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En moments com 
els actuals, on la 
crisi es generalitza 

i avança, un dels factors 
que reclamen una res-
posta més immediata és 
la lluita contra l’exclusió 
social. Una exclusió que 
vulnera els drets bàsics 
de la infància i presenta 
un caràcter multifacto-
rial (exclusió sanitària, 
exclusió educativa, 
d’habitatge, etc.) que di-
ficulta encara més el seu 
abordatge i prevenció.

Celebrant el dia dels drets de l'Infant. Infants, a la festa que es va fer al Parc de la Ciutadella. FOTO: ANNA pASCUAL

Els perills que aquesta 
fractura pot generar al 
teixit comunitari i fona-
mentalment en les capes 
més desfavorides ens 
demana una intervenció 
cada vegada més integral. 

En aquest sentit és ne-
cessari implementar ac-
cions preventives que 
situïn el focus d’atenció 
en la infància i fomen-
tin el treball en xarxa 
per superar el problema 
dels riscos que aquesta 
situació pot provocar. La 
prevenció és el camí per 
evitar el patiment dels 
infants i impedir posar-
los en situació de risc de 
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Davant l’impacte de la 
crisi en la infància cal 
una nova estratègia que 
doni prioritat a l’educació 
en quatre aspectes: el 
primer, l’educació infantil. 
La inversió educativa en 
el 03 és de les més rendi
bles en termes de futur. 
És un gran error conside
rarla prescindible o de 
tercera categoria. Segona: 
l’educació en la família. 
Ens cal invertir en reforçar 
la funció educativa de les 
famílies. Hi ha correlació 
entre dedicació i atenció 
adequada dels pares i 
mares als seus fills i èxit 
educatiu. Tercera: la lluita 
contra l’abandonament 
prematur en l’ensenya
ment. Un 25% ho fa abans 
d’hora. Cal recuperar tots 
els dispositius possibles 
per tal que aquest sector 
de l’adolescència con
tinuï la seva formació 
amb èxit fins als 18 anys. 
Finalment, la quarta: 
l’educació en el lleure. 
Els infants no s’eduquen 
només a l’escola i a casa. 
Sovint les experiències i 
aprenentatges més sig
nificatius es produeixen 
en altres espais. Les lleis, 
l’estatut, llei d’educació 
i infància parlen que els 
poders públics han de 
facilitar l’accés a l’edu
cació en el lleure, però la 
realitat desmenteix aques
ta proclama. En moments 
de crisi, és més necessari 
que mai garantirho per
què no ferho genera una 
nova dualitat social i és 
caldo de cultiu de pitjors 
problemàtiques.
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 Fundació. 

nou esquema organitzatiu
Redacció. La Fundació Cata-
lana de l’Esplai ha decidit 
un conjunt de mesures en-
tre les quals hi ha un nou 
esquema organitzatiu que 
simplifica i aprima l’es-
tructura tècnica directiva, 
alhora que reforça la im-
plicació de l’equip directiu 
i dels propis membres del 
Patronat. En aquest sentit, 
el president de la Fundació, 

Josep Gassó, assumeix di-
rectament les funcions de 
la Direcció General, càrrec 
que queda amortitzat amb 
la baixa de la Montserrat 
Ginés. La presidència es 
reforça amb una nova vice-
presidència que assumeix 
Carles Castells, centrada en 
els assumptes econòmics i 
jurídics i que complementa 
les dues actuals: que osten-

ten Carles Barba i Anna 
Romeu. Tots ells, més 
Montserrat Picas, secre-
tària de l’entitat, i Núria 
Valls, que a més de la ge-
rència de Suport Associa-
tiu assumeix la Subdirec-
ció General, conformaran 
la nova Comissió de Presi-
dència, l’òrgan màxim de 
direcció tècnica i política 
de la Fundació.

Commemoració del 
Dia dels Drets de l’infant

pobresa i exclusió social 
en etapes posteriors. La 
proposta educativa dels 
esplais parteix d'una fi-
losofia socioeducativa 
d'educació en valors i de 
transformació social, que 
busca, principalment, la 
inclusió i cohesió social. 
Es promou una educació 
integral, on la participa-
ció i el protagonisme dels 
infants, adolescents i les 
seves famílies és clau, així 
com el treball en xarxa i 
amb la comunitat. Actu-
alment, els esplais de la 
Fundació atenen 1.278 
infants i joves en situació 
o risc d'exclusió, sobre un 
global de prop de 14.000.

Anna pascual. per recordar que a Catalunya hi ha 
molts infants que es troben en situació de 
vulnerabilitat, entorn del 20 de novembre la 
Fundació i la Federació Catalana de l'Esplai van 
organitzar i participar en diferents activitats 
per commemorar dia Internacional dels drets 
de l’Infant. amb l'objectiu de difondre de ma-
nera lúdica i educativa els drets dels infants al 
nostre país, els esplais van organitzar activitats 
a les seves respectives localitats. També van 
poder participar en una gimcana digital. des de 
serveis d’Esplai s’ha assessorat per dinamitzar 
la Campanya dels drets de l’ Infant a diferents 
municipis com sant adrià del Besós, Cardona o 
Begues. I amb la diputació de Barcelona s’ha 
elaborat una un web de referència per a les 
entitats i agents educatius que treballen en els 
drets de la infància (www.dretsinfant.cat).

Fundació. El Patronat i el Consell Directiu de la Fundació Catalana de l'Esplai. FOTO: ALFONSO VALLE

Inclusió social a través
de l'educació en el lleure
 Infància.  Els esplais de la Fundació atenen 1.278 infants i joves en situació o risc d'exclusió


