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La ciutadania ha parlat 
a les urnes el 25-N i ha 
expressat dues deman-
des de forma majorità-
ria: unes polítiques so-
cials més justes amb 
la defensa de l’Estat 
del benestar i el dret 
a decidir de Catalunya 
sobre el seu futur. 

El vot ha determinat 
també un parlament 
més plural que mai i el 
missatge ha estat el de 
fer una crida als repre-
sentants a posar-se d’a-
cord i compartir respon-
sabilitats en ambdues 
qüestions.

Dèiem abans de les 
eleccions que la crisi 
impacta sobre els més 
febles i els infants són 
els més febles dels 
febles. Les xifres de la 
pobresa infantil són es-
candaloses. Una setma-
na després, el ministre 
Wert proposa una LOM-
CE que atempta contra 
el dret a l’educació, 
la cohesió social i els 
drets lingüístics dels 
infants.

La pregunta que ens fem 
és: estem disposats que 
la infància sigui priorità-
ria i un signe d’identitat 
en les polítiques del 
nostre país? Un país que 
no inverteix en la seva 
infància és un país miop 
perquè condemna el seu 
futur, però, sobretot, és 
èticament reprovable 
perquè no considera els 
infants com a ciutadans 
de ple dret.

Davant la nova legisla-
tura cal recuperar amb 
força la idea d’un gran 
pacte social i polític per 
la infància a Catalunya 
i una estratègia potent 
i compartida per ad-
ministracions i societat 
que prioritzi la infància. 
La resposta és en mans 
de tots.

Aquest curs els esplais i 
entitats de la Fundació  
Catalana de l’Esplai 
estan desenvolupant 
la proposta educativa 
“TEIXINT Ciutadania 
Compromesa” en la 
qual, a través de pro
jectes d’Aprenentatge 
Servei, els infants i 
joves aprenen i milloren 
el seu entorn.

En els centres oberts empla
çats als esplais de la Fundació 
Catalana de l'Esplai, es treballa 
per la detecció, prevenció i la 
inclusió dels infants i joves en 
situació de risc social. Aquest 
recurs està ubicat en l’entorn 
de l’infant i basa la seva inter
venció en el treball individual, 
grupal, en família, la xarxa i la 
comunitat.  

Des de fa quatre anys la 
Fundació impulsa la campa
nya “Un estiu per a tothom!” 
que té per objectiu aconse
guir fons i becar les famílies 
afectades per la crisi perquè 
els/les seus/ves fills/es puguin 
gaudir d’unes colònies o casals 
d’estiu de la màxima qualitat. 
En aquests anys s’han atorgat 
més de 4.500 beques. 

En els menjadors escolars 
que gestiona la Fundació a 
través de l’entitat Serveis 
d’Esplai, es treballa colze a 
colze amb els equips direc
tius per tal de garantir que 
l’espai del migdia  respongui 
a uns criteris de qualitat i 
d’equitat. Que cap família en 
quedi al marge per motius 
econòmics.

La veu dels col·labora
dors i destinataris 
dels projectes de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai i les opinions 
dels infants i joves i els 
monitors i monitores 
dels centres d’esplai.

El pensador, pedagog 
i dibuixant italià 
Francesco Tonucci, 
també conegut amb 
el pseudònim “Frato”,  
reflexiona entorn de 
la participació dels 
infants afirmant: “La 
participació és com un 
gas, que s’expandeix 
si troba espai lliure”.

Prioritat 
per a 
la infància

Aprenentatge 
Servei 
i compromís 
social

Beques per a colònies Menjadors escolarsCentres oberts

Francesco 
Tonucci

L'editorial

Tres projectes per a la inclusió i cohesió social dels infants

Fem 
pinya

 Infància. La pobresa afecta un 23,7% dels infants menors de 16 anys, 
gairebé un de cada quatre

L’educació en el lleure:
una peça clau per a la
inclusió i la cohesió social
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Què podem 
fer junts?
Un tast de les  
campanyes,  
propostes i serveis  
de la Fundació   
fins a l’abril de 2013.

Segons el darrer Informe del Síndic de Greuges la po-
bresa afecta un 23,7% dels infants menors de 16 anys, 
gairebé un de cada quatre. La dada no per coneguda 
deixa de ser escandalosa. Una vegada més, la crisi im-
pacta sobre els més febles i els infants són els més vul-
nerables dels més febles. En aquest context, i d’acord 

amb la seva missió, la Fundació Catalana de l’Esplai 
engega iniciatives encaminades a assolir que el dret a 
l'educació en el lleure, així com el principi d'equitat sigui 
una realitat, fent un gran esforç per garantir la igualtat 
d'oportunitats i la de promoció de la inclusió i cohesió 
social dels infants i joves 

El reportatge

pàg.3

Un país que no 
inverteix en la 
seva infància és 
un país miop 
perquè condemna
el seu futur
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On hi ha educació no hi ha distinció de classes

Ells i nosaltres per...  Toni BATllori 
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En Carles Capdevila ens ha 
regalat un text fantàstic al lli-
bre de la Marató de TV3 que 
porta per títol “Emprenedors 
contra emprenyadors”. L’es-
crit posa en valor la gent que 
fa coses. Parla dels voluntaris, 
dels moviments associatius, 
dels que somien i s’emoci-
onen, dels que organitzen i 
s’organitzen, dels que s’en-
tusiasmen amb el que fan i 
sobretot quan ho fan pels al-
tres i per millorar les coses. 
El relat els contraposa amb 
aquells que ni fan ni deixen 
fer, els que critiquen sense 
escrúpols les expressions d’il-
·lusió o de solidaritat, els que 
no es permeten tenir esperan-
ça ni confiança en la gent i en 
el futur. D’aquests en diu els 
emprenyadors.

Ens agrada sentir-nos part 
del primer grup. En una eta-
pa de convulsions, incerteses 
i precarietat, a les entitats ens 
correspon adaptar-nos al nou 
context, innovar i repensar-nos 
en funció de l’ànima del nostre 
projecte, la nostra missió.

La nova dimensió d’aquest di-
ari, l’aposta per la presència 
a la xarxa i els canvis orga-
nitzatius que hem impulsat, 
responen a aquesta voluntat.

El factor clau és el protagonis-
me i la implicació de tothom, 
treballadors i voluntaris, tre-
ballant en equip i amb uns 
valors compartits. Aquest és 
el capital decisiu per l’èxit dels 
projectes.

Emprenedors

Josep
Gassó

president de la 
Fundació Catalana 

de l'Esplai

Directament Reflexions

L'apunt

Miquel Martínez
Catedràtic de pedagogia 
de la universitat de Barcelona*

Josep M. Valls
director del diari de la 
Fundació Catalana de l’Esplai

El darrer informe de la Funda-
ció Jaume Bofill sobre "L’estat de 
l’educació a Catalunya" posa de 
manifest que un dels principals 
factors que influeix en l’assoli-
ment dels objectius educatius 
que la societat encomana a l’es-
cola és la família. L’actitud i la 
predisposició de pares i mares en 
relació amb l’escolarització dels 
seus fills i la qualitat en el suport 
i acompanyament de l’activitat 
escolar que fan les famílies són 
fonamentals per comprendre l’è-

El passat 31 d’octubre va ser el 
darrer dia de la Manolita Sanz 
a la Fundació Catalana de l’Es-
plai. Durant quinze anys ha es-
tat primer col·laboradora i des-
prés cap de redacció del Diari. 
Des d’aquesta responsabilitat, 
la Manolita ha estat testimoni 
privilegiada del recorregut de la 
nostra entitat. Ha aportat rigor, 
qualitat i professionalitat a la 
feina de la Fundació i a les se-

xit educatiu. A més, les famílies 
també són un factor important 
en l’ús dels temps no lectius de la 
infància. Les dades mostren di-
ferències en els usos educatius 
del temps no lectiu dels infants 
en funció del capital social, eco-
nòmic i educatiu de la família. 
Les dades posen de manifest 
que els infants de famílies amb 
mares amb estudis bàsics o in-
feriors tendeixen a presentar es-
tils d’ús del temps de lleure més 
sedentaris –miren la televisió o 

juguen amb videojocs– tres ve-
gades més temps que els infants 
amb mares amb estudis supe-
riors. A més, aquests darrers 
doblen els primers pel que fa a 
la realització d’activitats extra-
escolars no esportives.

L’èxit educatiu no s’assoleix 
mitjançant solament polítiques 
centrades en l’escola. També 
calen polítiques centrades en 
les famílies i polítiques actives 

que facilitin l’accés a usos dels 
temps no lectius als infants so-
cialment menys afavorits. El 
suport a les famílies és clau per 
minvar les desigualtats d’origen 
i la promoció del lleure com a 
oportunitat educativa pot tenir 
una incidència notable en la mi-
llora de l’èxit educatiu.
Millorar l’equitat i lluitar per 
evitar les desigualtats en edu-
cació passa necessàriament per 
promoure polítiques específi-
ques que evitin les desigualtats 
d’accés a l’educació no formal i 
en el lleure.
*També és codirector de l’anuari Informe 
sobre l’estat de l’educació a Catalunya 2011 
de la Fundació Jaume Bofill

L’educació en el lleure
i el risc de desigualtat

Gràcies,  
Manolita 

calen polítiques 
centrades en 
les famílies 

opinió
Confuci 551 a.C-479 a.C.)

ves publicacions. El seu bagat-
ge, la mirada crítica, la capa-
citat d’anàlisi i la curiositat de 
la periodista junt amb la seva 
capacitat narrativa i lingüística 
han estat ingredients presents 
en tot allò que ha aportat al 
projecte.
Manolita, rep el reconeixement 
i gratitud de la Fundació Catala-
na de l’Esplai per la teva feina, 
professionalitat i compromís 
amb l’organització desenvo-
lupada al llarg de tots aquests 
anys. Que tinguis molta sort i 
felicitat en la teva nova etapa!

En el seu darrer dia de feina, va rebre l’homenatge dels companys i companyes 
de la Fundació. Toni Batllori, autor de la tira “Ells i nosaltres”, també li va dedicar 
una obra amb un títol eloqüent: “Paisatge de tardor sense ombres”. FOTO: ALFONSO VALLE
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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 

Tercer sector
ii Trobada 
anual 
del Club 
de Suport

Joves 
compromesos
Se celebra 
la Setmana pels 
Drets de la Joventut

Educació
ambiental
Inauguració de 
l'Escola de Natura 
de les Codines

pàg. 6pàg. 5pàg. 4xarxa esplai 

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.

Educació, 
educació,  
educació  

      Opinió
@BarbaCarles

Carles Barba
Vicepresident de la 
Fundació Catalana 

de l’Esplai

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

 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
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xarxa esplai 
 Joves. Organitzada per la  
Fundació i La Liga Iberoamericana

setmana pels 
drets de la  
Joventut 2012
@idelpozo 

Ivonne 
del Pozo

Els dies 30 de no-
vembre i 1 i 2 de 
desembre es va fer 

a CEnTrE ESPlAi la 
Setmana pels Drets de 
la Joventut 2012, una 
iniciativa impulsada per 
la Fundació Catalana de 
l'Esplai i la liga iberoa-
mericana que va reunir 
150 joves de diferents 
organitzacions socials 
de Catalunya, d’ altres 
comunitats de l’Estat i 
de diferents països, com 
ara l’Argentina i França. 

Els joves van partici-
par en activitats i tallers 
sota el lema "Creu en tu, 
construïm el canvi!" per 
promoure la participació 
dels joves i les joves i per 

donar veus i visibilitat als 
mateixos joves, respecte 
a les propostes de canvi i 
transformació social, en 
les quals participen.
La Setmana pels Drets de 
la Joventut va començar 
divendres amb la III Jor-
nada d'Intercanvi d'Ex-
periències de l'Esplai Sen-
se Fronteres, un espai per 
compartir i conèixer inici-
atives i propostes de par-
ticipació i lideratge juve-
nil d’entitats socials. Aquí 
es van donar a conèixer 
experiències impulsades 
per joves i per als joves 
(vegeu testimonis d’al-
guns dels ponents). 
El dissabte es van realit-
zar diferents tallers sobre 
diversitat sexual, identitat 
i convivència i oci nocturn 
amb un enfocament crític, 
desinhibit i jove. A més, 
durant el matí també 
es va fer el taller de for-

Experiències presentades a la setmana pels drets de la Joventut 2012

sergi Cumplido, CE BELLvitGE 

L’Hospitalet (Catalunya)

sabrina Wernicke, FUnDaCión SES

Argentina

Marc aspín, CREU Roja DE La jovEntUt

Esplugues (Catalunya)

Fradeline derrien, SERvEi DE jovEntUt Léo-LaGRanGE

França

naislan Campos, 
Guía de Isora (Tenerife)

núria Martínez, CE MowGLi 
Cornellà de Ll. (Catalunya)

“El sótano” és 
un projecte d’oci 
nocturn alternatiu 
i divulgació cultu
ral que impulsem 
a l’esplai. Ha 
rebut el reconei
xement del pro
grama “Jóvenes 
Changemakers” 
de la Fundació 
Ashoka.” 

