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Per una educació 
pública de qualitat
En moltes de les nostres societats 
es lamenta la falta d’una educació 
pública de qualitat que respon a 
les exigències de la mateixa socie-
tat.  Si bé  és cert que l’educació 
és un dret que emana de la digni-
tat de cada persona, no és menys 
cert que moltes persones no po-
den exercir aquest dret per man-
ca de condicions de vida digna.

La falta d’una educació pública 
de qualitat motiva la desigualtat 
social i permet l’increment de la 
manca de cohesió social als nos-
tres països.  Cal, doncs, prendre 
consciència del necessari deure 
dels Estats de propiciar una edu-
cació de qualitat  en tots els sis-
temes educatius i en especial en 
l’educació pública gratuïta.

Per millorar la qualitat educativa 
certament cal una major inversió 
que estigui reflectida al pressupost 
de l’Estat. és imperant augmentar 
els recursos econòmics i humans 
per aconseguir  una  millor  edu-
cació per a tots i totes.

Però no només de pressupost viu 
l’educació, hem d’aconseguir edu-
cadors i educadores amb vocació 
de servei i sentit social per trans-
formar les metodologies docents 
i buscar una millor gestió esco-
lar amb participació ciutadana. 
L’educació pública de qualitat és 
“escola de ciutadania i precondició 
de democràcia, és possibilitat per 
a l’expressió plena de la persona 
siguin quines siguin les seves capa-
citats, és mitjà per a la seva inserció 
i participació en la construcció del 
teixit sociocultural i econòmic de 
la seva comunitat i nació.”, tal com 
ho defineix el XXXiV Congrés in-
ternacional de Fe y Alegría celebrat 
a Bogotà (2003).

Sens dubte,  una millor educació 
pública serà la garantia d’un des-
envolupament sustentable per a 
les nostres societats i serà la pri-
mícia d’una pacífica convivència 
social més enllà dels Estats.
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i. DEL Pozo

ela feina col·lectiva de joves, 
referents i persones tècni-
ques entorn a la spdJ 2012 

està activada amb una coordina-
ció internacional en el marc de la 
liga, des de l’abril 2012, a nivell 
local i a nivell internacional: les 
entitats que la impulsen a Bolívia 
(f. uramanta), argentina (f. ses), 
paraguai (f. Cird), equador (f. 
esquel), el salvador (funsalpro-
dese), mèxic (seraJ) i Catalunya 
(esplai), estan en marxa en els seus 
processos interns proposant i de-
senvolupant les temàtiques de les 
setmanes, la metodologia de les 
mateixes, les dates i els llocs, la 
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compromesos amb el lleure 
a amèrica Llatina
Cinc joves voluntaris dels esplais a les Estades Solidàries a Bolívia, a l’agost 2012

iVonnE DEL Pozo

en el marc de la proposta 
educativa ÀGora, 2011-
2012, el programa l’esplai 

sense fronteres de la funda-
ció Catalana de l’esplai va tenir 
l’oportunitat de proposar una ac-
tivitat per a l’equip educatiu dels 
centres d’esplai, un nou repte: les 
estades solidàries  a l’agost del 
2012. 

L’activitat Compromesos amb 
el lleure a Amèrica Llatina es 
va plantejar com una oportunitat 
per treballar amb equips educatius 
dels centres d’esplai de la Federa-
ció el tema de la solidaritat amb 
altres pobles d’Amèrica Llatina, 
amb l’estratègia d’educació per al 
desenvolupament a Catalunya, en 
l’àmbit de l’educació no formal. 
S’inicia aquesta proposta de la mà 
de la Fundación Social Uramanta, 
en el context del treball en xarxa 
amb les entitats de La Liga.   

Els objectius educatius del pro-
jecte es resumeixen en: prendre 
consciència de les desigualtats 
socials i econòmics entre els paï-
sos del Nord i del Sud; desenvo-
lupar una visió crítica i conscient; 
dotar als educadors i educadores 
participants a l’activitat d’eines 
i recursos per interpretar el món 
de manera global. En definitiva, 
ser crítics amb les implicacions 
polítiques, socials i històriques 
de rellevància que generen desi-
gualtat social i pobresa i  generar 
i adquirir compromisos per part 
dels educadors i educadores des-
près de la seva estada al Sud.

