
Diari de la Fundació Catalana de l’Esplai

Una de les conseqüèn-
cies més impactants 
de la crisi és l’expulsió 
dels joves en tant que 
ciutadans.
Se superposen quatre 
tipus d’expulsió: l’e-
ducacional, la laboral, 
l’emancipadora i la 
territorial. La laboral 
ens informa del 52% 
d’atur juvenil entre els 
joves de 16 i 25 anys. 
L’educacional ens par-
la de l’abandonament 
prematur de la forma-
ció, de l’ordre del 25%. 
L’emancipadora situa 
els 29 anys l’’inici d’u-
na vida autònoma dels 
pares. Finalment, la ter-
ritorial amb la xifra de 
més de 200.000 joves 
que han emigrat en els 
darrers anys. 

Les quatre qüestionen 
obertament la condi-
ció de ciutadania de 
les p ersones joves. 
La societat es mostra 
incapaç de garantir-los 
un marc mínim de drets 
i oportunitats. No ha 
de sorprendre, doncs, 
la falta de credibilitat 
que el sistema té per 
ells i que generi el seu 
rebuig o, el que és pit-
jor, la seva indiferència.
És per això que convé 
posar en valor totes 
aquelles expressions 
que s’estan produint 
d’autèntica reacció de 
la gent jove que lluita 
per un futur amb espe-
rança. En aquest diari, 
en narrem algunes: el 
Tresca Jove en la for-
mació sociolaboral, el 
compromís dels moni-
tors en l’educació dels 
infants i la tasca d'e.
inclusió en barris, les 
experiències d’ApS o 
la participació en la IV 
Setmana dels Drets de 
Joventut.
La política ha de llegir 
tot això i donar-hi res-
postes. Està en joc una 
generació.

El 3 d’octubre es va 
celebrar a Madrid el 
plenari del Consell 
Assessor de la Fun
dación Esplai que va 
iniciar el debat sobre 
el tema de “Ciutadania 
i qualitat democràtica” 
amb la presència 
d’Inaki Gabilondo i 
Josep Ramoneda.

La Fundació Catalana de l’Esplai està pro
movent entre els infants, els joves i les fa
mílies el consum conscient i sostenible. Ho 
fa a través de la nova proposta educativa 
"B612”, que es desenvoluparà durant dos 
cursos als centres d’esplai i a les escoles 
on l’entitat gestiona el menjador i l’espai 
del migdia. En total s’arribarà a 
més de 19.000 infants i joves. L’objectiu 
és fomentar una actitud més crítica, 
més activa, més conscient i transfor
madora davant el consum, per avançar 
cap a estils de vida fonamentats en els 
principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

Escoles que van de 
colònies, estudiants 
voluntaris als esplais, 
participants al 
programa de custòdia 
del paisatge... tots i 
totes “fan pinya” 
amb la Fundació!

Parlem amb 
l’escriptor i peda
gog amb una llarga 
experiència com a 
promotor de la lectu
ra entre els infants i 
joves i l’excursionis
me en família.

Joves que 
reaccionen
pel seu futur

Ciutadania 
i qualitat 
democràtica

La Fundació promou l’educació per un consum 
conscient i sostenible entre 19.000 infants i joves

Joan Portell

L'editorial

El monogràfic

Fem pinya

 Fundació . Amb projectes de solidaritat, formació, implicació, inserció laboral...
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Què podem 
fer junts?
Un tast de les  
campanyes,  
propostes i serveis  
de la Fundació   
fins al març del 2014.

IV Setmana 
pels Drets 
de la Joventut
Els dies 29 i 30 de no-
vembre i 1 de desem-
bre la Fundació Ca-
talana de l’Esplai 
organitza a la seva seu 
del Prat de Llobregat 
la IV Setmana pels 
Drets de la Joventut. 
Aquesta trobada ar-
renca amb la Jornada 
d’Intercanvi d’Experi-
ències d’Aprenentat-
ge Servei i inclou els 
Seminaris de la Fe-
deració Catalana de 
l’Esplai. Tres dies per 
posar de relleu el tre-
ball que fan els joves 
des dels esplais i les 
entitats de lleure per 
promoure la solida-
ritat, el debat, la for-
mació, la implicació. 
També la inserció la-
boral, amb programes 
com el Tresca Jove o 
el Tresca Europe. I 
és que, en els esplais, 
els joves prenen la 
paraula per ser els 
protagonistes actius 
del seu present i el 
seu futur.

Fundació
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Donem veu...

200.000 
joves han 
emigrat en 
els darrers 
anys

A l’esplai, els joves 
són els protagonistes

Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

Joves implicats. Nois i noies de diferents entitats de la Federació Catalana de l’Esplai recollint que-
viures per als bancs dels aliments durant el Ral·li Jove 2013. FOTO: Josep M. Valls
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Digues i ho oblido, 
ensenyame'n i ho recordo, 
involucram'hi i ho aprenc.

Ells i nosaltres per...  Toni BaTLLori 
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A primers de novembre de 
2012 vaig assumir les funci-
ons de la direcció general. Ja 
ha passat un any. Us he de 
confessar que ha passat ràpid, 
com un alè.
En aquests dotze mesos, a la 
Fundació hem hagut de fer 
front a un gran augment de 
les necessitats socials de les 
famílies, alhora que hem patit 
retallades i retards en els paga-
ments i restriccions en el crèdit.
Però, en aquests mesos, hem 
après a convertir cada dificul-
tat en un repte. 
Internament, ens hem posat 
a treballar d’una manera molt 
més transversal, amb un fort 
compromís per part de totes 
les persones que integren l'or-
ganització. També hem trobat 
el suport d’administracions, 
empreses, entitats i, fins i 
tot, d’alguns bancs. Ho po-
dreu llegir en aquest Diari. I, 
per descomptat, hem comp-
tat amb la complicitat de les 
famílies,  que han compartit 
amb nosaltres la cura dels 
seus fills. Hi ha alguna cosa 
més important?
Tots junts, fent pinya, hem 
treballat i ho seguirem fent 
any rere any, per la felicitat 
dels infants. Perquè, malgrat 
totes les dificultats,  els nens i 
les nenes d’avui esdevinguin 
els ciutadans compromesos 
de demà. 

Convertir 
les dificultats 
en reptes

Josep
Gassó

president de la 
Fundació Catalana 

de l'Esplai

Directament Reflexions

L'apunt

Isabel Montraveta
Experta en Acció Social 
i tercer Sector

Pau Vidal
Fundador i director 
de l'Observatori del tercer Sector

El document Educació i ciuta-
dania de la Fundació Catalana 
de l’Esplai recull com una de 
les propostes d’acció “dissenyar 
noves formes i maneres de par-
ticipació ciutadana”. I la Gimca-
na solidària que aquest estiu ha 
organitzat la Fundació ho ha fet 
d’una manera imaginativa, di-
vertida i fàcil.
La gimcana, pensada per acon-
seguir recursos per donar beques 
als nens i les nenes de famílies 
en situacions econòmiques pre-
càries, ha estat molt més que 
una simple forma d’incremen-
tar el pressupost d'enguany per 

L’edició 2013 de l’Anuari del 
Tercer Sector mostra la foto d’u-
nes organitzacions socials que 
estan atenent més persones amb 
un nivell similar de recursos 
econòmics i equip contractat al 
que tenien abans de la crisi, però 
amb un augment de les persones 
voluntàries que hi col·laboren. 
Mentre que les persones con-
tractades se situen en 102.000, 
als mateixos nivells de 2007 
després d’haver arribat fins a 

beques, ha estat un clar exercici 
de participació ciutadana que cal 
valorar molt positivament.
La captació de fons és una ma-
nera de facilitar i incentivar la 
participació ciutadana. Al voltant 
d’una necessitat social, en aquest 
cas, de diners per anar de colò-
nies, ens organitzem i demanem 
la participació de tots aquells i 
aquelles que comparteixen que 
les colònies són un espai educa-
tiu interessant per al desenvolu-
pament dels nens i les nenes. Hi 
ha dos elements claus: tothom 
entén que els diners són neces-
saris per adquirir béns i serveis 

120.000 persones, les persones 
voluntàries han crescut un 23% i 
ja són més de 300.000. El nom-
bre d’organitzacions s’ha reduït 
lleugerament fins a les 6.800 
entitats, però, en canvi, s’ha 
mantingut l’impacte econòmic 
que representen, el 2,8% del PIB 
català.
Paradoxalment, l’augment de 
persones destinatàries de les 
entitats socials s’ha produït en 
paral·lel a la reducció del nom-

i molta gent té una experiència 
propera dels avantatges que su-
posa que els nens i les nenes pu-
guin gaudir d’aquesta activitat.

