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Ajuntaments
i ciutadans
Presentació de la jornada. Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal

del Baix Llobregat i alcalde de Gavà; Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat;
Josep Gassó, president de la Fundació Catalana de l’Esplai; i Josep Oliva, diputat
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.

Taula rodona. D’esquerra a dreta: Carles Barba, vicepresident de la Fundació

Catalana de l’Esplai; Milagros Pérez Oliva, periodista d’EL PAÍS; Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona.
FOTOS: Josep M. Valls

Ajuntaments i entitats
sumen esforços
Fundació.

La Fundació celebra la 2a Jornada Esplai i Municipi
gidors/es, representants
de centres educatius i
d'entitats de més de 15
municipis.
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Susagna
Escardíbul
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l passat 28 de
febrer, la Fundació Catalana
de l’Esplai va celebrar
la 2a Jornada Esplai
i Municipi a CENTRE
ESPLAI (el Prat de
Llobregat) amb l'objectiu de compartir
experiències i propostes de treball a favor
dels infants, els joves
i les famílies, duts a
terme conjuntament
entre ajuntaments,
entitats i altres actors
socials.

En la Jornada, que va
portar per lema "Junts
en el territori. Per l'educació, la inclusió i la
ciutadania", hi van participar més de 200 persones entre alcaldes, re-

Infància.

Els participants de la
jornada van coincidir
en la preocupació que
la reforma de la Llei de
l’administració local
anunciada pel ministre
Montoro i la de governs
locals per part de la consellera Ortega suposin
una greu limitació dels
serveis educatius i socials i sobretot la pèrdua
del paper dels municipis
i els ajuntaments en la
seva garantia. A continuació, es va celebrar
una taula rodona moderada per la periodista Milagros Pérez Oliva
sobre el tema “Claus
d’èxit per un treball
compartit entre ajuntaments i entitats”; amb
Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de

la Universitat Autònoma
de Barcelona i de Carles
Barba, vicepresident de
la Fundació Catalana de
l’Esplai. Els ponents han
coincidit que, en l’actual marc de crisi –o, més
ben dit, de “canvi d’època”– i enmig del gran
descrèdit dels polítics i
la política, cal fer canvis per tirar endavant.
En aquest sentit, Joan
Subirats va indicar que
davant el canvi d'època
en què ens trobem, la societat ha de plantejar-se
com fer front de manera
col·lectiva als problemes
comuns.
En la segona part de la
Jornada es van presentar fins a 17 experiències d’èxit de treball fet en
el territori, a favor dels
infants, joves i famílies,
i treballant en xarxa els
ajuntaments i les entitats.

Cinc punts clau per a la millora
del treball compartit
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Respecte recíproc i horitzontalitat
en les relacions. Treballar com a socis,
no com a mers proveïdors o finançadors.
Complicitat en el diagnòstic i els
objectius comuns més enllà de la
complementarietat.
Canviar els instruments
de relació entre ajuntaments
i entitats:
Establiment de convenis i contractes
pluriennals, reforma en els processos
de contractació pública.
Incorporar amb les TIC la transparència en l’administració i el
compromís en la ciutadania.
Vetllar pel protagonisme dels
joves en la vida ciutadana.

Consulteu tota la informació
de la jornada en aquest enllaç:

L’anunci del ministre Montoro de la
propera retirada de
competències i recursos als ajuntaments
en matèria educativa
i social va coincidir
amb la 2a Jornada
Esplai i Municipi,
organitzada per la
Fundació Catalana de
l’Esplai, que el passat
28 de febrer va reunir
dos-cents representants d’ajuntaments i
entitats per analitzar
experiències d’èxit
de treball compartit a
favor de la infància i
la joventut en l’àmbit
local.
Fa temps que hem
après que és en
el territori on es
decideix l’èxit o el
fracàs en el terreny
educatiu, social i de
convivència. Des de la
proximitat, on és possible donar respostes adequades a les
situacions diverses.
Amb la complicitat i
la suma d’esforços,
que es té èxit quan
es tracta d’atendre
les persones i de
construir ciutadania.
És moment, doncs,
de reivindicar el paper dels ajuntaments
i, alhora, enmig del
descrèdit de les institucions, incorporar la
participació ciutadana
i de les entitats en
la vida col·lectiva i la
política local.

Presenta aportacions al Pacte per la Infància

La Fundació compareix al Parlament de Catalunya
El dimarts 12 de
març va tenir lloc la compareixença a la Comissió
d'Infància del Parlament
de Catalunya de les diferents entitats d'infància i
joventut que participen
en l'elaboració del Pacte
per la Infància que impulsa la Generalitat de
Catalunya. Aquest acte va
comptar amb la particiRedacció.

pació de diferents representants de la Fundació
Catalana de l'Esplai, entre els quals, Carles Barba, vicepresident, que va
exposar les aportacions
de la Fundació.
La intervenció de Carles
Barba es va centrar a indicar que la infància és
un dels col·lectius més

vulnerables davant la
crisi i que l'educació en
el lleure esdevé un dels
eixos bàsics en l'estratègia de suport a la infància.

Prioritats en el
Pacte per la Infància
En aquest sentit, el document de la Fundació
que va presentar Barba

inclou la demanda d'un
pacte per mobilitzar tota
la societat per la infància i destaca cinc prioritats que ha d'incloure el
Pacte per a la Infància:
reducció de la pobresa
infantil, compromís
amb l'educació (petita
infància, lluita contra
el fracàs escolar i compromís amb l'educació

en el lleure), prioritat
en les polítiques de salut adreçades als infants
(reducció d'obesitat,
promoció d'hàbits saludables, prevenció de
consum de substàncies
addictives...), presència
dels infants als mitjans
de comunicació i apoderament en l'ús de les TIC
i promoció de la partici-

pació dels infants en la
vida ciutadana.

En aquest
enllaç
podeu
consultar
el document
sencer de
la compareixença de la
Fundació