Les motivacions dels i les joves
Els 5 educadors/es que han fet 
sessions de formació d’educa-
ció per al desenvolupament a 
l’esplai, dissenyada per l’Esplai 
Sense Fronteres de la mà de Cen-
tre d’Estudis s’han compromès 
íntegrament amb el projecte. 
L’equip està molt motivat i tenen 
moltes ganes de viure l’experièn-
cia educativa i de vida, a l’agost, a 

Cochabamba, Bolivia: als centres 
infantils Vicente Cañas i Monte 
Rancho de Fundación Uramanta, 
compartint amb els infants, joves 
i la comunitat unes setmanes de 
voluntariat. A la pregunta sobre la 
seva motivació, Miriam Flotats, de 
l’esplai Mowgli diu que, “la primera 
qüestió és aprendre d’un país tant 
diferent com és Bolívia i portar-me 
tot un seguit de vivències inexpli-

cables”. Laura Capitán de l’esplai 
Pingüí, contesta: “No hi ha un únic 
factor, la motivació és la suma de 
molts aspectes com ara l’enriqui-
ment personal, conèixer una reali-
tat diferent a la nostra, col·laborar 
activament en el projecte... però el 
què em va fer decidir-me per aquest 
projecte és per que està directament 
relacionat amb la meva feina, amb 
la meva vida, l’educació en el 
lleure”. Per la seva banda, Nuria 
Martinez, de l’esplai Mowgli, diu 
que vol “conèixer una altra realitat, 
intercanviar experiències, apren-
dre noves maneres de treballar en 
lleure i de viure…sense oblidar el 
creixement personal”. Estela Rossi, 
també del Mowgli, diu que la major 
motivació és “saber que viuré una 
experiència cooperativa en una rea-
litat molt diferent de la que em trobo 
ara mateix, amb tot el que això im-
plica, i a sobre dintre d’un context 
que hi crec molt;  el temps lliure.” 
Finalment, Albert gonzalez, de 
l’esplai Can Serra, vol “conèixer 
un projecte educatiu diferent al que 
porto a terme al meu esplai, gene-
rar una experiència de voluntariat 
que fins ara no he fet”.

com els esperen a bolívia 
Des de Bolívia, Enrique Zabala, 
director d’Uramanta, explica que 
“esperem els voluntaris/es amb 
il·lusió, amb desig de teixir ponts 
de solidaritat”. I afegeix que col-
laboraran als centres de suport 
per als infants dels barris de Valle 
Hermoso i Monte Rancho de Coc-
habamba, que tenen moltes ganes 
d’aprendre, encara que tenen limi-
tacions econòmiques i familiars”. ■

Els cinc joves voluntaris estan il·lusionats amb la seva experiència solidària.

La setmana pels drets de la joventut 2012: 
més activa que mai!

difusió, i en general donant forma 
a la proposta de forma participada: 
amb referents d’entitats juvenils i 
amb els propis joves, per confor-
mar aquest espai educatiu d’apre-
nentatges, discussió, propostes i 
accions, en demanda i visibilització 
dels drets dels i les joves.

Enguany, es preveu realitzar 7 Set-
manes a diverses ciutats de Ibero-
amèrica de setembre a novembre 
2012: Cochabamba (Bolívia); 
Mar del Plata (Argentina); Pilar 
(Paraguai);Quito (Equador); San 
Salvador (El Salvador), Morelos 
(Mèxic) i El Prat de Llobregat (Ca-
talunya).

A Catalunya el grup de treball 
SPDJ conformat per joves, i re-
ferents de : Trescajove, Casal 
Infants, Fedelatina, Federació 
Catalana de l’Esplai i Creu-Roja 
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Joventut Catalunya, està preparant 
una proposta d’activitats, debats, 
fòrums i tallers, entorn a les “3CS” 
la Cohesió Social, Ciutadania acti-
va i Compromís Juvenil. ■

Joves del grup de Treball a Catalunya, en la seva tercera reunió.