El resultat econòmic ha estat im-
portant, però el que cal destacar 
de la gimcana és el nombre de 
persones que hi ha dedicat temps 
i imaginació i que, a través de les 
diferents proves del joc, han fet 
arribar a amics i coneguts una 

bre de persones contractades 
als equips, una situació difícil 
de gestionar. Això ha provocat 
que la gestió del dia a dia s’ha-
gi fet molt complexa. Però les 
entitats socials no estem vivint 
només una època de canvis, sinó 
que estem immersos en un canvi 
d’època al qual toca respondre 
amb canvis estratègics. L’Anuari 
mostra deu temes clau per refle-
xionar, actuar i poder encarar el 
futur amb opcions estratègiques 
pròpies i valuoses. 
Per exemple, quina és la compli-
citat social que té la nostra en-
titat? Les persones implicades 

necessitat social no coberta i els 
han facilitat l'oportunitat i un 
mitjà concret per pal·liar-la.
Si acceptem que demanar diners 
per una causa és una manera 
d’afavorir la participació ciuta-
dana, d’ampliar la base social de 
la nostra entitat, d’acostar-la a 
persones que estan lluny de les 
organitzacions socials, de donar a 
conèixer les necessitats no cober-
tes de la nostra societat i d’afavo-
rir la solidaritat, no tindrem por 
ni vergonya de demanar la col· 
laboració dels nostres familiars, 
amics i coneguts. Perquè captar 
fons esdevindrà una manera d’e-
xercir el nostre compromís amb 
les causes en les quals creiem. 

aportant temps, recursos eco-
nòmics i relacions seran un ele-
ment clau per afrontar el futur 
de les entitats amb legitimitat i 
capacitat transformadora.
També planteja altres reptes 
que cal afrontar com les noves 
competències als equips, l’im-
pacte de les TIC, la necessitat de 
conèixer l’impacte de les nostres 
activitats, la construcció d’un 
nou paradigma de relació amb 
l’Administració Pública, més 
col·laboració entre organitza-
cions...
En definitiva, dades i reptes per 
encarar el futur. 

Molt més que una gimcana

Dades i reptes del Tercer 
Sector social a Catalunya

opinió
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista científic nord-americà.

La captació de fons 
és una manera de 
facilitar i incentivar 
la participació 
ciutadana
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Formació
Millora 
dels cursos 
de monitors i 
directors

Qualitat 
democràtica
Gabilondo i 
Ramoneda 
inicien el debat

Suport 
Associatiu
25 anys 
al costat de les 
entitats

pàg. 7pàg. 5pàg. 4xarxa esplai 

E ls/les joves estan 
pagant els plats 
trencats de la cri-

si. Per primera vegada 
en molt de temps, la ge-
neració actual de joves 
viurà en pitjors condi-
cions que la dels seus 
pares. El símptoma 
més evident d’aquesta 
situació és que més de 
la meitat dels menors 
de 30 anys al nostre 
país es troba en situació 
d’atur. En aquest con-
text, des de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i les 
entitats que en formen 
part, es posa l’accent 
a impulsar programes 
on els joves es puguin 
relacionar, formar, im-
plicar i també treballar. 
En definitiva, on puguin 
esdevenir protagonistes 
actius i compromesos 
del present i del futur.

Per definició, els centres 
d’educació en el lleure ja 
són uns espais que pro-
mouen el creixement i 
l’autonomia dels nois i les 
noies a mesura que es van 
fent grans. Un dels mi-
llors exemples de progra-
mes dirigits als joves són 

Joves participants. Sessió de presentació del programa Tresca Europe el passat 15 d’octubre. 
(Foto A. Valle)

El Congrés de Diputats ha 
aprovat i enviat al Senat 
la Llei d’Acompanyament 
dels Pressupostos de l’Es-
tat del 2014 que contem-
pla de manera explícita 
l’exempció de l’IVA dels 

 Tresca Europe, un nou programa d’inserció    
 sociolaboral de joves en risc d’exclusió

Fundación Esplai amb 
el suport de la funda-
ció Stavros niarchos 
va presentar el passat 
dimarts 15 d'octubre 
el projecte europeu 
d'inserció sociolabo-
ral tresca Europe per 
a joves en risc d'ex-
clusió social, en el que 
participaran 350 joves 
d’entitats de Catalu-
nya, Espanya, portugal 
i Itàlia. 

tresca Europe establi-
rà  la metodologia del 

programa juvenil tres-
ca Jove a les entitats 
socials Agència Jove de 
Burjassot (València), 
Fundaçao da Juventu-
de (portugal) i l'asso-
ciació ArCI (Itàlia).

L'èxit del progra-
ma tresca Jove, que 
va iniciar la Funda-
ció l'any 2010 i que 
ha comptat amb la 
participació de 205 
joves provinents de 
17 municipis de la 
província de Barce-

lona, està avalat pels 
excel·lents resultats 
obtinguts en la inclu-
sió social dels joves 
participants: en l'últi-
ma edició finalitzada 
del projecte tresca 
Jove, un 27% dels jo-
ves participants s'han 
vinculat de forma 
voluntària a entitats 
educatives i socials 
del territori, un 20% 
s'han incorporat al 
mercat laboral, i un 
16% han reprès el seu 
procés formatiu.

La Fundació promou la formació, el  
compromís i la inserció laboral dels joves
 Fundació.  Més de 150 participants a la IV Setmana pels Drets de la Joventut

@CarlesXifra 

Carles 
Xifra 

se’n desenvolupen mol-
tes d’altres durant tot el 
curs. Precisament, per 
donar-les a conèixer, el 
divendres 29 de novem-
bre tindrà lloc al CENTRE 
ESPLAI la Jornada d'Ex-
periències d'Aprenentat-
ge Servei en l'àmbit del 
lleure, organitzada per la 
Fundació, amb el suport 
de la Diputació de Barce-
lona. La jornada vol ser 
un espai d’intercanvi de 
projectes i de debat sobre 
l’impacte d’aquestes pràc-
tiques en les comunitats 
on es duen a terme. És 
previst que hi participin 
educadors/es de lleure, 
tècnics/ques municipals 
de joventut, educació, 
cultura i món educatiu 
en general.

◗ Setmana pels Drets
 de la Joventut

La Jornada d’Intercanvi 
d’Experiències d’Apre-
nentatge Servei donarà 
el tret de sortida de la IV 
edició de la Setmana pels 
Drets de la Joventut. Du-
rant el cap de setmana 
del 29 de novembre i el 
diumenge 1 de desembre, 
prop de 150 joves de Cata-
lunya, de la resta de l’Estat 
espanyol, de França, Por-
tugal, i d'Amèrica Llatina, 
es reuniran a CENTRE 
ESPLAI per participar en 

tallers formatius i confe-
rències, així com en un 
munt d'activitats lúdiques 
i educatives a l'hora.

