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organitzacions tinguin plans de 
voluntariat i formin els seus vo-
luntaris. En general, a Catalunya 
el voluntariat està ben viu i amb 
una articulació acceptable.

Tu ets patró fundador de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, però 
també estàs directament vinculat 
a una entitat de base, l’esplai Pu-
billa Cases Can Vidalet. Desta-
ca’m una cosa que hagis aportat 
i una que hagis rebut d’aquesta 
vinculació directa a un esplai.
He aportat la meva experiència 
en el món de l’educació i en els 
moviments juvenils. Ho he fet en 
la mesura que les necessitats del 
barri o de l’esplai ho requerien. 
D’altra banda l’esplai ha ajudat a 
que el meu treball en el Patronat 
de la Fundació tingui té cara i ulls. 

Qüestionari Proust

Quan a les reunions es parla de 
temes que afecten als esplais, hi 
sé posar cares i noms, tinc vivèn-
cies de referència. L’esplai m’ha 
aportat sentit de la realitat.

En general, quin és el punt fort i 
quina la principal debilitat dels 
centres d’esplais?
El punt fort, l’arrelament al barri, 
la cohesió dels equips i la força que 
ens dóna anar junts i compartir un 
mateix projecte. El punt feble, diria 
que algunes mancances en la for-
mació dels dirigents i els responsa-
bles. Per això, ara estem dinamit-
zant un Seminari amb responsables 
dels esplais de la Federació i la 
Fundació, que conclourà amb el 
disseny d’un nou pla de formació.

El passat 26 de gener vas rebre 
el premi Ramon Fuster. Com vas 
viure aquest moment ?
El que vaig sentir es resumeix en 
dues paraules: emoció i gratitud. 
Emoció perquè no m’ho esperava 

i –no me n’amago- em va agradar 
molt! A l’acte hi havia persones que 
feia molts anys que no veia. I grati-
tud, perquè tot ho he fet sempre en 
equip. Aquest premi me l’han donat 
a mi, sí. Però és quelcom a com-
partir amb molts col·legues, com-
panys i companyes, amb els que he 
fet camí. Hi ha una foto de l’acte on 
surto aixecant el diploma del premi, 
ensenyant-lo a tothom. L’estava ofe-
rint a la gent que va venir a l’acte, 
perquè el premi no era només per a 
mi: era per a moltes persones.

Entenc que per a tu, “fer pinya” 
és essencial...
Un dia  el director de l’Institut 

Boscà, Joaquín Saura, em va de-
dicar un llibre seu amb el desig 
següent: “que la vida et doni bons 
col·laboradors”. En la meva vida 
professional, les circumstàncies 
m’han fet estar al capdavant de 
molts equips. Sempre he estat 
envoltat de gent forta, molts de 
més madurs i preparats que jo. 
Sovint en les organitzacions la 
gent es treu del mig les persones 

si no fossis professor, 
series... 
Tornaria a ser professor,  
però fent-ho millor!

Persones que admires 
en la vida real?
El meu avi: “pal de paller”,  
home recte, intel·ligent 
i autodidacta.

el teu heroi de ficció?
En Gulliver, de Jonathan Swift: 
ironia i crítica social i política. 

Què és la felicitat 
per a tu?
Gaudir, dia a dia, en allò que faig.

Quina és la teva flor 
preferida?
La rosa.

Un llibre?
Tirant lo Blanc: cercant la 
misericòrdia i la pau en 
un món violent.

Una música?
La Passió segons 
Sant Mateu, de Bach.

Una pel·lícula?
Bienvenido Mr. Marshall. 
De nou la ironia i la crítica 
social y política.

el teu menjar 
preferit?
Una bona paella.

el teu somni?
Veure millorar la situació 
social de les persones més 
desfavorides.
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Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs 
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més enda-
vant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció. 
I els videojocs?
És el regal principal que demanen els nens a partir dels vuit o
nou anys.
Un consell...
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
el que volen i millor de preu!

MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas
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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

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Com es viu el Nadal als esplais?
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica
menys consumista. És un bon moment per recuperar activi-
tats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any:
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Per exemple?
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació
de regals, organitzant un “caga tió” solidari...
Treballant els valors?
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
l’austeritat, el treball en grup, la igualtat... 

I amb les famílies?
En molts esplais les famílies participen de les activitats que
he descrit abans i també s’organitzen tallers formatius per
treballar aspectes com la importància del joc i les joguines i el
consum responsable.
I quina és la principal conclusió d’aquestes sessions?
Que el millor regal no és el més car. Que està en les nostres
mans fer obsequis molt especials. I que, per damunt de tot, el
millor que podem regalar als infants és el nostre temps i dedi-
cació. 

SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”

Tot comença amb la carta als reis...
I tant! En acabar-se les vacances d’estiu els nens i nenes han
d’anar apuntant en una llibreta totes les coses que els farien
il·lusió, que necessiten o que troben a faltar. I un dia, al de-
sembre, ens posem a fer la carta. Cal posar-los per ordre i que
els infants expliquin perquè se’ls mereixen. Quan han d’expli-
car als reis perquè mereixen quatre joguines, a la cinquena ja
no tenen arguments! 
Bona estratègia!
Tot això ajuda a que coneguem més els nostres fills, sapiguem
què els interessa, més enllà de la influència de la televisió i la
publicitat. Mentre fem la carta, també és molt important en-

dreçar la casa, rentar les nines, netejar les joguines, que es
noti que es dóna importància als regals que s’han rebut els
anys anteriors!, i amb tot això tens entreteniment per totes
les vacances de Nadal.
Com s’ha d’organitzar el moment d’obrir els regals?
Aquest moment és molt important, i l’hem de pensar bé. És
fonamental que cada regal es descobreixi amb l’atenció que
es mereix...  
Què n’opina que el dia 7 de gener no sigui festiu?
Em sembla fatal! És una jornada fonamental per a que fills i
filles (i pare si mares!) puguin pair  tot el que ha passat el dia
abans!

INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva

“La carta als reis s’ha de començar a fer el setembre”
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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

que els poden fer ombra. I això és 
un greu error!.

Vas acabar la teva intervenció 
dient que “encara hem de lluitar 
molt per una educació de ma-
jor qualitat, una societat més 
justa i un  país lliure”. L’actual 
context no crida precisament a 
l’optimisme...
Per això ho vaig dir. Crec que 
no podem abdicar. Tenim eines 
a les mans: el nostre atreviment, 
la nostra lucidesa, la creativitat i 
la capacitat de sumar. I això... no 
s’improvisa. El futur es guanya i 
es construeix. Com sempre, ningú, 
mai, ens regalarà res. ■

Hi ha projectes 
de voluntariat 

molt engrescadors 
i a mida

truca’ns i te n’informarem

salvador Carrasco, va rebre el 
26 de gener el Premi ramon fus-
ter que atorga el Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en fi-
losofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya. 
Junt amb Salvador Carrasco tam-
bé va rebre el premi la química 
Mercè Izquierdo. El lliurament del 
guardó va estar presidit per fran-
cesc Homs, secretari general de la 
Presidència i portaveu del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, i 

el va obrir Josefina Cambra, de-
gana del Col·legi. francesc Danés, 
vicedegà del Col·legi va glossar la 
carrera de Salvador Carrasco que, 
en la seva intervenció, va reivin-
dicar una educació de qualitat i 
una societat i un país més lliures 
i més justos.
El Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en filosofia i Lletres 
i en Ciències de Catalunya con-
cedeix el Premi ramon fuster 
en memòria de qui fou degà del 

Col·legi i contribuí decisivament 
a fer de l’entitat un organisme 
al servei dels ensenyants i de la 
cultura catalana. El premi reco-
neix la trajectòria professional 
exemplar en el camp de la reno-
vació pedagògica i en la lluita per 
la millora de l’escola catalana, la 
capacitat de diàleg i de mediació 
en el món educatiu català i una 
obra duradora i concreta a favor 
de la societat catalana en el camp 
de la cultura.

Premi a una trajectòria professional exemplar

El repte està en el 
dia a dia a l’ aula