“proyecto 
Ombú” és 
una proposta 
metodològica 
per enfortir el 
lideratge dels 
grups juvenils 
en les seves 
comunitats 
com a motors 
de canvi i 
transformació.

“som.nit” és 
un projecte 
de prevenció 
de riscos en el 
consum de dro
gues entre els 
joves en espais 
d’oci nocturn 
on el més 
important és la 
interacció entre 
jove i jove.

“democratie 
et Courage” 
és un projecte 
d’educació 
informal, fora 
de l’escola, 
que promou 
projectes 
educatius duts 
a terme per 
joves i per a 
joves.

“programa 
de Becarios” 
és promogut 
per l’Ajunta
ment, que va 
decidir becar 
vuit joves per 
tal de dina
mitzar espais 
juvenils fora 
de l’horari 
lectiu. 

“Estades soli-
dàries” és un 
projecte de volun
tariat on 5 educa
dors d’esplais de 
la Fundació van 
estar a Bolívia, 
en el marc del 
projecte L’ Esplai 
Sense Fronteres i 
amb el suport de 
La Liga.

més info a la web:

www.esplai.org

mació de formadors/res 
"Tejiendo ideas!", amb 
l’objectiu de generar un 
debat dialògic i construc-
tiu per millorar la pràctica 
educativa a l’àmbit social 
i del lleure. Ja a la tarda 
es van fer tallers lúdics i 
creatius de hip-hop, eines 
2.0, teatre social, percus-
sió corporal, dansa... La 

cloenda s’ha celebrat avui 
diumenge amb la tècnica 
de "Teatre Imatge".

La Setmana pels Drets 
de la Joventut recull la 
iniciativa de la Semana 
por los Derechos de la 
Juventud que la Funda-
ción SES desenvolupa a 
l'Argentina, junt amb al-

tres organitzacions de la 
societat civil, des de 2007, 
i que s'ha convertit ja en 
un espai referent d'inter-
canvi d'experiències, de 
consciència sobre els pro-
pis drets i de generació de 
propostes per als joves i 
les joves llatinoameri-
cans/es. A més de Cata-
lunya i l’Argentina, també 

es va celebrar la Semana 
por los Derechos de la Ju-
ventud a Bolívia, Mèxic, 
Equador i a El Salvador, 
en aquest darrer cas, amb 
joves de Nicaragua, Gua-
temala i Mèxic. 

 Cooperació. 

assemblea  
General de 
La Liga  
Iberoamericana

 Cooperació. 

Estades solidàries a Bolívia:
el projecte continua!

 Cooperació. 

s'inicia el projecte 
Escoles Verdes al senegal

El passat 1 de novembre es va celebrar 
l'Assemblea General de la Liga Iberoa-
mericana a la ciutat de La Plata, Argen-
tina, en què van participar 17 organit-
zacions, entre elles, Fundación Esplai. 
L'endemà a la mateixa ciutat, es va ce-
lebrar el V Fòrum Iberoamericà "Fent 
Política Junts", on van participar més de 
80 persones. Aquest és un espai de La 
Liga en l'àmbit de la incidència política.

VIII Encuentro 
Cívico Iberoamericano
Madrid va acollir els passats 6 i 7 de 
novembre el VIII Encuentro Cívico 
Iberoamericano, organitzat per la 
Secretaría General Iberoamericana, 
i amb un gran esforç per part de les 
organitzacions presents, especial-
ment de La Liga, Fundación SES i 
Fundación Esplai, donada la situació 
de pocs recursos econòmics que va 
manifestar SEGIB per al desenvolu-
pament.

Ivonne del pozo. La “solidari-
tat” és definida com aquells 
llaços socials que uneixen 
els membres d’una societat 
entre si. Les Estades Soli-
dàries 2012 han estat una 
oportunitat en el context de 
l’educació no formal. De la 
mà de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, cinc monitors/es 
han estat aquest estiu a Bolí-
via. Gràcies a la implicació de 
Fundación Social Uramanta 
de Bolívia, han pogut viure 
en primera persona la rea-
litat dels nens i nenes dels 
centres Monte Rancho i Vi-
cente Cañas. 

El testimoni d’una de les mo-
nitores que van participar de 
l’estada, la Laura Capitan, 

Núria Gassó. Aquest octubre la 
Fundació Catalana de l'Es-
plai ha començat a treballar 
en el projecte de coopera-
ció Escoles Verdes a Fatick, 
Senegal. És un projecte fi-
nançat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
en cooperació amb el Con-
sell Regional de Fatick, que 
té com a objectiu impulsar 
un projecte similar al Pro-
grama d’Escoles Verdes de 
Catalunya, que va néixer el 
1998 amb l'objectiu d'educar 
per la millora del medi natu-
ral i social. Fatick és una re-
gió molt rural, amb diverses 
reserves naturals d'alt valor 
ecològic que s'han començat 
a veure molt afectades pel 

resumeix bona part dels 
aprenentatges i sentiments 
viscuts: “Els nens de Cocha-
bamba es fan grans abans 
d’hora. Però no deixen de 
ser infants, que cada dia, a 
l’hora de marxar a casa, ens 
demanaven un joc més. Les 
tendres abraçades del comiat 
et fan pensar en la tornada”.

Precisament, el projecte es 
proposa, a partir d’ara, ser 
altaveus i denunciar, aquí 
a Catalunya, la desigualtat i 
la pobresa que els monitors 
han conegut a Bolívia, a par-
tir de presentacions actives, 
creatives i sensibilitzadores 
amb les famílies dels centres 
d’esplai, amb els infants i 
amb els joves.

canvi climàtic. Les escoles 
de la regió s'han organitzat 
per tirar endavant accions de 
sensibilització i lluita contra 
aquests problemes naturals. 
El projecte de cooperació Ca-
talunya-Fatick ajudarà a tenir 
més eines educatives i a for-
mar professors per afrontar 
millor la gran tasca de l'edu-
cació per al desenvolupament 
sostenible. Entre el 10 i el 14 
de desembre, una delegació 
de Fatick formada per 6 per-
sones, entre les quals hi ha 
polítics, gestors, tècnics en 
medi ambient, professors i 
treballadors d'ONG va visi-
tar Catalunya per coordinar 
el projecte i conèixer, de pri-
mera mà, escoles, cases de 
colònies i espais naturals.

Cooperació.
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Les 6 raons per fer colònies escolars

Inauguració. Assistents a la inauguració, el passat 22 de novembre. FOTO: JOSEp M. VALLS

xarxa esplai 

@avalleLeon 

Alfons 
Valle

@JuliaGarcapasto 

Júlia 
García

 Educació ambiental. Davant la  
davallada en les reserves

La importància 
educativa de les 
colònies escolars

Les colònies es-
colars estan en 
crisi. només a les 

cases de colònies de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, en el primer 
trimestre d’aquest curs, 
hi ha hagut una davalla-
da de prop del 25% en 
les reserves d’estades 
per part d’escoles. 

Altres entitats i empreses 
gestores han comunicat 
davallades que arriben al 
40%. Aquesta baixada es 

 Educació ambiental. La Fundació gestionarà aquest equipament després d’haver estat 
remodelat per la Diputació de Barcelona

Inauguració de l'Escola de natura
de Les Codines de Montesquiu 

E l gerent de 
Serveis d'Espais 
naturals de la 

Diputació de Barcelo-
na, Jordi Bellpart, i el 
president de la Funda-
ció Catalana de l'Esplai, 
Josep Gassó, acompa-
nyats d’altres represen-
tants de la Diputació, 
del territori i de la Fun-
dació, van inaugurar el 
passat 22 de novembre 
la casa de colònies-Es-
cola de natura de les 
Codines. Aquest equi-
pament, recentment 
restaurat per la Diputa-
ció de Barcelona, està 
situada al bell mig del 
Parc natural del Castell 
Montesquiu. 

Es tracta d'una nova eta-
pa d'aquest equipament, 
que ha estat vuit anys 
tancat i que ara gestio-
narà la Fundació Catala-

ramon Espinach
Cap de l’Oficina de parcs 
Naturals de la Diputació 
de Barcelona

per a una perso
na que no coneix 
aquesta zona, en 
destacaria que està 
estratègicament situ
ada: no està lluny de 
l’àrea metropolitana, 
però, en canvi, està 
en una franja gairebé 
prepirinenca amb una 
diversitat de paisat
ges enorme i proximi
tat a àmbits fluvials. 
És un lloc molt ric, 
des del punt de vista 
natural i patrimonial.

Elisabet Ferreres
Alcaldessa 
de Montesquiu

Jo recomanaria a 
tothom gaudirne pel 
lloc on està ubicada 
la casa, d’una gran 
valor natural, per 
les vistes, la tran
quil·litat, el fet de 
poder gaudir d’unes 
bones instal·lacions 
i perquè ho gestiona 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai, que tenen 
molta experiència a 
portar aquests tipus 
d’equipaments.

anna romeu
Vicepresidenta de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai

Després de la re
modelació feta per 
la Diputació, Les 
Codines s’ha conver
tit en un equipament 
molt confortable, 
acollidor i accessible 
per a persones amb 
mobilitat reduïda. És 
ideal tant per grups 
de famílies i amics 
com per a escoles i 
esplais. però el millor 
són els seus atractius 
culturals i paisatgís
tics i l'hospitalitat de 
la gent del territori.

per què 
recomanaríeu  
fer una estada a 
Les Codines?

perquè fomenten l’autonomia 
personal, l’autoconeixement i la 
manifestació de tots els vessants 
de la personalitat dels infants.

perquè afavoreixen la cohesió 
del grup, el treball cooperatiu 
dels infants i tanmateix consolida 
el treball en equip dels mestres.

perquè és una singularitat del 
Model Educatiu català.

perquè és una experiència 
única, emocionant i extraor-
dinariàment significativa en el 
desenvolupament dels infants, i 
deixarla de fer comporta perdre 
una part del nostre patrimoni i 
robar un petit tros de la història 
vital de cadascun dels infants.

perquè donen a conèixer els 
valors del territori, promovent la 
identitat cultural dels infants i el 
sentit d’arrelament.

perquè són una eina educativa que 
posa a disponibilitat dels mestres un 
espai on promoure la curiositat innata 
les infants, la descoberta natura-
lística i l’aproximació científica, 
experimental i vivencial als principals 
ecosistemes naturals del territori cata
là, reforçant totes les àrees curriculars 
del treball a l’aula i ambientalitzant el 
projecte educatiu del centre. 

1 4

5

6

2

3

na de l'Esplai a través de 
l'Associació Catalana de 
Cases de Colònies.

al cor del parc del 
Castell de Montesquiu
Les Codines, amb una 
capacitat de 48 places, 
és un equipament situat 

té una capacitat 
de 48 places 
i és un punt de 
partida ideal per 
fer excursions 
i descobrir 
l'entorn 

en ple Parc del Castell de 
Montesquiu i conforma 
un punt de partida ideal 
per fer un gran nombre 
d'excursions i descobrir 
el valor històric i natu-
ral de la zona. A partir 
d'ara es reintegra a la 
xarxa d'equipaments 

del Parc del Castell i 
la Fundació Catalana 
de l'Esplai s'encarre-
garà de fer-ne difusió 
per acostar-la de nou 
a les escoles i obrir-la, 
els estius, com a allot-
jament familiar per a 
vacances.

deu a les diferents reper-
cussions que la crisi està 
tenint en l’economia de 
les famílies i en els equips 
docents. Davant aquesta 
situació la Fundació Ca-
talana de l’Esplai està tre-
ballant colze a colze amb 
les escoles perquè les ac-
tivitats estiguin a l’abast 
de tots els alumnes en el 
benentès que els nens i 
joves tenen dret a gaudir 
d’una experiència lúdica 
i educativa molt signifi-
cativa i arrelada al nostre 
país. 

més info a la web:

www.esplai.org
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xarxa esplai 
 Tercer sector. II Trobada anual del Club de Suport 

Les entitats 
comparteixen estratègies 
per fer front a la crisi

S uport Associatiu, 
l'entitat de la Fun-
dació Catalana de 

l'Esplai que genera re-
cursos i assessorament 
per enfortir el Tercer 
Sector, va celebrar el 
passat 29 de novembre 
la ii Trobada anual d’en-
titats del Club de Suport. 