Els eixos temàtics que es 
treballaran durant aques-
ta trobada han estat defi-
nits pel Grup Motor de 
Joves de la Setmana pels 
Drets de la Joventut 2013, 
format per una vintena de 
joves de diferents entitats 
la Federació Catalana de 
l'Esplai, del projecte Tres-
ca Jove de la Fundació, 
juntament amb joves d’al-
tres entitats com el Casal 
dels Infants o Palau Alós 
de Barcelona. Aquests 
eixos són els següents: 
“Dret a la salut i l’esport: 
realitat o luxe?”; “Ciuta-
dania Crítica. Defensem 
els nostres drets!” i “Pre-
sent i futur, la vida, la fei-
na... Aquí o a fora?”, on es 
compartiran experiències 
de joves que han marxat 
a l’estranger a treballar i 
recursos per trobar feina 
en d’altres països. 

La Setmana pels Drets de 
la Joventut és organitzada 
per la Fundació Catalana 
de l’Esplai i La Liga Ibe-
roamericana. A més de 
Catalunya, aquesta ex-
periència també se celebra 
a Argentina, El Salvador, 
Bolívia, Equador i Mèxic.

els projectes d’aprenen-
tatge servei, on els nois i 
noies adquireixen en una 
primera fase uns conei-

xements que després els 
serveixen per implicar-se 
en el desenvolupament 
d’una acció en benefici de 

la comunitat. Els camps 
de treball, a l’estiu, són 
activitats d’aprenentatge 
servei, però als esplais 

 Menjadors escolars. S’assumeixen els preceptes de la Unió Europea

El Congrés reconeix l’exempció de l’IVA dels menjadors 
escolars gestionats per entitats sense afany de lucre

Cristina 
Rodríguez 

serveis de menjador es-
colar prestats per entitats 
sense afany de lucre. D’a-
questa manera, assumeix 
als preceptes del Tribunal 
de Justícia de la Unió Eu-
ropea, tal com va demanar 
el passat 6 de maig el co-
missari de fiscalitat de la 
Comissió Europea, Algir-
das Semeta, en resposta a 

les preguntes efectuades 
per diferents eurodiputats. 
També es dóna resposta al 
Parlament de Catalunya, 
que el passat 18 d’abril va 
aprovar per majoria abso-
luta una resolució a favor 
de l’exempció. Les entitats 
socials, entre les quals la 
Fundació Catalana de l’Es-
plai, sempre han defensat 

que la llei contempla l’e-
xempció de l’IVA en els 
menjadors escolars per la 
seva importància educativa 
i social, sobretot en aquests 
moments de crisi. L’aplica-
ció del 21% de l’IVA en els 
menjadors repercutiria di-
rectament en les famílies i 
representaria un nou fac-
tor d’exclusió social.
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xarxa esplai 

Dos ponents de luxe. D’esquerra a dreta, la directora general de la Fundación Esplai, Imma Mayol; el responsable de Relacions 
Institucionals i protocol de l’Obra Social de “la Caixa” a Madrid, Fernando Pastor; el president de la Fundación Esplai, Josep Gassó; el 
periodista Iñaki Gabilondo; la membre del Consell Assessor, M. Teresa Mogín; i el filòsof i periodista Josep Ramoneda. FOTO: Josep M. Valls

J. M. Valls. Més de 70 perso
nes van assistir dimarts 
1 d'octubre a l'Edifici La 
Nau de la Universitat de 
València per participar en 
la presentació del llibre 
Ciutadania i ONG. El nou 
paper del Tercer Sector 
davant el canvi d'època, 
editat per la Fundación 
Esplai.

L'acte de presentació, 
que es va emmarcar dins 

del Fòrum de Debat de 
la Universitat de Valèn
cia, va anar a càrrec del 
sociòleg Enrique Arnanz i 
el pedagog Carles Barba, 
dos dels autors del llibre, 
i va ser presentat i mo
derat per Nieves Dios, del 
Patronat de la Fundación 
Esplai. A més de Valèn
cia, el llibre també s’ha 
presentat en sengles 
actes a Barcelona, Bilbao 
i Madrid.

Ivonne del Pozo. El 6 i el 7 
d'octubre, es va realitzar 
la trobada de la Junta 
Directiva de la Liga Ibe
roamericana a Piriapolis, 
Uruguai, aprofitant la 
celebració dels 25 anys 
de l'Abrojo (entitat sòcia 
amfitriona de la trobada). 
L'objectiu de la troba
da va ser finalitzar el 
disseny del Pla Operatiu 
de treball 20132015, 
que compta amb tres 
eixos centrals: 1 Ciuta
dania i Inclusió Social; 
2 Infància, Adolescència 
i Joventut i 3 Societat 
Civil, Acció Pública i 
Política Regional. Es van 
poder definir les línies 
de treball i els espais de 

trobada més importants 
en el calendari, així com 
repartir les responsa
bilitats i assumpció de 
compromisos entre els 
presents.

La Lliga integra 29 
organitzacions de la 
regió iberoamericana 
que treballen des d'una 
perspectiva de drets 
en programes, projec
tes i accions per a la 
superació de la pobresa 
i l'exclusió social, de la 
qual Fundación Esplai és 
sòcia fundadora. Núria 
Valls i Ivonne del Pozo 
van participar en la 
Junta Directiva en repre
sentació de la Fundació 
Esplai.

J. M. Valls. El passat mes de 
setembre el Patronato 
de la Fundación Esplai 
nomenava Imma Mayol 
nova directora general 
d'aquesta fundació d'àm
bit estatal. Aquest nome
nament correspon al nou 
impuls que el Patronato 
està liderant fruit de la 
reflexió estratègica que 
s'ha fet durant aquest 
últim any. Imma Mayol 
serà l'encarregada de 
desenvolupar les línies 
estratègiques relaciona
des amb el foment de la 
ciutadania, l'educació en 

valors, la inclusió digital 
i l'enfortiment del tercer 
sector.

Imma Mayol i Beltran va 
néixer a Palma l’any 1958. 
És llicenciada en Psicolo
gia per la Universitat de 
Barcelona i és experta 
en intervenció social i 
abordatge de les drogo
dependències. Ha estat 
diputada per ICVEUiA 
al Parlament de Catalu
nya entre 1992 i 1999, 
i tinenta d'alcalde a l’A
juntament de Barcelona 
entre 1999 i 2011.

imma Mayol, nova directora  
general de la Fundación Esplai 
d’àmbit estatal

Fundació

Cooperació

Fundación Esplai

Presentació de Ciutadania 
i onG a València 

 Consell Assessor. Se celebra a Madrid el Ple del Consell Assessor de 
Fundación Esplai

Gabilondo i ramoneda 
inicien el debat 
sobre “Ciutadania 
i qualitat democràtica”

E l passat dijous 
3 d'octubre va 
tenir lloc al Cai-

xaFòrum de Madrid el 
Ple del Consell asses-
sor de la Fundación 
Esplai, que va comp-
tar amb les interven-
cions del periodista 
iñaki Gabilondo i del 
també periodista, fi-
lòsof i escriptor Josep 
ramoneda.

En total, es van aplegar 
prop d’una cinquantena 
de representants d'or-
ganitzacions del Tercer 
Sector, el món universi-
tari, les empreses o les 
administracions públi-
ques. El tema central de 
la reunió va ser una re-
flexió sobre "Ciutadania 
i qualitat democràtica", 
que serà el tema i el títol 
del sisè volum de la col-
·lecció “Documents per 
al debat”. 

Per centrar el debat, els 
assistents ja disposaven 
d’un document base ela-
borat a partir de troba-
des prèvies realitzades 
amb Carles Campuzano 

i José María Izquierdo a 
Madrid, amb Imanol Zu-
bero, José Luis Zubizarre-
ta, Xabier Aierdi a Bilbao, 
amb Josep Ramoneda i 
Joan Subirats a Barcelona   
i amb Ximo García Roca a 
València. 

