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es faran de manera descentralitzada. 
Així es facilita la transversalitat i 
l’aflorament de coneixement de 
totes les àrees, entitats i col·lectius 
que conformen la Fundació. A més 
de la nova estructura, entre les no-
vetats del nou web en destaca l’ac-
cessibilitat, ja que  incorpora aplica-
tius per poder escoltar en àudio tots 
els continguts escrits i les imatges 
estan etiquetades.

Pel que fa al caràcter pràctic, el nou 
web incorpora la possibilitat de fer 
reserves i pagaments dels serveis 
que ofereix la Fundació i les enti-
tats que aplega, com ara estades en 
albergs i cases de colònies o cursos 
de formació.

Finalment, la bidireccionalitat de 
la comunicació queda garantida al 
mateix web, amb la inclusió de fi-
nestres en les  xarxes socials on la 
Fundació està present, en concret 
a Facebook (amb més de  1.800 se-
guidors), a Twitter, amb 500 segui-
dors, a Picassa i a YouTube (amb 
3.200 reproduccions). ■
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la fundació catalana de l’es-
plai ha donat un nou impuls 
per apropar-se a tots els 

col·lectius amb els que hi té re-
lació a través de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 
si des de fa uns mesos s’ha mul-
tiplicat la presència a les xarxes 
socials, ara s’ha engegat un nou 
portal de la fundació (www.es-
plai.org) i un altre, d’específic, de 
l’alberg de centre esplai (www.
albergueesplaibarcelona.com) 
(veure pàgina 9)

La Fundació Catalana de l’Esplai 
estrenarà, a mitjans d’abril un nou  
espai web, amb una nova imatge, 
continguts i, sobretot, estructura, 
doncs s’ha pensat per a que ca-
dascun dels col·lectius hi trobi la 
informació, els serveis i les utili-
tats d’una manera molt més ràpida, 
còmoda i intuïtiva. Així, les famí-
lies, els esplais, els infants i joves, 
les escoles, les entitats del Tercer 
Sector i les administracions i les 
empreses podran anar directament 
als seus espais i trobar el que ne-
cessiten.

El nou web s’ha elaborat de manera 
participativa i la introducció d’in-
formació i posteriors actualitzacions 
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nou espai web de la 
Fundació Catalana de l’Esplai
L’objectiu és apropar-se a més destinataris i recollir les seves aportacions

La cerca serà 
més ràpida, còmoda 

i intuïtiva 

REDACCIó

més de 200 persones 
van assistir a la jornada 
“identificant els temes 

clau per al pacte per a la infància” 
organitzada per la plataforma 
d’infància de catalunya (pincat) 
amb el suport del departament 
de Benestar social i família i amb 
la col·laboració d’unicef el 21 de 
març. la fundació catalana de 
l’esplai hi va participar amb una 
rellevant representació.

La jornada es va plantejar amb 
l’objectiu d’identificar les prioritats 
que s’han d’incloure al Pacte per 
a la Infància que el govern català 
presentarà el novembre vinent. 

Quatre eixos
Per reflexionar i debatre, la jornada 
es va organitzar a l’entorn de 4 tau-
les rodones, una per cada un dels 
eixos del Document de Bases del 
Pacte per a la Infància: mitjans de 

jornada de la pinCat per identificar 
les prioritats del pacte per a la infància

comunicació, participació social de 
la infància, atenció a la infància i 
inclusió social. 

Qualitat als mitjans
Pel que fa als mitjans de comuni-
cació, en primer lloc, cal més pro-
ducció de continguts de qualitat per 
als infants i on també ells mateixos 
hi puguin participar.

Referent a les TIC, cal potenciar 
la formació de les famílies i tutors 
en el seu ús responsable, a més 
d’ensenyar a ser crítics. Final-
ment, en relació a aquest àmbit, 
els mitjans de comunicació hauri-
en de tenir un codi de bones pràc-
tiques, de dimensió internacional, 
per abordar els temes que afecten 
la infància.

aprendre a participar 
Pel que fa a aconseguir la participa-
ció social de la infància, hi ha dos 
punts clau: un, canviar la visió pa-
ternalista sobre la infància: s’ha de 
promoure que els drets siguin exer-
cits pels mateixos infants. D’altra 
banda, cal incorporar la perspectiva 
de l’infant en els procés de parti-
cipació de l’elaboració del  Pacte, 
perquè només s’aprèn a participar 
quan es participa.

L’atenció a la infància demana que 
les polítiques de suport a la família 
no obviïn els infants en tant que  
ciutadans de ple dret a més de re-
pensar el model educatiu que no 
pot centrar-se, només, en el període 
escolar.

La infància, el futur 
de la societat
A la taula rodona sobre inclusió so-
cial es va ressaltar la importància 
de prioritzar la inversió en infància, 

ja que és rendible a llarg termini. 
Els infants són el futur de la so-
cietat.
 
Per això, cal garantir que no es 
donin processos d’exclusió en la 
infància perquè suposen una major 
situació de desigualtat i pobresa per 
a la mateixa societat. És necessari 
garantir uns ingressos mínims a 
les famílies perquè puguin donar 
resposta al  desenvolupament dels 
seus fills. Precisament, en la lluita 
contra la desigualtat, es va conside-
rar la necessitat de garantir l’accés 
a les activitats educatives no obli-
gatòries.

Ciutadans de ple dret
Per concloure, una qüestió que van 
remarcar les entitats de la PINCAT, 
com a organitzacions que treballen 
en l’àmbit de la infància, és l’apos-
ta perquè el futur Pacte garanteixi 
que  cada infant sigui un ciutadà 
de ple dret. ■

Consuelo Crespo, presidenta d’Unicef Espanya i Carles Barba, vice-
president de la Fundació Catalana de l’Esplai, membre de la PINCAT
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