una fantástica opció quant a les comunicaci-
ons. La proximitat a l’aeroport, el ferrocarril, les autovies i  ron-
des  i l’arribada del metro, aportaven una ràpida connexió amb 
Barcelona i una bona comunicació amb la resta de Catalunya, 
Espanya i a nivell internacional. En segon lloc, la ubicació a Sant 
Cosme concretava la contribució de la Fundació a la millora d’un 
barri estigmatitzat. Una opció de coherencia i compromís social 
que volia donar centralitat a una realitat perifèrica i prestigiar i 
dignificar l’educació en el lleure i el Tercer Sector del nostre país. 
Es tractava d’una iniciativa  d’emprenedoria social amb vocació de 
generar un projecte d’interès públic  i econòmicament sostenible.

Cinc anys després, podem dir que l’elecció va ser encertada i que 
estem en la bona direcció. La  crisi, que va esclatar un any després 
de la inauguració, i el retard en l’arribada de la línea 9 del Metro 
han condicionat el ritme del projecte i ens ha obligat a  ajustar 
estructura, recursos i objectius. Tanmateix, desenes de milers 
de persones i centenars de col·lectius han passat per CENTRE 
ESPLAI, n’han fet ús i identifiquen aquest equipament com a part 
de la seva historia. A tots, els volem agrair la confiança dipositada 
i els animem a continuar contribuint  en fer de CENTRE ESPLAI 
una realitat d’un somni col·lectiu. Mentrestant, el barri camina 
en un procés de transformació irreversible.
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Si fan una enquesta al carrer pre-
guntant si cal ajudar primer als de 
casa o als de fora, gairebé segur 
que la majoria dirà que primer als 
de casa. Per suposat!, però no sem-
pre ens adonem de la gran trampa 
que ens han parat, fent-nos aquesta 
pregunta.

Qui ens ho pregunta  i per què? 
Enfrontar pobreses properes i llu-
nyanes és una falòrnia per tal que 

no posem l’èmfasi en combatre la 
pobresa des de l’arrel, des de les 
seves causes. Posar per davant la 
distància a que està de casa nostra 
la pobresa, normalment busca que 
no ens preguntem sobre per què es 
vulneren els drets humans de les 
persones, què fa que no tots tin-
guem les mateixes oportunitats, o 
per què 1.000 milions de persones 
passen gana cada dia.

I com s’ha de combatre la pobresa 
avui en dia? Tan fàcil de dir, com 
difícil de fer a nivell personal i po-
lític. Combatent les desigualtats 
de qualsevol tipus. La desigualtat 
econòmica, la desigualtat de po-
der, la desigualtat d’oportunitats.

Perquè al món hi ha lloc per a tot-
hom, hi ha recursos per a tothom 
i hi ha oportunitats per a tothom. 
El que cal és que avancem, o re-
trocedim, tots plegats, cap el punt 
intermig on tothom puguem viure 
amb dignitat.

Avui som més conscients que la 
nostra responsabilitat no s’acaba 
a la nostra família, al nostre barri, 
o al nostre país. El nostre mòbil 
necessita coltan, un metall pel 
qual estan morint i patint milers 

de persones a la Rep. Democràtica 
del Congo. La roba que ens posem 
està feta a la Xina o al Marroc. El 
cafè o la xocolata venen d’àfrica 
o de l’Amèrica Central. El nostre 
món és global en els avantatges i en 
les responsabilitats. Tenim una part 
proporcional de la responsabilitat 
ètica i social del que passa al món.

La cooperació i les Organitzacions 
No governamentals de Desenvolu-
pament ens ajuden a fer-nos cons-
cients d’això i a buscar alternati-
ves. Avui continuem acompanyant 
la gent més empobrida, però també 
exigint al governs i a les empreses 
que canviïn, per garantir una mi-
llor distribució de la riquesa i de 
les oportunitats. 

Malauradament, per fer tot això, 
ara tenim menys recursos. Pot sem-
blar la crisi de la cooperació, però 
és la crisi de valors i visió de tota 
una societat encongida i espanta-
da, que no acaba d’assumir la seva 
condició de ciutadans i ciutadanes 
d’un món global, i que els proble-
mes i les solucions s’han d’atendre 
i entendre en clau global. ■

francesc mateu  @frmat

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 
va lors que inspiren la nostra 
missió.

◗transparència
Treballem amb claredat en els 
objectius i transparència en 
la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la 
cohe rència i en la informació, 
por tes 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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