Josep Gassó, president de 
Fundación Esplai, va ini-
ciar el Ple per donar pas 
a Imma Mayol, directora 
general de la Fundación, 
que va explicar les prin-
cipals línies d'actuació 
de l'organització pel 2014 
entorn de tres eixos: in-
fància i joventut, inclu-
sió digital i ciutadania i 
Tercer Sector. Després, 
Enrique Arnanz, sociòleg 
i membre del Patronat de 
Fundación Esplai, va fer 
una descripció de com 
serà el procés d'elaboració 
de "Ciutadania i Qualitat 
Democràtica".

política, economia 
i persones
Posteriorment, Iñaki Ga-
bilondo va iniciar la seva 
intervenció amb el títol 
"El relat de la crisi i la 
seva afectació en la vida 
democràtica", en el qual 
va anar desgranant di-
versos dels aspectes que, 
al seu entendre, han de 
millorar la qualitat de la 

democràcia. En aquest 
sentit, Gabilondo va cri-
ticar la subordinació de la 
política a l'economia i la 
primacia en el discurs po-
lític de la macroeconomia 
en detriment dels ciuta-
dans i ciutadanes. Davant 
d'aquesta situació, Gabi-
londo va reclamar que les 
persones tornin a estar al 
centre de tots els debats 
(polítics, socials...).

Josep Ramoneda va abor-
dar en la seua ponència 
"Els canvis necessaris en 
la regeneració de la políti-
ca, la democràcia i la par-
ticipació ciutadana " algu-
nes alternatives davant la 
situació descrita per Gabi-
londo. Ramoneda va reco-
nèixer que la política s'ha-
via convertit en el "boc 
expiatori de tot", però va 
assenyalar que, sense ella, 
la societat es queda sense 
defensa davant el poder 
hegemònic dels diners. 
No obstant això, el filòsof 

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

va reivindicar la impor-
tància del bé comú i d'una 
cultura democràtica de la 
qual la ciutadania se sent 
portadora i va apuntar la 
importància creixent dels 
moviments socials que in-
diquen una repolitització 
de la societat.

Ambdues intervencions 
van generar un intens 
debat d'idees. Totes 
aquestes aportacions 
contribuiran a generar un 
fòrum de discussió que, 
en els propers mesos, 
anirà sumant aportacions 
a través del web que s’ha 
creat amb l'objectiu de 
dinamitzar aquest debat 
i recollir opinions a tra-
vés d'Internet.

Participeu en el debat!
Si voleu participar en la reflexió i elaboració 

de "Ciutadania i qualitat democràtica" 
podeu fer-ho entrant a   
www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org, 
o a través de les xarxes socials i les trobades 
presencials que s’organitzaran.

Mireu el vídeo 
de les 
intervencions 
d'Iñaki Gabilondo 
i Josep ramoneda

Trobada de la Junta Directiva de 
la Liga iberoamericana a Uruguai
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xarxa esplai 

L’equip humà de Suport Associatiu. Tècnics compromesos i altament qualificats per assessorar les entitats.

 E-inclusión. Se celebra el Fòrum #einclusion13

Capacitar la ciutadania 
per a la inserció sociolaboral 

Els reptes de l'e-in-
clusió passen per 
fer possible que les 

tecnologies de la infor-
mació i la comunicació  
(TiC) ajudin les perso-
nes en risc d'exclusió so-
cial i laboral a incremen-
tar les seves possibilitats 
per a una ciutadania 
activa. aquest va ser l'eix 
del Fòrum #einclusi-
on13 que el dijous 21 de 
novembre va aplegar 150 
representants de 50 en-
titats d'arreu del Estat. 

 Club de Suport. La Trobada anual marcarà l’inici de les celebracions de l’aniversari

Suport Associatiu, 25 anys 
al costat de les entitats 

El proper 12 de 
desembre Suport 
associatiu cele-

brarà al Club d’Esplai 
Bellvitge la seva iii 
Trobada anual d'En-
titats del Club de Su-
port. La trobada, que 
pren per lema "25 anys 
al costat de les enti-
tats", marcarà el tret 
d’inici de la celebració 
d’aquest aniversari de 
l’entitat.

La jornada d’enguany gi-
rarà entorn de la capaci-
tat de mobilització de les 
entitats. En aquest sentit, 
es presentaran quatre 
experiències destacades: 
l’Assemblea Nacional de 
Catalunya explicarà com 
es va gestionar el volun-
tariat de la Via Catalana 
cap a la Independència; 
el Club Muntanyenc Sant 
Cugat ens parlarà de la 
regularització dels tre-
balladors dels clubs es-
portius, implantant una 
nova forma de treballar. 
També coneixerem les ex-
periències de la Fundació 

d’Atenció als Dependents 
i de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, que exposaran 
les claus de l’èxit de pro-
jectes relacionats amb el 
compromís i la implicació 
dels seus usuaris i treba-
lladors.
La jornada se celebrarà 
al Club d’Esplai Bellvitge, 
primera seu de Suport As-
sociatiu quan es va cons-
tituir l’any 1988. Durant 

@suport_org

Víctor 
García 

@cespinosah

Cristina 
Espinosa  

A la trobada es van poder 
compartir experiències en-
tre professionals, organit-
zacions socials, voluntaris, 
persones del món acadè-
mic vingudes de diferents 

la Trobada s’inaugurarà 
una exposició on es po-
dran repassar aquests 25 
anys d’història: des de l'i-
nici de l’entitat, creada per 
ajudar els esplais del Mo-
vibaix a millorar la seva 
gestió laboral, econòmica 
i jurídica; fins al moment 
actual, que es dóna asses-
sorament a més de 1.000 
associacions i fundaci-
ons. També es recordarà 

 Opinió
@nvallsc

núria Valls
Gerent 

de Suport 
Associatiu

redoblem 
el nostre 
compromís 
amb 
les entitats!
Sembla mentida, però 
ja fa 25 anys que vam 
crear Suport Associa
tiu! Vam començar a 
Bellvitge donant suport 
als esplais del Movibaix 
i ara estem assessorant 
més de 1.000 entitats 
d’arreu de Catalunya. 
I és que ha estat un 
període en el qual, al 
nostre país, el tercer 
sector ha viscut una 
evolució impressionant, 
esdevenint un agent 
clau i imprescindible per 
tal d’avançar cap a una 
societat més igualitària, 
participativa i cohesio
nada. 
Ara, però, el paper de 
les entitats socials és 
més difícil que mai: la 
crisi ens aboca a haver 
d’atendre moltes més 
necessitats, amb molts 
menys recursos. Per 
aconseguirho, des de 
Suport Associatiu redo
blem el nostre compro
mís i il·lusió en l’objec
tiu pel qual vam néixer 
fa 25 anys: ajudar les 
entitats a millorar la 
gestió perquè puguin 
dedicar al màxim de 
recursos a complir les 
seves missions. 

Junts ho aconseguirem!

moments clau de suport, 
com la presentació dels 
programes informàtics 

de gestió o del Pla d’In-
formatització d’Associa-
cions. 

llocs de l'Estat i amb diver-
ses vivències en programes 
d'e-inclusió, amb l'objectiu 
de seguir creixent en tots 
els sentits. 
Durant la primera part de 

la jornada, es van desen-
volupar tres espais de tre-
ball on es van abordar els 
temes de l’emprenedoria, 
les migracions, i els joves 
educadors, plantejats sota 
la perspectiva de l'e-inclu-
sió. També es va presen-
tar el programa de certifi-
cació oficial de Microsoft 
Beca.MOS.