L’acte, que es va celebrar 
a CENTRE ESPLAI, va 
aplegar un centenar de 
representants d’associaci-
ons i fundacions per refle-
xionar junts entorn de les 
estratègies de les entitats 
per fer front a la crisi. 

Per a Núria Valls, gerent 
de Suport Associatiu, 
“en aquests moments de 
crisi, la gestió i l’eficàcia 
són més importants que 
mai. Hi ha força entitats 
que s’ho estan passant 
malament. Per això, hem 
volgut organitzar unes jor-
nades molt pràctiques. A 
través d’experiències d’al-
tres entitats volem oferir 
instruments que ajudin les 
organitzacions a afrontar 
amb millors capacitats 
aquests moments”. En 
aquest sentit, la prime-
ra part de la Trobada va 
incloure la ponència de 
l'Instituto para la Cali-
dad de las ONG titulada 
"ICONG i la Norma ONG 
amb qualitat", i la segona 
part, una taula d'experièn-
cies i bones pràctiques a 
càrrec de Casa Orlandai, la 
Fundació Natura, la Fun-
dació d'Amics de la Gent 
Gran i la Confederació 
Empresarial de l’Econo-
mia Social de Catalunya.

El Club de Suport Associ-
atiu aplega prop de 1.200 
associacions i fundacions 
catalanes, que compartei-
xen recursos i serveis es-
pecialitzats de comptabi-
litat, laborals, informàtics 
i jurídics.

La crisi econòmica, 
també el canvi general 
que està vivint la nostra 
societat, està afectant 
el cor i els òrgans vitals 
de les ONG i de les 
entitats del tercer sector 
en general. Sembla clar 
que les organitzacions 
han de canviar i adaptar
se. La nova etapa s’ha 
de caracteritzar per la 
combinació de diversos 
factors: el reforçament 
del seu sentit transfor
mador al costat de la 
seva funció assistencial, 
la seva repolitització al 
costat de la prestació de 
serveis públics, l’am
pliació de la seva base 
social al costat de les 

aliances i col·laboracions 
amb el sector públic i 
empresarial, la generació 
i canalització de formes 
de participació més ho
ritzontals al costat de la 
seva capacitat de gestió 
i eficàcia organitzativa, 
la seva digitalització 
més enllà d’un millor ús 
instrumental de les TIC, 
la major implicació dels 
treballadors en el projec
te amb la canalització de 
les energies de solida
ritat i voluntariat de la 
ciutadania. Finalment, 
optant per la transparèn
cia i rendició de comptes 
que la faci mereixedora 
de confiança per part de 
la ciutadania.

Es tracta d’una qüestió 
que no només afecta el 
món de les ONG. És una 
qüestió de país. L’exis
tència d’un teixit asso
ciatiu important és un 
element que caracteritza 
la societat catalana i, 
probablement, una de 
les claus que explica la 
cohesió social del país i 
l’atenció dels col·lectius 
més vulnerables. Això 
avui està en risc. La 
resposta és en mans de 
la societat, però també 
en la política pública. El 
rescat del tercer sector 
ha d’esdevenir també el 
seu objecte en els pro
pers anys. Encara hi som 
a temps.

onG, reinventar-se o morir 

                     Opinió
núria Valls

Gerent de Suport Associatiu

El passat 28 de novem
bre es va inaugurar a la 
seu de l'Espai d'Inclusió 
i Formació Casc Antic 
(EICA) de Barcelona, un 
nou centre de la “Red 
Conecta” impulsat con
juntament amb Microsoft 
Ibèrica i Fundació Esplai.

Aquest centre, totalment 
equipat tecnològicament 
amb nou ordinadors, el 
programari més avançat 
de Microsoft i accés a 
Internet, serà un punt 
clau en l'impuls de la 
formació TIC i l'accés a 
noves oportunitats so
ciolaborals per als veïns 
i veïnes del barri i, molt 
concretament, per als 
beneficiaris de l'Espai 
d’Inclusió i Formació 
Casc Antic, una associa
ció sense ànim de lucre 
amb 30 anys d’experièn
cia, que fa de l’acollida, 
la formació, el diàleg i la 

participació associativa 
i ciutadana elements 
claus per afavorir la 
inclusió sociolaboral de 
la població jove i adulta, 
sense fer diferències 
d’edat, gènere, origen o 
nivell econòmic. 

La presentació ha anat a 
càrrec d’Antonia Salazar, 
coordinadora general 
d’EICA i Cesk Gasulla, 
responsable del Depar
tament d'eInclusió de la 
Fundació Esplai. També 
hi va ser present Miguel 
Raimilla, el director 
executiu de Telecentre.
org Foundation, que va 
explicar que, “en els 
espais interculturals, 
la gent que comença 
a aprendre en aquests 
llocs desenvolupa una 
dinàmica d’integració 
més ràpida”.

S’han inaugurat 83 cen
tres de la “Red Conecta” 
arreu de l’Estat, nou dels 
quals a Catalunya. En to
tal, ja s’han format més 
de 400.000 persones.

Anabel pérez. Durant els 
dies 21 i 22 de novem
bre es van realitzar a 
Madrid les Jornades 
“Conecta” per a perso
nes dinamitzadores dels 
programes “Conecta 
Joven” i “Red Conecta” 
que impulsen la Funda
ció Esplai i Microsoft 
amb el suport de les ad
ministracions públiques i 
entitats socials.

Els 24 assistents, repre
sentants de 12 entitats 
de diferents comunitats 
autònomes, van par
ticipar en la jornada 
compartint els seus 
projectes i pràctiques 
que fomenten la inclusió 
social a través de les 
TIC i establint aliances 
amb les entitats del 
propi sector per créixer 
de manera conjunta a 

partir de les necessitats 
i els potencials de tots.

Durant els dos dies es 
van presentar altres inici
atives com "Y tú, ¿cómo 
controlas?", programa 
de prevenció d'actituds 
de risc en joves, Insert.
TIC, d'inserció laboral per 
a joves a través de les 
TIC, i Beca.MOS, el nou 
programa de Fundació 
Esplai i Microsoft, per 
l'ocupabilitat de les per
sones joves. Finalment, 
es van treballar temes 
com el voluntariat en les 
organitzacions, alter
natives de finançament 
com el crowdfunding, la 
importància de la for
mació dels professionals 
de telecentres i entitats 
o el desenvolupament 
comunitari des dels tele
centres.

Madrid acull les  
Jornades “Conecta”

Trobada del Club de suport. Núria Valls, en la presentació de l'acte. FOTO: J. M. VALLS

més info: www.suport.org

@suport_org

Víctor 
García 

E-inclusió

E-inclusió

nou centre de la “red Conecta” 
al nucli antic de Barcelona

unir esforços 
Laia Grabulosa 

DIRECTORA DE 

LA CONFEDERACIó 

La Confederació és un 
exemple de com set or
ganitzacions empresa
rials del tercer sector 
social que compartíem 
objectius hem unit es
forços per tenir una sola 
veu molt més forta, ser 
més eficients i afrontar 
els reptes que ens es
peren.  

afrontar un ErO
Francesc Giró 

DIRECTOR D’ACCIó 

NATURA 

La crisi ens va obligar a fer 
un ERO. Aquesta no acaba 
de ser una bona solució 
perquè la nostra sostenibi
litat depèn directament de 
la capacitat de bellugarnos 
i captar fons. I amb l’ERO 
redueixes dedicació i et vas 
enfonsant més. però, quan 
s’han de prendre decisions, 
és important ferho ràpid.

Imaginació
Jaume Granja 

CApTACIó I COMUNICACIó DELS 

AMICS DE LA GENT GRAN

Impulsem iniciatives ima
ginatives per aconseguir 
ingressos, com la cam
panya “La bufanda de la 
Iaia”. promovem que la 
gent faci bufandes i ens les 
doni. Nosaltres les emboli
quem, indicant qui l’ha fet, 
l’edat i el temps dedicat, i 
la venem. Així podem con
tinuar ajudant la gent gran. 

Tres estratègies de les entitats

@nvallsc

@EaliagaEsplai 

Elvira
Aliaga
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Des de la Federa-
ció s’han impul-
sat propostes per 

a la millora de la quali-
tat de la intervenció en 
els centres d’esplai. 

Així, durant tot el curs 
passat, els centre d’esplai 
han realitzat tallers de 
reforç escolar i per mitjà 
d’un curs de formació per 
a monitors d’estudi assis-
tit s’ha impulsat i millorat 
aquest servei amb l’objec-
tiu comú de lluitar con-
tra el fracàs escolar. En 
aquest projecte, que ha 
rebut el suport del Depar-

El passat 21 de novembre, 
la Fundació Catalana de 
l'Esplai i l’Associació Ca-
tòlica de Pares de Família 
del Col·legi Sant Vicenç, 
de Sant Vicenç dels Horts 
van inaugurar la nova cuina 
del centre educatiu. Amb 
aquesta inauguració, en la 
qual van participar més de 
400 persones, la Fundació 
i el Col·legi Sant Vicenç 
reforcen els seus vincles 
per treballar en el projecte 
educatiu conjunt del centre.

Així, la posada en marxa 
de la nova instal·lació, 
que ha estat reformada 

tament de Benestar Social 
i Família, han participat 
19 monitors i monitores.

Fomentar la cultura ca-
talana com a instrument 
per afavorir la cohesió 
social des del lleure, ha 
estat l’aposta de Tots i 
totes! que ha impulsat la 
Diputació de Barcelona i 
que s’ha desenvolupant 
durant el primer trimes-
tre del curs. Tallers con-
duïts per especialistes en 
diferents tradicions de la 
cultura catalana, a través 
dels quals els infants i 
joves coneixen les ar-
rels culturals dels nostre 
país, tenen l'oportunitat 
de participar en les ma-
nifestacions populars i 
estableixen contacte amb 
entitats locals. Centres 

d’esplai de la província 
de Barcelona han gaudit 
d’aquesta proposta, fent-
la arribar a més de 130 
infants i joves.

Finalment, una tercera 
proposta ha servit per fer 
partícips a les famílies en 
la tasca de fomentar l’ús 
del català a través de la 
creació de grups de con-
versa i de la programació 

 Canal Escola. La Fundació gestiona menjadors escolars

Inauguració de la nova cuina 
del Col·legi sant Vicenç

Ha rebut el tercer premi 
dels guardons Jaume 
Ciurana, per un projecte 
de millora ambiental dels 
parcs públics. 

El dilluns 22 d’octubre 
es va celebrar l’acte de 
lliurament dels premis 
de Civisme a l’Auditori 
de Barcelona. Els guar
dons, convocats per la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del 
Departament, tenen com 
a objectiu la promoció 
del civisme en la societat 
catalana des de diferents 
àmbits d’actuació.

Un dels premiats van ser 
el grup de joves del Club 
d’Esplai pubilla Cases Can 
Vidalet, de l’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat, 

que van rebre el tercer 
premi dels guardons 
Jaume Ciurana a l’actua
ció cívica juvenil pel seu 
projecte “Donem Vida als 
Nostres parcs”. Aquest 
projecte desenvolupa 
una tasca de millora am
biental dels parcs públics 
dels seus barris. 

El conseller Josep Lluís 
Cleries va lliurar el premi 
a uns representants dels 
joves, que van assistir a 
l’acte acompanyats de 
companys i companyes 
i monitors/es de l’esplai 
pubilla Cases Can Vidalet, 
així com de Carles Barba 
i Salvador Carrasco, 
president i secretari de la 
junta de l’esplai, respec
tivament.

Isabel Santero. Aquest mes 
de desembre  el Centre 
d’Estudis de l’Esplai, amb 
la col·laboració del De
partament de Justícia i el 
suport de L’Obra Social 
de “la Caixa”, engega un 
nou projecte en l’àmbit 
penitenciari: el projecte 
Gal·la. Es tracta d’un pro
jecte de formació i acció 
al centre penitenciari de 
Quatre Camins, situat a 
la Roca del Vallès, amb 
l’objectiu de crear un 

“Grup de Gestió Cultu
ral”. Aquest grup pretén 
ser una plataforma de 
participació oberta, des 
d’on es pot organitzar un 
treball coordinat entre 
l’oferta d’activitats de 
lleure de cap de setma
na,  generant el treball 
en equip i la millora del 
temps de lleure de les 
persones internes. El 
projecte, amb uns 35 
participants, finalitzarà el 
mes de juny del 2013.

