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seguint amb el tema de la 
jornada, “la rellevància de 
l’educació en el lleure en el 

desenvolupament dels infants i 
adolescents”, diversos membres 
del consell assesor van fer apor-
tacions i propostes. 

pas enrere per al món local 
Va obrir el torn d’intervencions 
l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
que va ser contundent al dir que 
“no està en risc l’educació en el 
lleure, està en risc l’educació pú-
blica”. Ho va  corroborar explicant 
com s’està fracturant allò que 
s’havia aconseguit en els darrers 
9 anys, a Catalunya, en millora i 
progrés en l’àmbit de l’educació  
pel que fa a la coresponsabilitat 
dels ajuntaments com a autoritat 
educativa. El món local, va dir,  
està atemorit, les famílies són 
víctimes d’un procés d’exclusió 
i dualització i el professorat està 
callat i cada vegada hi ha menys 
recursos. 

El deure d’educar 
Elisenda Malaret, catedràtica de 
Dret Administratiu de la UB, va 
dir que al segle XIX les constitu-
cions van recollir el deure d’edu-

D’esquerra dreta, Lluís Tejedor, 
alcalde del Prat; Elisenda 
Malaret catedràtica de Dret 
Administratiu de la UB; Xavier 
Masllorens, director general 
d’Educació sense Fronte-
res; Jordi Menéndez, cap de 
l’oficina del president Monti-
lla; Albert Batalla, degà de la 
Facultat de Formació del Pro-
fessorat de la UB; Enric Prats, 
professor de la Facultat de 
Pedagogia de la UB; Rosa Valls, 
professora de la Facultat de 
Pedagogia de la UB; Raimon 
Guilera, tècnic d’educació; Nú-
ria Gispert, experta en inclusió 
social, Ismael Peña, professor 
dels estudis de Dret i Cièn-
cia Política a la UOC; Carme 
Figueras, consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya; 
Carles Grau, director general 
a Catalunya de Microsoft, 
Carme San Miguel, regidora de 
l’ajuntament de Sitges   

car, que cal seguir  afirmant en un 
context que sembla posar en dubte 
el pacte social que va fundar les 
societats del benestar. L’esplai 
posa l’accent en valors que són 
bàsics per a la sociabilitat, l’em-
pleabilitat i la ciutadania. 

Sobretot, ens volem feliços 
Xavier Masllorens, director gene-
ral d’Educació sense Fronteres, 
parlant de la crisi de l’estat del 
benestar, va dir que cal posar l’èm-
fasi sobre la desigualtat, perquè si 
es posa sobre la pobresa s’acaba 
en l’assistencialisme. El lleure 
ensenya a decidir i a acceptar les 
conseqüències;  mostra el valor del 
que és col·lectiu i dóna eines per 
a la resolució de conflictes amb 
una metodologia determinada i de 
manera positiva. Com a corol·lari, 
va explicar que si cal triar entre 
saviesa i felicitat, encara que si-
gui preferible no triar, sobretot, va 
concloure, “ens volem feliços”.
 
Formació per a  
la competitivitat
Jordi Menéndez, cap de l’oficina 
del president Montilla, va reivin-
dicar   lligar educació en el lleure 
i competitivitat. Al cap i a la fi els 

valors que proporciona l’educació 
en el lleure, com ara, la capacitat 
d’emprendre, el lideratge, la inno-
vació, el compromís, la capacitat 
de visió crítica i de decisió, el 
treball en equip, tots són valors 
bàsics per a la competitivitat de 
les empreses modernes i de la so-
cietat del coneixement. 

Sinergies amb l’escola
Albert Batalla, degà de la Facultat 
de Formació del Professorat de la 
UB, va afirmar que des del lleure 
es pot educar, si entenem que edu-
car és formar ciutadans. Un bon 
catalitzador, al seu parer, és una 
correcta relació amb els centres 
educatius, perquè l’escola té un 
risc greu de desconnexió de la 
realitat social. En aquest sentit, 
buscar sinergies és positiu. 
 
Savis, feliços i llestos
Enric Prats, professor de la Fa-
cultat de Pedagogia de la UB, va 
dir que l’esplai  ha d’aportar un 
lleure creatiu i que no cal refe-
rir-s’hi només com a activitats ex-
traescolars o més enllà de l’horari 
lectiu: cal anar cap a altres models 
conceptuals. L’esplai té capacitat 
per treure estigmes als joves (ni-

nis, generació perduda), perquè 
demostra que hi ha altres models. 
Al seu parer, l’esplai ajuda a fer 
una fusió entre ser savis, feliços 
i llestos. 

treballar amb la comunitat
Rosa Valls, professora de la Fa-
cultat de Pedagogia a la Universi-
tat de Barcelona, va coincidir amb 
intervencions precedents en que el 
més important és la superació de 
les desigualtats socials i que esco-
la i esplai han de treballar conjun-
tament. Nens i nenes han de sa-
ber treballar horitzontalment cosa 
que sempre s’ha fet a l’esplai. En 
aquest sentit, es va referir a un 
dels temes bàsics que assenyala el 
projecte europeu Includ-ed quan 
diu que  l’escola no pot treballar 
sense la comunitat. 

El dinamisme de l’esplai
Raimon guilera, tècnic d’educació, 
va dir que la situació li recordava 
els anys 70, quan l’esplai va saber 
donar dinamisme a l’espai educa-
tiu, front a escoles anquilosades. 
L’aportació més important de l’es-
plai és el marc, proper a la realitat, 
amb participació de les famílies i 
que dóna protagonisme als infants. 

Voluntariat i futbol 
Núria gispert, experta en inclusió 
social i participació ciutadana, va 
explicar la seva experiència en una 
entitat on, amb l’acció de persones 
universitàries que fan voluntariat i 
amb l’esquer del futbol, es treba-
lla per la inclusió social d’infants 
immigrants amb èxit.  
 
Educació al llarg de la vida
Ismael Peña, professor de la UOC, 
va afirmar que l’educació formal 
està totalment superada per la crisi 
econòmica, la fi del monopoli de la 
informació i l’educació al llarg de 
la vida. La gent necessita seguir 
aprenent i fora d’unes constric-
cions de temps i espai. Per què, 
es va preguntar, no connectem 
els esplais amb les cooperatives o 
l’associacionisme de l’emprene-
doria social?. 

arrelats al barri 
Carme Figueras, membre del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, va recordar la vinculació de 
l’esplai al barri i al municipi. Una 
vinculació estreta, amb participa-
ció en festes populars, activitats al  
municipi, etc. que, en un context 
de crisi, encara és més important. ■ 

L’esplai, una eina per combatre la desigualtat
que dóna competències per a la vida
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