El Fòrum també va in-
cloure un espai on la 
Fundación Esplai va po-
der compartir els reptes 
d’e-inclusió pel 2014 a 
través dels seus programes 
"Red Conecta", "Conecta 
Jove", "Red Conecta Mi-
gracions" i InserTIC.

 tercer Sector 

La Fundació 
Catalana de 
l'Esplai partici-

parà en el iV Congrés 
del Tercer Sector 
Social, organitzat per 
la Taula d'entitats del 
Tercer Sector Social 
de Catalunya durant 
els dies 27, 28 i 29 
de novembre. amb 
el lema "avançar 
en igualtat i drets 
socials", el principal 
objectiu del Congrés 
és aconseguir fer un 
nou pas endavant per 
esdevenir un sector 

Les entitats 
socials 
s'apleguen 
per esdevenir 
un sector més fort

més fort, més com-
promès, més recone-
gut i més influent.

Durant aquestes jorna-
des, es podrà participar 
en diferents col·loquis, 
debats i conèixer les ex-
periències més innova-
dores de les entitats a 
l'Àgora d'Experiències. 
“D’altra banda, Suport 
Associatiu disposarà 
d’un estand per asses-
sorar gratuïtament to-
tes les entitats del con-
grés que ho desitgin en 
temes de gestió”.

Miguel González-Sancho, responsable de la Comissió Europea de 
l’Agenda Digital, Imma Mayol, directora general de la Fundación 
Esplai, i Cesk Gasulla, responsable de programes d’E-inclusió de 
la Fundación, en la presentació del Fòrum #einclusión13. Foto: A. Valle

Jornada anual de Suport Associatiu
12 de desembre de 2013, a les 17 h

Club d’Esplai Bellvitge  rambla Marina, 161-177  
L’Hospitalet de Llobregat

Informació i inscripcions: www.suport.org
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La Fundació Cata-
lana de l’Esplai 
ha signat un 

important acord de 
col·laboració amb Tri-
odos Bank, el primer 
banc ètic d’Europa. 
aquest acord permet 
millorar la liquiditat 
dels projectes socials 
de la Fundació amb 
una línia de bestretes 
de factures de l’admi-
nistració pública i una 
altra línia de crèdit 
amb garantia hipotecà-
ria. alhora, s’enceta un 
marc de col·laboració 
amb el sector financer 
molt més coherent 
amb la missió i valors 
de la Fundació Catala-
na de l’Esplai.

Des de la Fundació es 
valora molt positivament 
aquest acord de col·lab-
oració, en uns moments 
que les tensions en treso-
reria són molt habituals 
en les entitats socials a 
causa dels constants re-
tards en els cobraments 
provinents de les admi-
nistracions públiques, 
tant per serveis contrac-
tats com per subvenci-

 Fundació. Triodos Bank incorpora criteris de sostenibilitat i impacte positiu

La Fundació signa un acord 
amb el primer banc ètic d’Europa
@fundacioesplai 

Maria José 
Navarrete

@fundacioesplai 

Isabel 
Matas

xarxa esplai 

 “L’Aventura de la Vida”. Acords amb Bayer i Plusfresc
Apostant per la salut des de la responsabilitat social corporativa  

La Fundació Cata-
lana de l’Esplai 
ha impulsat una 

estratègia d’apropa-
ment al sector em-
presarial per tal de 
donar continuïtat a 
un dels seus projectes 
amb més trajectòria: el 
programa de promoció 
de la salut “L’aventura 
de la Vida”, que ara 
compleix 15 anys  i que 
busca noves formes de 
finançament per seguir 
educant en la promoció 
i prevenció de la salut. 

Des de la Fundació s’ha 
ofert a les empreses la 
possibilitat de col·lab-
orar en una proposta de 
mecenatge coherent i fle-
xible adaptada als temps 
actuals, ajustada als re-
cursos de responsabilitat 
social corporativa.  Les 
empreses no han dubtat 
a valorar “L’Aventura de 
la Vida” com un projec-
te de llarg recorregut en 
l’àmbit de la promoció de 
la salut i d’impacte social 
important —des del 1999 
hi han participat 110.000 
alumnes i s’hi han invo-
lucrat 65.000 famílies i 
10.000 professors/es— i 
que compta amb el suport 
de les adminis tracions 

públiques. 
En una primera fase, ja 
s’han vinculat a “L’A-

ventura de la Vida” dues 
empreses: la multinacio-
nal Bayer i la cadena de 

supermercats de Lleida 
Plusfresc. Així el passat 
10 d’octubre, Carlota Gó-

mez, directora de Comu-
nicació i Responsabilitat 
Social Corporativa de la 
multinacional Bayer a 
Espanya i Josep Gassó, 
president de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, 
van signar el conveni de 
col·la boració.

També ho va fer el 25 
de juny el Sr. Rafael Pu-
jol Solanes, president 
de l’empresa SUBSA, 
Supermercats Pujol S.L.

Entre Bayer i Plusfresc 
han garantit la partici-
pació de 4.000 infants en 
el programa “L’Aventura 
de la Vida” durant el curs 
2013-2014.

Col·laboració. Josep Gassó, president de la Fundació, i Carlota Gómez, directora de Comunicació 
i RSC de Bayer a Espanya, després de signar el conveni de col·laboració. Foto: J. M. Valls

ons. Paradoxalment, ara 
que seria més necessària 
que mai la col·laboració 
de les entitats financeres 
per aportar liquiditat, és 
quan més es restringeix el 
crèdit. Per aquest motiu, 
des de la Fundació s’apre-
cia, especialment, l’acord 
amb Triodos Bank, una 
entitat financera que, a 
més de creure en la labor 
social de la Fundació, 
s’implica aportant liqui-
ditat.

una entitat 
financera diferent
Triodos Bank no és un 
banc com els altres. És 
el primer banc ètic d'Eu-
ropa. Fundat a Holanda 
l’any 1980, la seva mis-
sió com a banc és contri-
buir a un canvi positiu i 
sostenible de la societat 
des del sistema finan-
cer. Aquesta missió es 
materialitza en la seva 
política d'inversió i en els 
productes i serveis que 
ofereix, als quals el banc 
incorpora criteris de 
sostenibilitat i impacte 
social positiu. D'aquesta 
manera, a la rendibilitat 
econòmica característica 
de l'activitat bancària, 
Triodos Bank uneix el 
retorn social i mediambi-
ental. Es tracta, en defi-
nitiva, d'una altra mane-

ra de fer banca, dirigida 
a persones que, amb la 
seva activitat empresa-
rial o els seus estalvis, 
volen canviar el món.

En l’actual context de 
crisi econòmica i de res-
triccions en les línies de 
crèdit, Triodos Bank s’ha 
caracteritzat per donar 
suport a nombroses en-
titats socials. A més de 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai, l’entitat finance-
ra també col·labora amb 
oenagés catalanes com 
ara Arrels Fundació, Ac-
ció contra la Fam, Funda-
ció Futur, Fundació Ad-
sis, Grup SIFU, Intermón 
Oxfam, Setem o Acidh.

Què diferencia 
la banca ètica de 
la convencional?
Dirigim el finançament 
únicament a economia 
real, a sectors que mi-
lloren la qualitat de vida 
de les persones i el medi 
ambient. A més, som 
transparents envers els 
nostres clients.

Amb quantes entitats 
socials treballa  
triodos Bank? 
En les tres dècades d’ac-
tivitat de Triodos Bank 
a Europa, s’han finançat 
més de 24.000 iniciatives 
dels sectors social, medi-
ambiental i cultural, els 
tres pilars del banc. Els 

projectes d’integració so-
cial, discapacitat, perso-
nes grans, salut i comerç 
just van representar el 
28% dels crèdits el 2012.