Núria Homar. Aquest curs 
escolar 2012–2013, des 
de l’Entitat de Serveis 
d’Esplai, de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, s’ha 
tornat a gestionar el 
projecte de Suport a les 
Necessitats Educatives 
Especials (NEE) d’infants 
i joves, als centres es
colars dels territoris de 
Girona, Vallès Occidental 
i Barcelona Comarques. 

Amb aquest projecte, 
la Fundació és present 
en 462 escoles, amb un 
total de 575 monitors/es 
que contribueixen en el 
desenvolupament i creixe
ment global dels infants 
i joves, actuant com a 
mediadors entre l’infant 
i les dificultats que se 
li presenten quotidiana
ment, i afavorint el seu 
desenvolupament integral.

Participació i lleure
als centres penitenciaris

Suport a les necessitats 
educatives especials en 462 escoles

 Esplais. Per promoure la cohesió a 
través del reforç escolar, 
el foment de la cultura catalana 
i l'ús del català 

La Federació 
impulsa nous 
projectes 
als esplais

reforç escolar. Els esplais ofereixen aquest servei amb l'ob-
jectiu de lluitar contra el fracàs escolar. FOTO: J. M. VALLS

de xerrades d’interès 
pedagògic. Aquesta pro-
posta ha rebut el suport 
de la Direcció General 
de Política Lingüística, 
i s’ha dut a terme en el 
marc del grup de famílies 
en què participen catorze 
centres d’esplai.

per la pròpia Fundació, se 
suma al servei de moni-
toratge que ja gestiona la 

@asunfederacio 

Asun 
Gil

@MerceLLuro 

Mercè 
Lluveras

més info a la web:

www.esplai.org

més info a la web:

www.esplai.org

Esplais

Formació

Canal Escola

Fundació i que permetrà 
reforçar la tasca educati-
va en el temps del migdia, 

que inclou l'atenció a les 
diverses necessitats nu-
tritives dels infants que 
dinen a l’escola amb una 
dieta mediterrània i que 
contempla dietes espe-
cials, a més d'acompa-
nyar els infants en el seu 
creixement, facilitant-los 
eines per a la seva edu-
cació en hàbits per una 
correcta alimentació, 
que els acompanyaran 
tota la seva vida.
La Fundació Catalana de 
l’Esplai gestiona, a través 
de l’entitat Serveis d’Es-
plai, menjadors escolars 
arreu de Catalunya.

Inauguració. El president de la Junta de Pares i Mares, Sr: 
Francesc Chavarria, la vicepresidenta de la FCE, Anna Romeu, 
i una part de l’equip de l’equip de cuina i la coordinadora del 
menjador. FOTO: Imma Serrano. 

Premi Civisme per als joves del 
CE Pubilla Cases Can Vidalet

xarxa esplai 
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Opinió

TEIXInT C2: aprenentatge servei i compromís social 
proposta educativa curs 2012/13. Els infants i joves dels esplais aprenen mentre busquen 
solucions innovadores per millorar el seu entorn

Els més menuts aprenen 
i ensenyen com cuidar el 
parc del costat de l’esplai, 
els infants dels grups de 
mitjans fan campanyes 
per sensibilitzar la gent 
del barri sobre la neces-
sitat de donar sang, i els 
joves milloren l’ecosiste-
ma del riu tot explicant al 
poble com n’és d’impor-
tant cuidar-lo. És així com 
els esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai ens 
comprometem i millorem 
el nostre entorn a través 
de la proposta educati-
va TEIXINT Ciutadania 
Compromesa que es va 
presentar el darrer mes de 
setembre en el transcurs 
de la jornada Movidic i 
que es desenvoluparà al 
llarg de tot el curs.

Amb els projectes d’A-
prenentatge Servei, els 
infants i joves busquen 
solucions innovadores 
per fer front a necessitats 
del seu entorn. Per fer-

Movidic. La proposta educativa TEIXINT es va presentar en la darrera edició del Movidic davant més de 200 monitors/es dels esplais de la Federació. Foto: J.M. Valls

segueix-nos:
Projectes d’aprenentatge 
i Servei a través del FaCEBook  
de la Federació Catalana de 
l’Esplai i del BLoG http://teixint.
wordpress.com, cada setmana 
una nova experiència!

salvador Carrasco
patró de la FCE i membre del Centre promotor d’ApS de Catalunya

l’aposta per l’ApS 

el reportatge

Cada setmana 
una nova 
experiència 
al bloc. 
Descobreix-la! 

@CarlesXifra 

Carles 
Xifra 

ho possible, és necessari 
fomentar el pensament 
divergent i la creativitat. 
L’esplai i el lleure són una 
peça clau que ofereixen 
ambients creatius que 
potencien la curiositat, 
espais de recerca d’al-
ternatives, moments per 
imaginar coses noves, i 
aprendre a comunicar i 
traspassar les idees i les 
emocions a propostes 
aplicables a la realitat.

Poder viure aquesta ex-
periència potencia la 
capacitat dels infants i jo-
ves per innovar, ser actius 
i proactius respecte als 
reptes personals i socials 
que se’ls plantegin: gene-
ra autonomia, iniciativa i 
compromís social. A més, 
la vivència de la participa-
ció provoca en ells i elles 
un aprenentatge significa-
tiu, rellevant i que de ben 
segur que quedarà gravat.

L’any 2003, al Club 
Infantil de Bellvitge, 
celebràvem un Semi
nari dirigit per Alberto 
Croce, de la Fundació 
argentina SES, en el 
qual vàrem tenir 
l’oportunitat de conèi
xer l’Aprenentatge 
Servei (ApS) i identifi
car com a tal experi
ències que estàvem 
realitzant a la Federació 
i a la Fundació Catalana 
de l’Esplai. La força i 
el potencial educatiu 
d’aquesta metodologia 
ens va impactar. Va 
ser l’inici d’una relació 
sincera i duradora amb 
els companys de SES. 
Amb el temps aniríem 
aprenent que l’ApS és 
i implica molt més que 
una metodologia; que 
té molt a veure amb la 
nostra idea d’educació 
d’una ciutadania activa 
i compromesa en el 
lleure educatiu. També 
vàrem escoltar l’amic 
argentí, juntament amb 

d’altres agents i enti
tats, futurs membres 
fundadors del que és 
avui el Centre promotor 
de l’ApS a Catalunya. 
En una dècada l’ApS ha 
fet passos de gegant 
entre nosaltres. 

Avui podem dir que 
l’ApS comença a ser 
ben conegut entre 
nosaltres; interessa a 
molt diverses instituci
ons educatives i està 
produint magnífics 
resultats. L’entusiasme 
col·lectiu, el compromís 
i el treball en xarxa, 
fet des de la confiança 
mútua, ens permetran 
avançar, més enca
ra, en el futur. Des 
d’aquesta columna, la 
nostra més cordial feli
citació als impulsors de 
l’Aprenentatge Servei a 
casa nostra, agrupats, 
en el marc de la Funda
ció Jaume Bofill, en el 
Centre promotor d’ApS 
de Catalunya. 

Martí Boneta i Carrera
Tècnic docent del Departament d'Ensenyament

Aprenentatge servei: 
espais de transformació social 
Si el que s’aprèn a 
l’aula no sabem com 
aplicarho al servei de 
la pròpia comunitat, 
aquest aprenentatge 
només ens servirà per 
tenir un diploma, però 
no per ser ciutadans. 
Aquestes són les 
paraules de María 
Nieves Tapia de Basílico 
Fundadora i directora 
del Centre Llatinoa
mericà d’Aprenentatge 
Servei. Una proposta 
educativa, aquesta, 
que tal com diu el seu 
nom comporta, alhora, 
que els joves han d’a
prendre coneixements, 
per poder realitzar 
un servei a la seva 
comunitat, el servei 
dóna sentit a l’apre
nentatge i el consolida. 
L’alumnat experimenta 
i protagonitza accions 
de compromís per 
transformar l’entorn. És 
una acció col·lectiva, 
entre centres educatius 

i entitats, que a partir, 
de necessitats reals, 
l’alumnat aplica el que 
ha après a l'aula al ser
vei de la comunitat. Els 
joves es converteixen 
en protagonistes del 
canvi, no sols tenen 
drets com a membres 
de la societat, sinó que 
també tenen deures 
envers ella. passen a 
ser reconeguts com 
a ciutadania activa i 
amb responsabilitats 
socials. 

I, per acabar, res millor 
que un fragment d’una 
poesia d’Eduardo Gale
ano, i que resumeix en 
poques paraules el que 
pot aconseguir l’Apre
nentatge Servei:

Y al fin y al cabo,
actuar sobre la reali
dad y cambiarla
aunque sea un poquito,
es la única manera de 
probar que la realidad 
es transformable.
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C 2 = C I u T a d a n I a 
COMprOMEsa: Amb 
aquesta campanya 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai promou 
la difusió i desen
volupament de la 
metodologia Apre
nentatge i Servei 
a l’educació en el 
lleure.

Teixint: proposta 
educativa per al curs 
20122013 que fo
menta projectes d’A
prenentatge Servei 
amb infants i joves, 
des de l’educació 
en el lleure. http://
www.esplai.org/ca/
proposteseducati
ves/teixint.

projectes aps: és un 
projecte basant en la 
participació d’infants 
i joves, que desen
volupa un servei a 
la comunitat per mi
llorar les necessitats 
reals de l’entorn, tot 
treballant en xarxa 
amb altres entitats; i 
on s’adquireixen uns 
aprenentatges. 

participació infantil 
i juvenil: és l’acció de 
prendre part, de con
tribuir a crear col·lect
ivament. Aquest és un 
element fonamental 
per fer dels infants i 
joves subjectes actius 
de la nostra societat, 
tal com ho recull la 
Convenció dels Drets 
dels Infants.

pensament diver-
gent: capacitat es
sencial per a la cre
ativitat perquè ajuda 
a pensar moltes pos
sibles respostes a 
una pregunta i de 
veure moltes possi
bles maneres d’inter
pretar una pregunta 
o un repte. 

Xarxes socials: a 
través del perfil de 
Facebook de la Fe
deració Catalana de 
l’Esplai i del blog, 
http://teixint.word
press.com, podreu 
seguir cada setmana 
els nous projectes 
d’ApS, compartirlos 
i comentarlos.

TEIXInT C2: aprenentatge servei i compromís social 

Un grup de joves del 
municipi de Begues 
participa en la recupe
ració de l’antic camí ral. 
El coneixement del seu 
entorn, eix principal del 
projecte, s’ha realit
zat des dels vessants 
cultural, arquitectònic, 
històric i de riquesa 
ambiental. En col·labor
ació amb entitats locals 
s’han realitzat treballs 
d’arranjament de ca
mins, de reconstrucció 

El projecte permet als 
joves conèixer i valorar 
l’estat de conservació 
de l’espai públic del seu 
municipi i fer propos
tes de millora als seus 
Ajuntaments i realitzant 
una important tasca de 
difusió i sensibilització 
entre la ciutadania en 
general i, en especial, 

Consisteix a aconseguir 
roba, material escolar i 
joguines de segona mà, 
però en bon estat, per 
vendreles el diumenge 
al matí, a la una plaça 
del poble. Els nens i les 
nenes de l’esplai pingüí 
han realitzat diferents 
elements de difusió. I el 
dia del Mercat han es
tat els/les venedors/es. 
El Mercat és una acti
vitat organitzada per 
la plataforma Solidària 

El projecte dóna res
posta a una necessitat 
socioeducativa de Sant 
Joan Despí vers els 
col·lectiu de joves ado
lescent nouvinguts i la 
seva inclusió en la vida 
de la ciutat. La cons
trucció del curtmetratge 
“500 milles” va esde
venir l’eina per treballar 
els valors de la igualtat 
i la participació social 
com a fonament de tot 
el procés creatiu. Els 

En el marc del progra
ma “L’Aventura de la 
Vida”, que es desenvo
lupa en l'àmbit escolar, 
l’alumnat tria i treballa 
el tema de salut que 
el preocupa. Busca 
informació i finalitza 
el seu treball amb la 
creació de missatges 
saludables, que por
taran a una tertúlia 
radiofònica, a la ràdio 
local. El projecte compta 
amb la participació 
d’agents municipals que 