Què els representa
treballar amb la Funda-
ció Catalana de l’Esplai? 
Hem concedit finança-
ment a l’entitat dins de 
l’objectiu de treballar 
amb iniciatives amb im-

pacte social positiu. En 
aquest cas, es tracta d’un 
referent per la seva tasca 
en l’àmbit de l’educació 
des del lleure.

per a un particular, 
quins avantatges té 
operar amb triodos 
Bank? 
Saber que els seus diners 
al banc treballen d’acord 
amb els seus valors, po-
dent comprovar que fi-
nancen empreses i pro-
jectes amb valor so cial 
afegit. A més, a Triodos 
Bank trobarà els ser-
veis bancaris habituals: 
compte corrent i d’es-
talvi, dipòsits, inversió o 
targetes.

"Financem empreses 
i projectes amb 
valor social afegit"

Entrevista a: Isabel Sánchez torres
Directora Regional zona Este – Triodos Bank

S’han finançat 
més de 24.000 
iniciatives dels 
sectors social, 
mediambiental 
i cultural

Triodos Bank 
té com a 
missió 
contribuir a 
un canvi 
positiu i 
sostenible 
de la societat 
des del 
sistema 
financer

Més informació: 
www.triodos.es
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d’habilitats i capacitats orga-
nitzatives, motivacionals i co-
municatives de les persones 
preses, i que es concreta en la 
creació d’un grup dinamitza-
dor de les activitats de lleure 
que es programen al centre. 

La primera edició del projec-
te es va dur a terme el 2010, 
als centres penitenciaris de 
Brians 1 i Brians 2, atenent 
directament prop de quaran-
ta-cinc interns. Fruit de l’èxit 
d’aquest projecte, s’ha pogut 
posar en marxa una segona 
edició al centre penitenciari 
de Quatre Camins, on s’ha 

Cursos de formació. L’1 d’octubre va entrar en vigor la nova normativa que regula els cursos de formació de monitors i directors 
de lleure educatiu. Foto: A. Valle

L ’1 d’octubre de 
2013 va entrar 
en vigor la nova 

normativa que regula 
els cursos de formació 
de monitors/es i direc-
tors/es de lleure edu-
catiu, que s’ha traduït 
en una actualització 
dels cursos, amb una 
nova estructuració i 
un plantejament basat 
en l'aprenentatge per 
competències que 
afavoreix entendre 
l’educació en el lleure 
com a formació molt 
més regulada, estruc-
turada. 

Els nous cursos estan or-
ganitzats per mòduls for-
matius; permeten, així, 
trobar noves fórmules 
d’accés, de convalidació 
amb altres formacions i 
d’enteniment del progrés 
de la formació per com-
petències. 

El Centre d’Estudis de 
l’Esplai ha estat l'encarre-
gada d’actualitzar tant l’es-
tructuració, com el contin-
gut, el nou plantejament 
i el sistema d’avaluació 
segons les recomanacions 
de la Direcció General de 
Joventut. Aquest plan-
tejament està dissenyat 
a través del treball per 

competències, vinculat 
a les necessitats socials 
plantejades avui en dia. 

Canvis més 
significatius
Entre els principals can-
vis destaquen la incor-
poració del treball per 
competències en el plan-
tejament educatiu; l’aug-

 Formació. El Centre d’Estudis ja imparteix la nova formació 

Millora en els cursos per a 
monitors i directors de lleure

ment d’hores, podent 
incorporar uns mòduls 
on-line, facilitant l’apro-
fundiment en temes es-
sencials de la formació de 
lleure; i la possibilitat de 
fer una modalitat del curs 
de directors/es que ja in-
clou els mòduls formatius 
del curs de monitors.  Ja 
estan en vigor i dispo-

@cestudisesplai 

Patrícia 
Compañó

@issantero 

Isabel 
Santero

xarxa esplai 

Fa uns quants anys 
definíem els models 
dels Centres d’Es
plai, ara i aquí. El 
pas següent es faria 
amb un seminari 
sobre “la gestió 
dels esplais”, en el 
qual es formulaven 
diversos models de 
gestió i cinc reptes 
organitzatius con
siderats prioritaris. 
Calia dissenyar pro
jectes concrets amb 
els quals implemen
tar i experimen
tar noves formes 
organitzatives, tot 
formant, alhora, 
persones capaces 
de liderar els canvis 
organitzatius que 
les noves situaci
ons requereixen. 
És el que pretén el 
postgrau Lleure, So
cietat i Comunitat, 
dirigit pel Dr. Enric 
Prats (ICE de la UB). 
La modalitat del 
postgrau és semi
presencial, amb una 
part online. El curs 
s’ha desenvolupat 
en cinc mòduls: 
funcions socials i 
educatives; comu
nicació i acció co
munitària; famílies, 
estat de benestar 
i educació; soste
nibilitat i viabilitat 
econòmica; i el 
lideratge compartit 
a les entitats. Cada 
un ha estat obert 
amb una conferèn
cia de Carles Barba, 
Ismael Peña, Carme 
López, Joan Majó i 
Àngel Castiñeira. Els 
alumnes preparen 
un projecte, apli
cable al seu esplai, 
centrat en algun 
dels temes tractats 
als mòduls. Acabat 
el curs, la FCE pre
tén tancar el cicle 
recollint el fruit del 
procés en un docu
ment que definirà 
diversos models de 
gestió dels esplais, 
ara i aquí.

La gestió 
dels esplais

 Opinió
Salvador 
Carrasco

Patró de la 
FCE i membre 

del Centre 
Promotor 
d’ApS de 
Catalunya

més info:

Centre d’Estudis 
de l’Esplai

93 551 15 33

nibles els calendaris i 
programes dels nous 
cursos en el nou format 
normatiu al web www.
esplai.org.

 Formació. Amb la col·laboració de l'Obra Social de "la Caixa"
Èxit del programa de lleure 
als centres penitenciaris   

 Esplais.  

E l passat dia 27 de 
setembre el grup 
d’interns del centre 

penitenciari de Quatre Ca-
mins que ha participat en el 
projecte “Gal·la, la partici-
pació i el lleure als Centres 
Penitenciaris”, ha presen-
tat davant la resta d’interns 
la seva vivència participa-
tiva i positiva en aquesta 
experiència impulsada per 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai i que compta amb 
la col·laboració de l’obra 
Social de “la Caixa”.

“Gal·la, la participació i el lleu-
re als Centre Penitenciaris” és 
un projecte d’aprenentatge 
que neix amb la intenció de 
potenciar la cultura partici-
pativa dins l’entorn peniten-
ciari, que treballa un conjunt 

Asun Gil. El passat dissabte 14 de setembre es 
va celebrar Movidic, la tradicional trobada 
anual de monitores i monitors que dóna el 
tret de sortida del curs de les entitats de la 
Federació Catalana de  l'Esplai. La jornada, 
que es va desenvolupar a CENTRE ESPLAI, 
al Prat de Llobregat, va aplegar més de dos-
cents monitores i monitors.

En el transcurs de la trobada, es van pre-
sentar, entre d’altres, la proposta educativa 
"B612” sobre el consum conscient i sostenible 
(vegeu pàg. 8-9). La segona part es va dedicar 
al treball de les diferents comissions pedagò-
giques: la de petits, la de mitjans, la de joves i 
la de suport a la discapacitat, a més d'un grup 
específic de treball amb responsables.

constituït un grup de ges-
tors cultural format per vint 
interns. Amb vista al futur, la 
Fundació es proposa comen-
çar el procés al Centre Peni-
tenciari de joves, adaptant la 
metodologia del projecte a 
aquest nou perfil de partici-
pants.

Aquest projecte ha format 
part del programa Com-
partim de gestió del conei-
xement del Departament 
de Justícia, esdevenint un 
recurs per a la pràctica d’e-
ducadors socials als Centres 
Penitenciaris. 

Més de 200 monitors 
al Movidic 2013 
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perquè el consum és a tot arreu i tothom, petits i grans, 
estem exposats a l’allau d’estímuls que ens aboquen a un 
model de consum basat en el desig i el consum excessiu 
i irracional. El consum ha passat de ser una adquisició de 
béns o de serveis a ser un procés sociocultural de cons
trucció de la pròpia identitat, de manera que els estils 
de consum defineixen les nostres vides fins al punt que 
avui dia ens preguntem si “som” el que consumim? El 
problema apareix quan el desig va lligat al miratge que, 
si no tens totes aquestes coses, no ets prou feliç, no estàs 
prou satisfet, no estàs “al dia”, no formes part del grup, en 
depens totalment...

perquè hi ha un fet inqüestionable: 
la causa principal del deteriorament de l’entorn natural i social 
rau en el nostre model de creixement actual. D’una banda, conside

ra erròniament la terra com un objecte inesgotable i ama
ga el cap enfront de les conseqüències desastroses 

de la desforestació, de la contaminació de l’aigua i 
de l’atmosfera, de la sequera i de la fam. D’altra 
banda, una economia basada en la globalització 
dels mercats, cada vegada més interdependents 
els uns dels altres, no és un avantatge igual per 
a tothom. Un cop més, els països més empobrits 
s’emporten la pitjor part, i segueixen esclaus 
d’un model que vulnera permanentment els seus 

drets laborals i socials i no els permet superar les 
condicions de pobresa en què viuen.

perquè enfront d'aquesta cultura que associa el passar-ho bé 
amb el desig de tenir moltes coses, treballar el tema del consum en 
l’àmbit del lleure és una bona oportunitat per fomentar el 
ser sobre el tenir; l’austeritat; recuperar les experiències 
senzilles i intenses que tenen a veure amb la conversa i 
el temps compartit; amb la capacitat de fer coses junts 
que no necessàriament vol dir despesa econòmica o 
consumir productes. A més a més, és un espai excel
·lent per dialogar i per ferse moltes preguntes: Puc 
viure amb menys coses? Valoro les altres persones pel 
que tenen o pel que són? Quin valor atorguem a les 
relacions, als petits detalls, a tot allò que no neces
sàriament es compra amb diners o és material? Quin 
temps inverteixo en tot això?...

el reportatge

@SusagnaFCE 

Susagna 
Escardíbul

Per què 
abordar el tema 

del consum?

Aprendre que cada acte de consum té unes 
conseqüències ambientals i socials, i que hi ha 
connexions i interaccions molt subtils, però molt 
fortes. 

Aproparnos al coneixement dels problemes 
ambientals derivats de la producció, de les relaci
ons comercials...

Aprendre que el consum no només depèn de 
raons objectives, sinó que consumim també 
d’acord amb un conjunt d’emocions i motivacions.  
Aprendre a diferenciar entre necessitat i desig, la 
influència del consum en els processos de socialit
zació i la formació de la identitat...

Aprendre a treure’n al màxim profit davant de 
cada acte de consum. Conèixer els nostres drets 
i deures com a persones consumidores, aprendre 
a planificar millor les compres, a gestionar els 
diners...

Aprendre que consumir és també una forma d’in-
tervenció social, un acte polític,
de transformació social 
a petita escala. 

Aprendre que cada acte de consum pot ser una 
oportunitat educativa per ajudar 
cada infant i jove a construir-se 
el seu propi model de consum, a 
partir de les seves habilitats 
i les seves capacitats de presa de decisions.

Què s’aprendrà 
del consum? 

Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

La Fundació Catalana de l’Esplai està promovent entre 
els infants, els joves i les famílies el consum cons-
cient i sostenible. Ho fa a través de la nova proposta 
educativa "B612”, que es desenvoluparà durant dos 
cursos als centres d’esplai i a les escoles on l’entitat 
gestiona el menjador i l’espai del migdia. En total, 
s’arribarà a més de 19.000 infants i joves. 

L’objectiu és fomentar una actitud més crítica, més 
activa, més conscient i transformadora davant el con-
sum, per avançar cap a estils de vida fonamentats en 
els principis de justícia, equitat i de sostenibilitat.
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Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

Tractar el consum com una dimensió 
més de la nostra vida. Perquè allò que 
consumim ens posiciona i ens relaci
ona amb les altres persones.

Endinsar-nos en la dimensió emo-
cional del consum. En els mecanis
mes que ens fan desitjar les coses. 

Fer sorgir preguntes... bones pre-
guntes. Més que respostes i solucions 
als problemes actuals del consum, 
volem que els infants ens plantegin 
preguntes, ens qüestionin la nostra 
posició en relació amb el consum, en 
relació amb els altres i en relació amb 
l’entorn. 

La reflexió crítica, no el dogma. Vo
lem estimular reflexions i discussions, 
en les quals els infants i joves diguin 
el què i el perquè. Volem que prenguin 
opcions personals, des de la cohe
rència i la reflexió, en lloc d’aprendre 
pautes i regles. 

Centrar-nos en les experiènci-
es de consum i no en el traspàs 
d’informacions. Malgrat que, en 
les activitats descobrim coses sobre 
els productes de consum, no volem 
fonamentar l’activitat únicament en la 
transmissió d’aquesta informació, sinó 
en una actitud crítica i d’interrogació 
sobre el quw ens envolta.

Per què 
el títol “B612”?

“B612” és el nom de l’asteroide d’on prové El Petit 

Príncep, que s’ha escollit com a eix d’animació 

de la proposta educativa. L’obra ens permet 

qüestionarnos, des de la mirada neta d’un 

infant, sobre la veritat de les petites coses 

que tenen valor. La proposta educativa 

convidarà petits, mitjans, joves, famílies a 

llegir (o rellegir) l’obra d’Antoine de Saint- 

Exupéry per crear situacions i recrear en

torns que convidin a reflexionar i a fer una 

anàlisi crítica sobre els valors que associem 

al consum. Enguany se celebra el setantè ani

versari de la publicació d’El Petit Príncep.

Com 
s’abordarà 
el tema del 
consum?

La proposta pedagògica conté:
■  Fonamentació pedagògica
■  Guia d’activitats
■  Banc de recursos didàctics
Entra-hi!  http://projectes.esplai.org/b612/

En el marc de la 
proposta educativa 
“B612”, la Fundació 

Catalana de l’Esplai pro-
mou la campanya “Cap 
menjar a la brossa!”.

A Catalunya es malbaraten 
més de 260.000 tones d'a-
liments a l'any, mentre que 
el 22% de la població cata-
lana viu sota el llindar de la 
pobresa. Amb el menjar que 
es llença durant un any, es 
podrien alimentar 500.000 
persones. En un context de 
crisi econòmica com l’actual, 
el malbaratament alimentari 
suposa un greuge ètic i social. 

“Cap menjar a la brossa!” és 

una acció de sensibilització 
ciutadana entorn del tema del 
malbaratament alimentari que 
compta amb la participació di-
recta dels infants i les famílies 
dels 60 esplais aplegats al vol-
tant de la Fundació, així com a 
les escoles on l’entitat gestiona 
el menjador escolar. En total, 
més de 19.000 nens i nenes.
 
A través d'aquest projecte, els 
nens i les nenes reflexionen 
sobre el problema, aporten els 
seus punts de vista i aprenen 
tècniques per planificar millor 
les compres, per conservar els 
aliments, per gaudir amb l'ac-
te de menjar, per saber allar-
gar la vida útil dels aliments, 
per comprendre l'impacte me-

diambiental dels residus que 
generem.

Però això no acaba aquí, el 
procés continua i se'ls anima 
a proposar activitats als seus 
barris per conscienciar altres 
persones. Aquesta part del 
projecte és fonamental, ja que 
implica un compromís més 
gran i una participació més 
activa en la societat.