És un projecte de custò
dia del territori impulsat 
pels joves de l’esplai 
que es van adonar de la 
necessitat de conser
var la biodiversitat del 
riu Gaià i de donar a 
conèixer els valors na
turals dels ecosistemes 
fluvials. Amb l’acompa
nyament de l’Associació 
La Sínia han ajudat a 
recuperar i reintroduir 
el barb cuaroig, una 

Joves pel  
Camí ral
ASSOCIACIó CATALANA 
CASES DE COLòNIES
BEGuEs

Donem Vida 
als nostres 
Parcs
CLUB D’ESpLAI pUBILLA 
CASASCAN VIDALET 
L’HOspITaLET I EspLuGuEs 
dE LLOBrEGaT

Mercat 
Solidari
ESpLAI pINGüí 
sanT andrEu 
dE La BarCa

7è ArT
CENTRE D’ESpLAI 
EL NUS
sanT JOan dEspí

Projecte  
ràdio
SERVEIS D’ESpLAI 

operació 
Cua roja
ESpLAI CAMpIQUIpUGUI 
rIEra dE GaIà

de parets de pedra seca 
i cabanes de pastor, 
representacions teatrals 
de situacions que es do
naven en el camí, neteja 
de coves amb restes 
prehistòriques...

entre els joves. L’apro
piació de l’espai públic 
per part dels joves, 
moltes vegades estitg
matitzat, vist des d'un 
vessant positiu en què 
es comprometen, és el 
gran potencial de fons 
d’aquest projecte.

de Sant Andreu, amb la 
participació d’entitats 
del poble. Els bene
ficiaris del projecte 
han estat els usuaris 
de la Creu Roja de la 
població.

joves s’han apropat al 
món audiovisual, el seu 
llenguatge específic, 
han treballat a partir de 
material en català i han 
realitzat pràctiques amb 
la càmera.

entenen la important 
tasca de sensibilització 
que poden realitzar 
infants i joves informats. 
El treball del respecte 
mutu, de la utilització 
de la conversa com a 
primer hàbit saludable, 
proporciona als infants 
experiències positives 
de participació.

espècie vulnerable, a 
l’antiga resclosa de 
la Riera i van donar a 
conèixer la importància 
de la conservació a tota 
la gent del poble.

1 2 3

654

Conceptes clau de la proposta educativa

sis exemples d’experiències d’aprenentatge servei
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Sabíeu que el 
compte 
de twitter de  
@fundacioesplai 
ja té més de  

1.100  
seguidors?

Som pares i mares de ne-
nes de P5 de l’escola Ve-
druna de Terrassa. Mai 
no havíem sortit junts i 
aquesta tardor vam deci-
dir anar a buscar bolets. Jo 
coneixia la casa de La Rec-
toria de la Selva perquè els 
meus sogres havien vingut 

Durant aquest 2012 la 
Fundació ha realitzat la 
segona edició del progra-
ma de formació, acompa-
nyament i inserció socio-
laboral Tresca Jove, dirigit 
a joves en situació de risc. 
Hi ha participat 75 nois i 
noies de 14 nacionalitats 
diferents. Osama, Ha-
nae, Gauri i Elissaoui són 
quatre dels participants. 
“Jo animaria els joves 

@fundacioesplai

a ajudar a arreglar-la, fa 
molts anys! Fa cinc anys 
vam batejar el meu fill 
gran. I el mes de setembre 
també batejarem la petita! 
Com veus, tenim un fort 
vincle familiar. A l’excur-
sió hi vam anar 28 perso-
nes entre petits i grans. El 

Pau Chisbert
@TheSpanishScott 
Deleitándome 
con la diversidad 
de acentos en la 
#Setmanajoventut. 
Argentina, Chile, 
Ecuador, Francia y 
de todas partes de 
España!
@fundacionesplai 

Nekane Noemí. 
@AuriWint 
Increíble gente en 
la #Setmanajo
ventut; Compro
miso, solidaridad, 
reflexión, lucha y 
conciencia social 
#redvolucionate 

Esplai El Tricicle
@EsplaiTricicle 
Les entitats 
hem d'aprendre 
constantment dels 
usuaris, de les enti
tats amb les quals 
treballem en xarxa, 
de l'Administració 
#trobadasuport
@fundacioesplai

@DavidSkratch 
Necesitamos otra 
educación para 
otra sociedad y 
otra sociedad para 
otra educación 
#setmanajoventut 
@e_inclusion 

Virginia Pareja 
@v_pareja 
@fundacionesplai 
Safer Internet 
Forum: Sólo los 
adultos hacen 
referencia a los 
conceptos ON/OF
Fline. Los jóvenes 
siempre están ON... 

Miguel Raimilla 
@MiguelRaimilla 
Cerrar Telecentros 
en España no es ni 
económica ni soci
almente positivo 
@Telecentreorg

Tana serra, directora de l'Escola 
Vila Olímpica de Barcelona 

"Hi ha molt bon encaix 
amb l’equip de monitors!"

suma't a la pinya
Web: www.esplai.org 
Twitter: @fundacioesplai
Facebook: fundacioesplai
Telèfon: : 94 474 74 74

fem pinya La veu dels col·laboradors i destinataris dels  
projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai

Iolanda Gómez, de Terrassa, ha fet una estada en família a 
l’alberg de La Rectoria de la Selva

"El més important 
és poder estar tots junts!"

Osama, Hanae, Gauri i Elissaoui han participat 
durant el 2012 en el programa Tresca Jove 

“Estic treballant en 
un menjador escolar!”

Famílies a les cases de colònies

Joves participants en un programa d’inserció Escoles que confien en la Fundació

que ens ha agradat més és 
poder estar amb les cria-
tures, gaudir d’aquest pai-
satge preciós del Solsonès, 
i jugar amb ells. A més, a 
les cases de colònies no 
has de comprar ni cuinar! 
Per a mi, el més important 
és poder estar tots junts.

perquè s’hi apuntin –co-
menta Gauri Dealbert, a 
la foto amb ulleres– “és 
una oportunitat per veure 
món i conèixer molta gent. 
Jo he pogut estudiar, fer 
pràctiques i ara estic tre-
ballant contractada en un 
menjador escolar d’Esplu-
gues de Llobregat”.

71 dels 75 participants 
en aquesta segona edició 

van superar la part teò-
rica. A l’estiu, 56 joves 
van fer les pràctiques del 
curs de monitors. 15 jo-
ves continuen estudiant 
en cicles de grau mig i 
superior, batxillerat i una 
part han iniciat els estu-
dis superiors a la univer-
sitat. Fins a 20 joves van 
fer nous contractes i 6 es 
van inserir al sector del 
lleure.

La nostra escola es va 
inaugurar l’any 1996 
i des del primer dia 
ha confiat la gestió de 
les activitats més en-
llà de l’horari lectiu a 
Serveis d’Esplai, de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, que porten el 
monitoratge del temps 
del migdia, dels espais 
d’acollida del matí i la 
tarda i les activitats ex-

traescolars. En total són 
20 monitors i monitores. 
Des de l’equip directiu 
donem molta importàn-
cia a la qualitat d’aquest 
espai educatiu perquè 
valorem que els nens són 
els mateixos, ja estiguin 
en el temps lectiu i no. 

Treballem molt coordi-
nadament i hi ha molt 
bon encaix!

FO
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La veu dels infants i els joves

fem pinya

adnan sabir
VICEpRESIDENT 
COMkEDEM

BarCELOna

IMpuLsEM 
EL prOJECTE “IpuC"

El projecte Ipuc és una 
nova iniciativa de la nos
tra entitat consistent en 
un programa de trobades 
mensuals amb l’objectiu 
de treballar, en diferents 
formats, temàtiques re
lacionades amb la jo
ventut i el món que ens 
envolta, posant èmfasi 
en la relació del jovent 
i la discapacitat. Empre
nem aquest projecte amb 
molta il·lusió i amb la vo
luntat d’omplir un buit 
social relacionat amb el 
jovent amb discapacitat.

Laura López
COORDINADORA 
ESpLAI FONTSANTAFATJó

COrnELLà dE LLOBrEGaT

HEM COMEnçaT 
aMB FOrça! 

Aquest curs el nostre es
plai hem començat amb 
molta força i energia. I tot 
gràcies a un equip d’allò 
més motivat que compta 
amb 7 voluntaris que han 
decidit comprometre’s en 
un projecte d’esplai que 
poc a poc va agafant for
ma. Un grup de persones 
apassionades i compro
meses, que volen dedi
car part del seu temps i 
la seva energia en accions 
en benefici dels altres i 
de la societat que els en
volta.

Mònica Medina
COORDINADORA  
ESpLAI ENLLEURA’T

MaTaró

TOrnEn ELs EspLaIs 
ELs dIssaBTEs

Després de 2 anys d’inac
tivitat, Enlleura’t torna a 
fer esplai de dissabtes al 
barri de la Llàntia. Ens 
hem proposat objectius 
de convivència i solida
ritat fentlo extensiu al 
barri, tant amb la conser
vació de la natura com 
amb la gent que hi viu, 
a partir de la proposta 
educativa de la Federa
ció “Teixint”, a partir de 
projectes d’Aprenentat
ge Servei, amb els quals 
s’aprèn i es fa un servei 
a la comunitat.

Gisela Boix
COORDINADORA 
CENTRE D’ESpLAI DRUïDA

BarCELOna

prOMOurE La  
FOrMaCIó COnTínua

Vàrem néixer fa 25 anys 
fruit de la necessitat 
que els infants del bar
ri tinguessin una edu
cació en el lleure. Des 
d'aleshores, gràcies a 
la feina de monitors i 
monitores voluntaris i 
amb el suport incon
dicional de les famílies 
seguim treballant per 
l’educació en el lleure 
dels nostres infants i 
ho volem celebrar. Con
sulteu les activitats a 
ht t p://espla id ru ida .
blogspot.com.es/.

Manuela pérez
GRUp INFANTIL  
ST. COSME GISC

EL praT dE LLOBrEGaT

EnCETEM un nOu 
TaLLEr dE CuIna

Enguany encetem un nou 
taller de cuina en el grup 
d’infants de 67 anys, 
practiquem diferents re
ceptes i les recollim en un 
receptari. Altres dies, ho 
posem en pràctica i fem 
de cuiners. podem dir que 
treballen la cuina “amb 
els cinc sentits”, ja que 
no només tastem allò que 
cuinem, sinó que aprenem 
de les olors, el seu tac
te, el gust, la vista, etc. El 
més satisfactori per ells és 
quan veuen els resultats 
d’allò que han fet.

Joan pol
ESpAI JOVE  
RIERACENTRE

COrnELLà dE LLOBrEGaT

pEr L’apOdEraMEnT 
dELs JOVEs

Som un projecte que forma 
part del Departament d’Ac
ció Social de l’Ajuntament i 
el gestiona la Fundació. El pri
mer projecte joves de Corne
llà es va impulsar al barri de 
Sant Ildefons, on encara con
tinuen treballant per la mi
llora del benestar dels joves 
i les joves i, posteriorment, 
als barris de Riera i Centre. 
Treballem la nostre tasca en 
l’àmbit comunitari, grupal, fa
miliar i individual intervenint 
de manera transversal en els 
joves i les joves i treballem 
per al seu apoderament.

noa salgado. 5 ANYS. 
EspLaI pInGüí. sanT andrEu dE La BarCa

“M’agraden les colònies! però els  
personatges fantàstics em fan por...”
Des dels tres anys vaig a l’Esplai pingüí. Ara hi vaig totes les tardes, en sortir 
del col·le. El que més m’agrada és anar de colònies. M’ho passo molt bé perquè 
dormo quatre nits fora de casa amb els meus amics i amigues i jugo amb ells 
tot el dia. També hi fem gimcanes, enmig de la natura. A vegades ens visita un 
personatge fantàstic. I això em fa una mica de por...

Isabel Martínez pérez. 7 ANYS. 
Grup InFanTIL sanT COsME. EL praT dE LLOBrEGaT

"de gran, vull ser monitora"
Jo vinc a l’esplai entre setmana, quan surto del col·legi. Els meus dos germans 
també hi vénen. M’agrada molt perquè jugo amb els meus amics, puc fer servir 
els ordinadors i fer un taller per aprendre a cuinar. Hi vinc des dels tres anys. 
Quan sigui gran, m’agradaria ser monitora, per cuidar dels nens petits! 

Marc díaz. 13 ANYS. 
EspLaI puBILLa CasEs Can VIdaLET. L’HOspITaLET dE LLOBrEGaT

"acabo de pujar al grup de joves"
Estic molt content perquè acabo de pujar a la secció de joves! Ara tinc molta més 
llibertat per viure les coses: no em controlen tant i nosaltres podem decidir moltes 
de les activitats que fem, per exemple, on anirem de colònies. Vaig a l’esplai des 
dels tres anys. per a mi anar a l’esplai m’ofereix la possibilitat de fer més amics, 
de tenir sempre algú que et pot ajudar... M’hi sento bé!

natàlia paz pallarès. 16 ANYS. 
EspLaI EspurnEs. EspLuGuEs dE LLOBrEGaT

"per fer l’Interail, fins i tot rentem cotxes!"
A l’esplai el grup de joves estem pensant i organitzant diferents accions per recollir 
diners per fer un viatge. A l’estiu volem agafar l’InteRail i anar 15 dies per Europa. 
per la Castanyada vam vendre castanyes i panellets; també hem organitzat un 
càtering, per Sant Jordi vendrem roses... I, fins i tot, rentem cotxes per la voluntat! 
Encara no sabem on anirem de viatge, però ens fa molta il·lusió sortir a l’estranger!

per què es va fer soci de la Fundació?
Vaig promoure el projecte “Eduquem més enllà de 
l'horari lectiu” entre la FAPAC i la Fundació Cata-
lana de l’Esplai i durant aquell procés vaig conèixer 
millor la Fundació i m’hi vaig fer soci.

En què consisteix per a vostè la felicitat 
dels infants?
La felicitat sempre té una part molt personal i 
subjectiva. Sembla mes fàcil definir la “infelicitat”. 
Però la d'un infant, des de la meva visió d’adult, 
es fonamenta en el fet que tingui les necessitats 
bàsiques cobertes (alimentació, habitatge, atenció 
mèdica, escolarització...) i un entorn acollidor (fa-
mília, escola, amics...). Les dues coses em semblen 
inseparables.

Quin és el programa o campanya de la Fun-
dació que més valora?
Les cases de colònies i les iniciatives pel lleure, de 
noies i nois, amb sentit “no discriminatori". Em 
semblen l’eix vertebrador de la Fundació! 

Què li diria a un amic per convèncer-lo que 
es faci soci de la Fundació?
Li explicaria els valors de la Fundació Catalana de 
l’Esplai i li diria que “jo en sóc soci”!

jo soc
Campanya Infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

"La felicitat d'un 
infant es fonamenta a 
tenir les 
necessitats bàsiques 
cobertes i un 
entorn acollidor"

Josep M. Torres.  
68 ANYS

COFUNDADOR 
I EXpRESIDENT DE FApAC

BarCELOna

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.esplai.org 
Escriu a fundacio@esplai.org

Les monitores, els monitors i els seus projectes
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@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

si no fos 
pedagog, 
què seria? 
pagès

persones 
que admira a la 
vida real?
Un mestre

El seu heroi  
de ficció? 
El Quixot

Què és la felicitat 
per a vostè? 
Arribar a la nit a 
dormir content

La seva flor 
preferida? 
La rosa

un llibre? 
L’Evangeli

una música? 
Domenico Moduño

una pel·lícula? 
Les de Chaplin

El seu menjar 
preferit? 
La pasta

un somni? 
Que els infants puguin 
prendre la paraula
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Francesco 
Tonucci
Pedagog

el perfil
Francesco Tonucci 

(Fano, 1941), també 
conegut pel pseudò

nim "Frato", és un 
pensador, psicopeda
gog i dibuixant italià. 
Després de treballar 
com a mestre, es va 

convertir en inves
tigador de l'Institut 

psicològic del Consell 
Nacional d'Investiga

ció, del qual més tard 
va presidir el Departa
ment de psicopedago
gia. Les seves investi
gacions se centren en 

el desenvolupament 
cognitiu dels nens, 

el seu pensament, el 
seu comportament 
i la relació entre la 

cognició dels nens i la 
metodologia educa

cional. El 1991 va dur 
a terme al seu poble 
natal el projecte de 

Ciutat dels Nens, con
sistia a fer una ciutat 
el punt de referència 
de la qual siguin els 

nens. El projecte 
va tenir molt d'èxit 
i es va estendre a 

ubicacions mundials. 
Aquest darrer mes 

de novembre va ser 
present a Barcelona 

per participar en unes 
jornades organitza

des per la Universitat 
de Barcelona sobre 
participació Infantil 
i Construcció de la 

Ciutadania.

Frato. El pedagog, pensador 
i dibuixant italià és un referent 
en el tema de la participació 
dels infants

El més important és la 
felicitat dels infants?
Aquest és l’objectiu en la 
vida. És molt clar quan 
parlem com a pares: el 
que esperem sempre és 
que els nostres fills siguin 
feliços. Després, lamenta-
blement, no sempre fem 
el necessari per aconse-
guir-ho... 

doni’ns pistes per 
aconseguir-ho...
Jo crec que la felicitat està 
molt connectada amb la 
possibilitat de desenvolu-
par les capacitats i vocaci-
ons específiques da cadas-
cú. Cadascú de nosaltres 
té alguna cosa que el fa 
excel·lent. A voltes ama-
gada, els mateixos nois no 
se n’adonen. L’educació 
hauria d’intentar ajudar 

les persones a reconèixer 
les seves potencialitats i 
desenvolupar-les al mà-
xim possible. Això és el 
que jo considero que ha 
de ser una escola per a 
tothom: que cadascú pu-
gui desenvolupar al mà-
xim les seves capacitats 
especials. I si un acon-
segueix ser reconegut 
pel que prefereix, estarà 
interessat a recuperar allò 
que li manca. En Canvi, 
l’escola o la societat que 
tenim sovint només obliga 
a fer allò que interessa. I 
d’aquesta manera exclou 
a molts, que es queden 
fora del marge estret dels 
llenguatges privilegiats 
de l’escola, que normal-
ment són llegir, escriure, 
contar... queden fora. En 
canvi, els que tenen com 
a específica especialitat 
el cos, el ball, la música, 
l’art, la manualitat, la for-
ça física... fracassen! 

Queden fora  
de l’escola... 
I, si queden dins, ho fan 
només com a hostes. 
Aconseguir que cadascú 

pugui desenvolu-
par al màxim les 
seves potenci-
alitats és una 
p e r s p e c t i v a 
que ens porta 
cap a la felicitat 
de les persones. I a mi 
m’agradaria un futur amb 
més persones que estan 
bé amb elles mateixes.

a la Fundació Catalana 
de l’Esplai resumim la 
nostra missió amb la 
fórmula I+F=C2: Infants 
feliços esdevenen ciu-
tadans compromesos...
No tinc cap dubte que és 
així! I encara més: les per-
sones que poden desen-
volupar a un nivell alt les 
seves potencialitats quan 
són grans els és més fàcil –
entre altres coses– trobar 
feina. Avui en dia, la possi-
bilitat de trobar treball no 
està tan relacionada amb 
les necessitats del mercat 
com amb les perspectives 
personals i les ambicions 
de cadascú. Amb vista al 
futur, prefereixo pensar 
una societat formada per 
persones que realitzen els 

l’entrevista

seus somnis i desitjos i 
proposen la seva profes-
sió que una societat que 
es desenvolupa en funció 
del que diu el mercat.

I aquesta utopia l’a-
conseguirem fomen-
tant la participació 
dels nens i nenes?
La forma educativa de 
la participació és la pos-
sibilitat que els infants 
entrin a l’escola amb les 
seves idees i capacitats i 
els seus coneixements. 
Una escola participativa 
és, primerament, una es-
cola que escolta. 

Escoltem prou els 
infants?
Òbviament, no. Normal-
ment en les estructures 
educatives el terme “es-
coltar” s’utilitza exacta-
ment al contrari. Són els 
alumnes els que escolten 
els mestres. I ho han de 
fer bé, perquè a l’endemà 
els preguntaran i hauran 
de repetir allò que els 
han explicat. Des del meu 
punt de vista, és una edu-
cació totalment al revés 
i equivocada. Hauria de 
ser l’adult (els pares, mes-

tres, també els monitors i 
monitores d’esplai!) els 
que han d’escoltar abans 
d’actuar. Perquè, si no ho 
fan així, la seva proposta 
divideix els infants entre 
els que ho entenen i els 
que no. I els que no ho 
entenen avui, demà ho 
entendran menys i estaran 
abocats al fracàs, en el cas 
de l’educació formal, o al 
desinterès, en el cas d’al-
tres tipus d’aprenentatges. 
Per exemple, avui l’esport 
no és un joc, com hauria 
de ser, sinó un “estudi”. 
Apuntem els nostres fills 
i filles a una “escola de 
futbol”. Un lloc que no és 
per divertir-se, sinó per 
estudiar una disciplina. 
Tant és així que els nens i 
nenes es cansen. Nosaltres 
vam jugar sempre a pilota 
al carrer, i mai ens vam 
cansar!

Vostè coneix els cen-
tres d’esplai?
A Itàlia hi ha poques or-
ganitzacions similars. Hi 
ha l’Arciragazzi que or-
ganitza colònies d’estiu, 
però d’una forma no gaire 
estructurada. L’única or-
ganització que tenien cura 
dels infants en el temps de 
lleure eren les parròquies 
i els Scouts...

En un estudi recent 
de la universitat de 
Barcelona es destaca el 
paper dels esplais en 
el foment de la parti-
cipació infantil i per a 
la cohesió social...
És clar! Perquè es tracten 
d’experiències molt més 
obertes que permeten 
obrir a la participació i 
això té uns efectes molt 
positius. Això també ho 
podem aplicar a l’esco-
la: quan l’escola s’obre a 
la participació renuncia 

Cadascú 
de nosaltres 
té alguna cosa 
que el fa
excel·lent

M'agradaria 
un futur amb 
persones que 
estan bé amb 
elles mateixes

Haurien de 
ser els pares, 
mestres i mo-
nitors els que 
han d'escoltar 
abans d'actuar

Qüestionari 
Proust
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El nostre logo és una nena 
armada, amb un tirador 
amagat darrere l’esquena. 
Llesta per reaccionar. Els 
nens que treballen amb 
mi saben que no es tracta 
d’un tirador per llençar 
pedres, per trencar vidres, 
sinó per llençar idees, 
propostes. Però la idea 
és que els infants han de 
ser conscients que tenen 
drets i estar llestos per 
defensar-se. I no només 
esperar que els adults els 
defensin. Nosaltres estem 
treballant per buscar amb 
els nanos aquests instru-
ments per defensar-se. 

Ens posa un exemple?
“La multa moral”, una 
proposta que va néixer 
fa molts anys, amb la 
qual els infants protes-
ten contra els cotxes que 
molesten els vianants. 
Posen un paper on posa 
“vostè és un mal educat 
perquè ha aparcat el seu 
cotxe a la vorera i m’ha 
posat en perill, perquè 
he hagut de baixar de la 
vorera”. Molts adults di-
uen que això pot poten-
ciar la rebel·lia dels in-
fants. Jo crec que no. La 
meva experiència és que, 
quan fem això, estem 
demanant als nanos una 
identitat, una consciència 
ciutadana i un respecte 
dels drets. Els nens que 
se senten respectats es 
disposen a respectar. De 
la mateixa manera que 
els que se senten mal-
tractats, es disposaran 
a maltractar. Per tant, 
quan es parla dels perills 
que els infants “participin 
massa” és com quan diem 
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a una proposta directi-
va, autoritària. Quan les 
propostes dels adults cap 
als infants s’obren a la 
participació, immediata-
ment es fan més a la seva 
mesura.

Vostè parla de donar veu 
als infants des del 1991. 
Com ha vist evolucionar el 
nivell de participació?
Jo crec que el tema de 
la participació cada cop 
interessa més. El món 
social, polític, comparteix 
la idea que la participació 
pugui augmentar. Es nota 
que la resposta és que no 
pot ser que ens tanquem 
els adults, sinó que cal 
obrir-se i veure com tro-
bem una manera per com-
partir les responsabilitats, 
que és una manera d’obrir 
a la participació.

I no creu que, en alguns 
casos, ens hem passat el 
tema de no posar límits als 
nens?
No. Fins ara, les portes 
obertes a la participació 
dels infants segueixen 
sent poques. En tots 
els àmbits educatius. 
Les ciutats que s’obren 
a escoltar l’opinió dels 
infants no arriben a les 
200. I no totes les ciutats 
ho fan al mateix nivell. 

nòmica– no apuntant els 
fills a tantes activitats per 
la tarda i deixant temps 
lliure. No comprant 
tantes joguines, perquè 
tantes joguines maten la 
capacitat de jugar. 

Tot plegat té a veure amb 
la participació. És com un 
gas: s’expandeix si troba 
espai lliure. Al contrari, 
al voltant dels infants els 
espais s’estan tancant 
tant que a ells no els que-
da res.

Com afecten les TIC la 
participació infantil?
Sens dubte, obren espais 
nous. Especialment a 
partir de l’adolescència. 
És un gran recurs per 
connectar amb el món. 
El perill és que els adults 
pensen que, com que te-
nim aquestes tecnologies, 
podem demanar als nens 
que no cal que surtin de 
casa, perquè poden con-
nectar amb els amics vir-
tualment. Això és un pe-
rill, perquè hi ha una edat 
en la qual és necessari el 
contacte físic, barallar-
se de veritat, fer-se mal 
si cal, esgarrapar-se un 
genoll pujant un arbre. I 
aquestes experiències no 
es poden substituir per 
experiències virtuals. A 
mi, personalment, m’a-
grada poc que els nens 
de 6 o 7 anys tinguin mò-
bil, perquè és una eina 
de control. L’acord dels 
adults amb el nen és “no-
saltres et donem el telèfon 
i te’l paguem, a canvi tu 
l’has de portar sempre 
encès”. Traduït això vol 
dir: “Nosaltres no et te-
nim confiança i t’hem de 
controlar”. I aquest és un 
missatge molt dolent!
Aquests mitjans són tan 
poderosos que poden 
substituir l’experiència 
directa i de moviment. 
Poden tenir els nens asse-
guts durant moltes hores 
i això està creant molts 
problemes. 

Quan l’escola
s’obre a la 
participació, 
renuncia 
a una proposta 
directiva, 
autoritària

"estimar massa”: sempre 
és bo estimar molt!

Què hem de deixar 
de fer els adults per 
afavorir la participació 
dels infants?
Hem de fer una passa en-
rere. Deixar fer. Partici-
par significa donar la pa-
raula. Per tant, els adults 
hem de donar una passa 
enrere i escoltar. 
Participar és moure’s per 
la ciutat. Moure’s sol. Cal 
fer una passa enrere amb 

els cotxes. Renunciar a 
considerar-nos amos de 
l’espai públic.

Participar és tenir temps 
per viure amb la colla. I 
això requereix una passa 
enrere per part de l’esco-
la renunciant a donar més 
deures o ocupant l’espai 
de la tarda, que no és un 
temps dels adults, sinó 
dels nens. Una passa en-
rere dels adults que podri-
en estalviar diners –ara 
que estem en crisi eco-

Cal obrir-se 
i veure com 
trobem una 
manera per 
compartir les 
responsabilitats

Participar 
significa donar 
la paraula 

Els nens que 
se senten 
respectats 
es disposen 
a respectar. 
De la mateixa 
manera que els 
que se senten 
maltractats, es 
disposaran a 
maltractar

BARDET BUS
C/ Mas Baiona, 50-56
08202 - Sabadell
Telf. 93 745 06 00
bardetbus@bardet.com

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT 
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS.

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANTS

GRUPS PETITS

escolteu 
l'àudio de

tota 
l'entrevista
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què podem fer junts?
Un tast de les campanyes, propostes i serveis 
de la Fundació Catalana de l’Esplai fins a l’abril del 2013

Casals d’hivern
Del 27 de desembre 
de 2012 al 4 de gener 
de 2013

Com cada any, durant 
els dies laborables de 
les vacances de Nadal 
molts centres d’esplai 
organitzen casals d’hi-
vern. Activitats, tallers, 
excursions. Una bona 
manera d’acabar i co-
mençar l’any amb els 
amics i amigues, apre-
nent i passant-ho bé! 
Si voleu saber quin és 
l’esplai més proper a 
casa vostra i quines 
activitats hi podeu fer, 
poseu-vos en contacte 
amb la Fundació! ■ ■  

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

III Edició 
del projecte  
Tresca Jove
Gener

Comença el període 
de difusió i d’inscrip-
ció a la tercera edició 
d’aquest projecte d'a-
companyament a joves 
d’entre 18 a 25 anys en 
situació de vulnerabili-
tat o risc social, per tal 
que puguin transitar 
per un procés de for-
mació integral que els 
permetrà gaudir d’o-
portunitats formatives, 
educatives i d’inserció 
laboral. ■ ■

Més informació:  
http://trescajove.
wordpress.com   
trescajove@esplai.org.

Colònies 
Escolars

Ara és el moment de 
planificar les colònies 
escolars de final de 
curs. La Fundació Ca-
talana de l’Esplai us 
ofereix 26 equipaments 
de natura repartits per 
tot el territori. Activitats 
adaptades als interes-
sos i objectius de cada 
centre educatiu. Preu 
per una colònia de 3 
dies des de 99 € (inclo-
ent monitors). 

Més informació:  
93 474 46 78 
accc@esplai.org 
www.esplai.org

Carnestoltes 
8 del 10 al 17 de febrer
El Carnestoltes és una de 
les celebracions assenya-
lades als centres d’esplai. 
Tothom a disfressar-se! 
No us perdeu els jocs a la 
plaça, cucanyes, i participar 
tots junts disfressats a les 
rues que s’organitzen als 
barris... Si voleu saber quin 
és l’esplai més proper a 
casa vostra i quines activi-
tats hi podeu fer, poseu-vos 
en contacte amb la Funda-
ció! ■  ■  ■ 

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

Voleu venir 
a l’esplai? 
Tot l’any
Els esplais ofereixen 
activitats els dissabtes, 
però també n’hi ha molts 
que obren de dilluns a 
divendres amb un munt 
d’activitats i tallers per a 
infants i joves de 3 a 18 
anys. Si voleu saber quin 
és l’esplai més proper a 
casa vostra i quines activi-
tats hi podeu fer, poseu-
vos en contacte amb la 
Fundació! ■ ■

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

Ral·li Jove 
9 i 10 de març
El Ral·li és una activitat del 
Movijove de la Federació 
que consisteix en un cap 
de setmana molt especial 
per als joves i les joves dels 
nostres esplais, un gran 
punt de trobada i de relació, 
per compartir i conèixer 
altres realitats associatives. 
Enguany es durà a terme en 
una gimcana, per diversos 
pobles de Catalunya i com 
a  novetat per aquest any... 
Recollida d’aliments! ■

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org 
federacio@esplai.org

“El Sótano”
Tot l'any 
“El Sótano” és una iniciativa 
d’oci nocturn alternatiu 
d’àmbit cultural: concerts, 
exposicions artístiques, 
teatre, tertúlies. El projecte 
està liderat per joves majors 
de 16 anys del Club d’Esplai 
Bellvitge i s’adreça a joves 
del barri i de la ciutat de 
L’Hospitalet. Les activitats 
tenen lloc al mateix centre 
de lleure (Rambla Marina, 
161-177 L’Hospitalet de 
Llobregat), un cop al mes i 
en horari nocturn.

Més informació:  
http://elsotanocijb.blogs-
pot.com.es/

Estades a les cases 
de colònies 
Al gener, preus especials!
Passeu els vostres ponts, 
caps de setmana i vacances 
a les cases de colònies i 
albergs. Situats en espais 
naturals, en règim de pensió 
completa. Equipaments 
accessibles i amb monitors 
de natura i de lleure. A més, 
durant el mes de gener de 
2013, podreu gaudir d’uns 
preus especials: 
adults: 28 €; infants de 7 a 
12 anys: 20 €; infants de 3 a 
6 anys: 15 €; nadons de 0 a 
2: gratuït. ■ ■ ■ ■

Més informació:  
93 474 46 78 
accc@esplai.org

Portes obertes 
a les extraescolars
Febrer
Jornades de portes obertes 
ales nou escoles de Sant Boi 
de Llobregat per conèixer 
les extraescolars que hi 
organitza l'Ajuntament con-
juntament amb la Fundació 
Catalana de l'Esplai. Pares i 
mares, animeu-vos a passar 
una bona estona en les extra-
escolars que fan cada setma-
na els vostres fills i filles.

Més informació:  
93 474 74 74 (ext. 570)

Feu-vos socis 
de la Fundació!
Tot l’any
La campanya "Els infants 
feliços esdevenen ciutadans 
compromesos" pretén im-
pulsar i fer arribar a tothom 
el model educatiu dels es-
plais, com una opció d'oci no 
consumista que persegueix 
la felicitat dels infants, con-
vençuts que així esdevindran 
ciutadans compromesos. Si 
compartiu la nostra missió 
i valors, feu-vos socis! ■  ■  
■ ■  ■  ■ ■ ■   

Més informació:  
www.esplai.org  
93 474 74 74

Espai familiar
Cada dimecres de 10 a 12 h
L’Esplai C.I.J Mowgli de Cor-
nellà de Llobregat compta 
amb un nou espai adreçat a 
famílies amb infants de 0 a 
3 anys. Es realitzen activitats 
basades en el joc i la relació 
entre el grup. Els infants po-
den jugar, estar amb altres 
infants i adults, augmentar la 
seva autonomia i creativitat, 
i viure noves experiències. 
Els adults poden compartir 
la vivència de la criança 
amb altres famílies i amb els 
professionals en un ambient 
distès.

Més informació:  
Secretaria de l’Esplai C.i.j 
Mowgli - 93 3770695

Homologació dels 
casals d’estiu de 
Barcelona 
Gener
Si la vostra escola és a Bar-
celona i el proper estiu vo-
leu oferir un casal, tingueu 
present que en la segona 
quinzena de gener s’obre el 
termini de presentació de 
sol·licituds per adherir-se 
a la campanya d’estiu de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
El fet d’homologar un casal 
d’estiu permet que moltes 
famílies puguin beneficiar-
se de les beques que cada 
any atorga el consistori 
barceloní perquè infants i 
joves puguin gaudir de les 
activitats de vacances.

Més informació:  
93 474 74 74 (ext. 570)

Concurs El Museu 
de la Salut
28 de febrer 2013
L’entitat de la Fundació, 
Serveis d'Esplai, organitza 
en totes les escoles on 
gestiona el temps del mig-
dia el concurs “El Museu 
de la Salut”. El 28 de febrer 
acaba el termini per pre-
sentar els millors projectes 
d'entre tots els que cada 
escola hagi realitzat durant 
el temps del migdia. Totes 
les idees per vetllar pel 
tàndem dieta equilibrada 
més exercici físic, per tal 
de millorar la salut dels 
nens i nenes, seran benvin-
gudes dins del Museu de 
la Salut!

Més informació:  
93 474 74 74 (ext.570)

Voleu formar  
part de la  
Federació Catalana 
de l’Esplai? 
Tot l’any
La Federació té per missió 
agrupar i donar suport als 
esplais de Catalunya que 
comparteixen els mateixos 
valors de reforçar la seva 
tasca educativa i social.  Els 
60 esplais de la Federació 
participen en projectes 
col·lectius i de serveis 
estructurats en l’àmbit 
pedagògic i en l’àmbit de 
gestió i serveis. Si voleu fer 
pinya, federeu-vos! 

Més informació:  
www.esplai.org   
federacio@esplai.org

Programa BECA.
MOS de Microsoft 
i Fundació Esplai
Tot l’any
Acreditacions subvenciona-
des i reconegudes internaci-
onalment dels programes de 
Microsoft Office (Word, Excell 
i PowerPoint). Es faciliten els 
materials per a la formació i 
l’examen per a joves de 16 
a 30 anys per a promoure 
l’empleabilitat juvenil. Es 
pot fer a CENTRE ESPLAI, en 
el vostre esplai, en espais 
TIC, en centres cívics... 
Les vostres organitzacions 
també poden convertir-se en 
centres acreditadors MOS 
(Microsoft Office Specialist) 
i gaudir dels beneficis que 
suposa. ■  ■  ■

Més informació:  
becamos@esplai.org 
http://einclusion.esplai.
org/beca-mos

Infants Joves Famílies EsplaisEscoles

Jornades 
de la Federació 
23 i 24 de febrer
Jornada de convivèn-
cia i relació, formació 
i moment per a la re-
flexió i presa de deci-
sions de la  Federació 
Catalana de l’Esplai 
que se celebrarà a la 
casa de colònies de 
Can Mateu, a  Vila-
nova de Sau (Osona). 
Inscriviu-vos a la 
Jornada i a l’Assem-
blea de la Federació! 
Totes i tots tenim molt 
a dir i molt a fer. És 
un bon moment per a 
conèixer-nos i gaudir 
d’un espai conjunt i 
de bons recursos. 

Més informació:  
www.esplai.org  
federacio@esplai.org
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Els quadres al final  
d'algunes de les activitats 
ens informen que, a més de 
l'apartat en què es troben, 
també és obert a joves, infants, 
famílies, escoles... depenent 
del color.

nou postgrau “Lleure, 
societat i comunitat”

postgrau. Organitzat per la Universitat 
de Barcelona i la Fundació Catalana de l’Esplai 

Organitzat per l'Institut 
de Ciències de l'Educació 
i la Fundació Catalana de 
l’Esplai, aquest nou curs 
de postgrau vol donar res-
posta a les necessitats de 
professionals i directius 
d'organitzacions d’educa-
ció en el lleure que desit-
gin ampliar i actualitzar 
coneixements. Està dirigit 
a titulats universitaris en 

De totes les activitats de la Fundació Catalana
de l'Esplai, podeu trobar més informació a la  
web de la fundació:

www.esplai.org
93 474 74 74

Fundació Catalana de l’Esplai
CENTRE ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Com arribar 
al CEnTrE EspLaI? 

Més informació 93 474 74 74 (ext. 402)

2a Jornada 
Esplai 
i Municipi
28 de febrer de 2013

La Fundació Catalana 
de l'Esplai organitzarà 
la 2a Jornada Esplai i 
Municipi sota el lema 
"Junts en el territori. 
Per l'educació, la inclu-
sió i la ciutadania" amb 
l'objectiu de compartir 
experiències d'èxit i 
propostes de treball 
conjunt entre admi-
nistracions i entitats 
en l'àmbit local.  La jor-
nada, que se celebrarà 
a CENTRE ESPLAI (Riu 
Anoia 42-54, El Prat 
de Llobregat), girarà 
al voltant de l’educa-
ció en el lleure i cons-
trucció de ciutadania; 
l'acció educativa del 
lleure amb l'escola; 
l’impuls i suport de les 
entitats al territori; l'e-
ducació ambiental per 
un municipi sostenible 
i les TIC al servei de la 
inclusió i l'educació.  
Les inscripcions per a 
aquesta jornada són 
gratuïtes. ■ ■  ■  ■ ■   

Més informació:  
www.esplai.org 
93 474 74 74

segueix-nos també:
Twitter: @fundacioesplai Facebook: fundacioesplai

Per a gent compromesa

Ara és el moment de mullar-se

Jordi Évole Xavier SardàJoan Barril Pepa BuenoJulia OteroManel Fuentes Ernest Folch
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Servei de càtering 
“Tasta’m” 
Tot l’any
Gaudiu del servei del 
servei de càtering de la 
Fundació Catalana de l’Es-
plai, a la vostra empresa 
o a CENTRE ESPLAI. Per 
a qualsevol tipus d’esde-
veniment, celebració o 
reunió de treball. Des d’un 
cofee-break fins a un àpat 
de gala. Servim produc-
tes de proximitat i amb 
responsabilitat social. Si 
ho desitgeu, pot incloure 
parament i servei de cam-
brers. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 4678  
www.esplai.org

Empreses  
compromeses 
amb la infància
Tot l’any 
Cada estiu la Fundació 
Catalana de l’Esplai  
impulsa la campanya “Un 
estiu per a tothom!” que 
té per objectiu recaptar 
fons per poder oferir 
beques als/a les fills/es 
de famílies afectades per 
la crisi, perquè puguin 
anar de colònies. Per fer-
ho possible necessitem 
la implicació d’empre-
ses compromeses amb 
la infància! Gràcies per 
col·laborar!  
Podeu fer un ingrés 
al CC 2100 3151 67 
2200067683. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
www.esplai.org/estiu  
93 474 74 74

Necessites 
ajut en la gestió 
de la teva entitat?  
Tot l’any
Suport Associatiu és una 
entitat experta en l’as-
sessorament, la gestió i la 
formació per a associacions 
i fundacions en els àmbits 
econòmic, jurídic, laboral, 
Informàtic i consultoria. 
Si vols dedicar-te només a 
les teves activitats, deixa la 
gestió a les nostres mans. 
Fes-te soci del Club de Su-
port! Truca’ns i te n’informa-
rem! ■ ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 74 50    
www.suport.org     
info@suport.org

Tercer sector

l’àmbit de l’educació que 
es vulguin especialitzar en 
el camp del lleure. Tam-
bé per a persones que, 
sense experiència prèvia, 
vulguin endinsar-se en 
la direcció o coordinació 
de projectes del sector de 
l’educació en el lleure. El 
curs de postgrau vol es-
devenir una plataforma 
de debat i reflexió al vol-
tant de la funció social de 
l'educació en el lleure. A 
més, es proposa incidir 
en els models d’organit-
zació i gestió dels centres 

d’esplai, per tal que 
s’ajustin a la realitat i 
incorporin elements 
innovadors i de cores-
ponsabilitat.

■ preinscripció: del 8 de 
gener a l'1 febrer.

■ Matriculació: del 4 al 15 
febrer.

■ Inici curs postgrau:  
4 març.

■ preu: 950 €. Beques 
especials per als moni-
tors/es de les entitats 
de la Fundació Catala-
na de l’Esplai. ■  ■  

Les vostres 
trobades a  
CENTRE ESPLAI
Tot l’any 
Organitzeu les vostres 
estades, reunions o 
congressos a CENTRE 
ESPLAI. L’equipament 
de la Fundació reuneix, 
en un sol edifici, un 
auditori, aules, espais 
comuns i un alberg 
amb 350 llits i el res-
taurant Tasta’m. Amb 
wi-fi i accessible per a 
persones amb mobilitat 
reduïda. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 46 78   
www.albergueesplai-
barcelona.com



Quina és la vostra missió?
La nostra missió és contribuir 
a la millora de la qualitat de 
vida, la no-discriminació i la 
igualtat d’oportunitats de les 
persones amb problemes de 
salut mental i de les seves fa-
mílies, la defensa i l’exercici 
ple dels seus drets en tots els 
àmbits de la vida.

Quantes entitats aplegueu?
La Federació aglutina 60 enti-
tats de tot Catalunya, de per-
sones amb problemes de salut 
mental, de familiars, d’amics 
o mixtes. Tenim un teixit as-
sociatiu molt heterogeni amb 
entitats molt petites i d’altres 
grans, que són proveïdores de 
serveis de l’ICASS.

La depressió aviat serà 
la segona causa de disca-
pacitat...
Les dades posen la pell de ga-
llina: l’any 2020 la depressió 
serà la segona causa de dis-
capacitat al món. Els costos 

directes de la depressió a Catalu-
nya pugen a més de 700 milions 
d’euros. Això suposa quasi un 
10% del pressupost de la Genera-
litat en salut. I aquestes xifres no 
fan més que augmentar. La crisi 
econòmica està incrementant les 
problemàtiques de la salut men-
tal. Hi ha un estudi fet el 2011 
per l’OMS que ens alerta que les 
situacions de precarietat i d’atur 
incrementen el risc a patir qual-
sevol trastorn mental.

Què fa els trastorns mentals dife-
rents de les altres dolences?
Entre moltes altres coses, el fet 
que molt sovint són difícils de 
detectar, perquè es veuen emmas-
carats per altres coses: els simples 
alts i baixos en l’estat d’ànim de 
les persones o els canvis de l’a-
dolescència, per exemple. Una 
persona pot trigar 7 anys des dels 
primers símptomes fins a obtenir 
el diagnòstic i tractament correc-
tes. També el fet que els trastorns 
mentals severs apareguin a la pri-
mera joventut fa que es trunqui 

el projecte vital de la persona, 
sovint abandona els estudis i 
no s’insereix al món laboral, 
cosa que repercuteix greument 
en el seu futur. Tot això es veu 
agreujat per l’estigma que patei-
xen les persones amb problemes 
de ment, que no demanen ajuda, 
que amaguen el seu patiment per 
por de ser titllats de “bojos”.

per això neix Obertament?
Obertament és el primer projecte 
de lluita contra la discriminació 
en salut mental a Catalunya que 
pretén modificar les creences, les 
reaccions emocionals i les con-
ductes discriminatòries envers 
les persones que viuen algun 
trastorn de salut mental, afa-
vorint la seva participació. Una 
qüestió que vull destacar és que 
ha pogut ser realitat gràcies a 
l’aliança dels agents socials de 
la salut mental de Catalunya: 
ADEMM (Usuaris de Salut 
Mental de Catalunya), Fòrum de 
Salut Mental, la Unió Catalana 
d’Hospitals, el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i la FECA-
FAMM. Estem molt orgullosos 
d’aquesta aliança.

Com solucioneu la gestió de 
la federació? 
La FECAFAMM està patint for-
tament, com tot el tercer sec-
tor, la conjuntura actual. En 
el nostre cas, a les retallades, 
s’hi suma el retard històric en 
el desplegament de serveis tant 
sanitaris com socials, laborals 
i educatius que ha patit la sa-
lut mental. Estem encara molt 
lluny de donar resposta a les 
necessitats.

més info a:
Web: www.fecafamm.org 
Telèfon: 93 272 14 51

La plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca ha tingut 
la capacitat de mobilitzar 
la ciutadania, donar visi
bilitat i posar en primera 
línia de l’agenda política 
el problema dels desno
naments, una de les con
seqüències més injustes i 
socialment perilloses de 
la crisi. 

La Marató de TV3, que 
enguany s’ha dedicat a 
la lluita contra el càncer, 
ha estat un gran èxit. En 
plena crisi, no només ha 
batut el rècord de recap
tació, amb més de 10 
milions d’euros, sinó que 
ha aconseguit conscien
ciar i implicar gran part 
de la societat catalana.

El ministre d’Educació, 
José Ignacio Wert, per 
impulsar l’avantprojecte 
de la LOMCE que relega 
a un segon terme l’ús i 
aprenentatge de la llen
gua catalana i posa en 
qüestió el model de la 
immersió lingüística de 
Catalunya.

a peu de carrer... 

a més crisi, 
més formació
La situació actual ens està 
plantejant una colla de 
reptes força complexos 
que posen en joc la nostra 
capacitat d’adaptació. En 
el camp de l’educació, això 
té una especial rellevància, 
ja que altera les rutines de 
treball i pot acabar modifi-
cant les finalitats de la nos-
tra tasca. Ens obliga a una 
revisió permanent del que 
fem, tant en el fons com en 
la forma.

A més, l'especialització en 
tots els àmbits del coneixe-
ment ens ve a complicar la 
feina, fins al punt que cal 
dominar un munt de temes 
abans de poder prendre 
qualsevol decisió.

Com a professionals de 
l'educació, la formació 
permanent suposa una 
obligació per millorar i ac-
tualitzar els nostres conei-
xements i habilitats profes-
sionals, però sobretot una 
manera de complir amb el 
nostre compromís deonto-
lògic amb la societat.

Una formació de qualitat 
ha de respondre a criteris 
de rigor, però també d’apli-
cació pràctica que permeti 
garantir un efecte mul-
tiplicador en els nostres 
respectius àmbits de tre-
ball. El postgrau que enge-
guem entre la Universitat 
de Barcelona i la Fundació 
Catalana de l’Esplai recull 
aquesta inquietud i es pro-
posa incidir en els temes 
que més preocupen a tot-
hom que està implicat en 
l’educació en el lleure. 

Enric Prats

professor 
de la Facultat 
de pedagogia

universitat 
de Barcelona

apunt
pedagògic
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Entrevista a: Carles Coarasa
gerent de FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental) 

El color
de la pinya

Educar els infants i joves, enfortir 
les entitats de lleure i el tercer sector, 
millorar el medi ambient i promoure 
la ciutadania i la inclusió social, 
amb voluntat transformadora

utopia

Felicitat

solidaritat

Iniciativa

La nostra missió:

Els nostres valors:
Independència 

Transparència

pluralisme

sostenibilitat

Coherència

Sabíeu que....

L’atur juvenil arriba al 54%

■ El nivell d’atur juvenil al nostre país ja supera el 54%, 

segons les darreres dades d’Eurostat corresponents 

al setembre del 2012.
durant el 2012, 

1.433 
joves menors de 30 anys 

han estat contractats 
per la Fundació 

Catalana de l’Esplai
i les entitats
que aplega.

L’any 2020 la depressió serà la 
segona causa de discapacitat al món