Entre les activitats que ja s’es-
tan fent, destaquen la gimcana 
digital sobre aquest tema, lli-
gada a la celebració del 20-N, 
Dia Universal dels Drets de 
l’Infant; i la creació d’espots 
en vídeo per part dels grups 
de joves.

Campanya per reduir el malbaratament alimentari

Campanya "Cap menjar a la brossa. Taller d’elaboració de pastissos utilitzant pa sec, a l’Esplai de 
Bellvitge. Foto: J. M. Valls
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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundacioesplai 
ja té prop 
de 2.000 
seguidors

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.esplai.cat 
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

Colònies escolars

participants en el programa de custòdia del territori a Ogassa

projecte "Joves pel Barri"

Més de 120 
joves de 10 
esplais de la 

Federació han partici-
pat els caps de set-
mana d’octubre en el 
programa de custòdia 
del territori de recu-
peració de terrenys de 
prats i pastures a la 
finca de Mas Cabàlies, 
a ogassa (ripollès).

Es tracta d’un projecte 
d’aprenentatge servei 
elaborat per la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, 

“Les colònies escolars ens 
ajuden a cohesionar el grup”

“Ajudem a la recuperació del paisatge agrari”

núria Amat,
tUtorA dE 1r dE l’ESColA orIol MArtorEll (BArCElonA)

Aquest curs la Fundació 
Catalana de l’Esplai im-
pulsa una campanya per 
promoure la importància 
educativa de les colònies 
escolars i afavorir l’accés 
de tots els infants, amb 
uns ajuts del 20% del 
cost, que es concreta en 
un preu de 85 € per in-
fant, per unes colònies 
de tres dies. La primera 
escola que aquest curs 
va anar de colònies ha 
estat l'Oriol Martorell, de 

Barcelona, que a primers 
d’octubre va anar a la casa 
d’El Company, a Vilanova 
de Sau. La Núria Amat, la 
tutora del grup de 1r, ens 
explica que van de colò-
nies tan aviat “perquè els 
nens arriben d’escoles di-
ferents i les colònies ens 
ajuden que s’integrin, que 
es facin amics, a cohesi-
onar el grup”. A l’escola 
Oriol Martorell fan co-
lònies des de sempre i el 
que més valoren és que 

“les activitats que fan els 
monitors i les monitores 
de natura s’adapten al 
currículum que treballem 
a l’escola”.

Es vol afavorir 
l'accés de tots 
els infants a les 
colònies amb 
uns ajuts del 
20% del cost

M'agrada molt 
estar amb els 
petits i ajudar-
los, però també 
n'aprenc moltes 
coses

“Sóc alumna de batxi-
llerat a l’Institut Joan 
XXIII, de l’Hospitalet. 
Entre setmana vinc com 
a voluntària a l’Esplai de 
Bellvitge, amb el grup de 
petits. Quan arribo, els 
acompanyo mentre be-
renen i després els ajudo 
a fer els deures i en els 
tallers. Aquesta activitat 
de voluntariat la faig en 
el marc del projecte “Jo-
ves pel barri”. A mi, m’a-
grada molt estar amb els 

“Aprenc molt 
dels infants”

Andrea Amador, 16 anys
VolUntàrIA ProjECtE “joVES PEl BArrI” (l’HoSPItAlEt)

petits, ja que els ajudo, 
però també n’aprenc 
moltes coses, tant dels 
equips de monitors com 
dels mateixos nens i ne-
nes.”

amb el suport de l'Obra 
Social de "la Caixa", que 
ha permès conèixer i 
aprendre el valor na-
tural i patrimonial dels 
prats de pastura, alhora 
que a contribuir al man-
teniment i recuperació 
del paisatge agrari.

Els/les joves han res-
taurat una bassa, un 
corralet i un abeurador 
i han recuperat dife-
rents prats de pastura i  
instal·lat i geolocalitzat  
caixes niu de mussol.

Txema Navarro  
@TxemaNV 20 
d'oct. Quina passa
da el planeta de 
l'estand de la 
@fundacioesplai a la 
#FestaDelsSupers.

@ARAcriatures 
15 d'oct. Colònies 
escolars per a tots 
els infants. Nova 
campanya de la 
@fundacioesplai

Alba Ramon 
@albarpernau 
13 d'oct. Tornant 
a ser nens amb el 
#cursmonis de la 
@fundacioesplai 
!!#expressiomusi
cal #supermonis 
pic.twitter.com/
SNuIJZdXGx.

@MartAriasRobles 
3 d'oct. Empieza 
el debate sobre 
#calidaddemocrati
ca organizado por 
la @fundacioes
plai. Mucha gente 
interesante alrede
dor de la mesa.

Lluís Recoder 
@lluisrecoder 15 de 
set. Enhorabona a 
@fundacioesplai, 
gràcies a la seva 
campanya i als 
col·laboradors, mi
lers de nens i nenes 
han pogut anar de 
colònies aquest estiu.

Toni Muñoz 
@toniavant 7 de 
set. @femeniosona 
en plena activitat 
de pretemporada de 
bàsquet a les instal·l
acions de Sau de 
@fundacioesplai.

Neus Munté  
@neusmunte 
6 de set. Visita del 
president Mas a la 
@fundacioesplai. El 
Prat de Llobregat. 
Participació i educa
ció en el lleure amb 
llarga trajectòria 
@antonireig.
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La veu dels infants i els joves

fem pinya

Marc torres  
ESPLAI 
PINGüí

SAnt AnDrEu DE LA BArCA

EI! QuE EnS FEM 
GrAnS!

Al Pingüí estem de cele
bració! Portem 25 anys 
deixant empremta per tot 
arreu on posem el peu. En
guany tenim un calendari 
ple d'activitats i actes on 
donarem reconeixement 
a aquests 25 anys d'his
tòria. Aquesta celebració 
va començar amb el pre
gó de la festa major i no 
l'acabarem fins la de l'any 
que ve, però entre mig hi 
haurà un munt de sorpre
ses.  Així que ja ho sabeu, 
si us trobeu algun Pingüí, 
feliciteulo!

Xavi Duart
ESPLAI 
EL MAMUT 

GAVà

CELEBrEM 
ELS 35 AnyS! 

En aquest curs a l’es
plai celebrem 35 anys 
d’esforços, il·lusions, 
alegries, treball... en de
finitiva, un munt d’emo
cions viscudes a l’esplai 
el Mamut. Com cada any 
treballem en la renovació 
i innovació de les nostres 
activitats i els nostres 
projectes, per tal de po
der arribar als infants, jo
ves i famílies de la nostra 
ciutat, Gavà.
I així volem continuar, 
com a mínim, 35 anys 
més!

Agustina Díaz 
ASSOCIACIó COORDINADORA DE COL· 
LECTIUS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

L’HOSpItALEt

prOJECtE ApS DE 
GEOLOCALItzACIó

El Mapa Geolocalitzat so
bre l’oferta de lleure de 
les persones amb discapa
citat que estem creant des 
de la Comissió de Suport 
a la Discapacitat de la Fe
deració pretén ser el co
mençament d’un mapa de 
suport, orientació i ajudes 
per a les persones amb 
discapacitat. En el nostre 
cas, estem preparant “la 
nostra llista d’oci” amb 
una selecció de bars, per 
tal que els nostres usuaris 
puguin geolocalitzar en un 
mapa conjunt.

Míriam Flotats
ESPAI 
MOwGLI

COrnELLà DE LLOBrEGAt

ESpAI OBErt DE JOCS, 
VErSàtIL I DInàMIC

A partir de l’anàlisi dels 
interessos, motivacions 
i necessitats dels nois i 
noies mitjans, hem re
pensat l’activitat diària 
oferint noves propostes.
Hem dissenyat un es
pai on l’activ itat i la 
participació és oberta, 
voluntària i espontània, 
donant un valor especial 
al joc.
Un espai on el joc con
v ida a experimentar, 
gaudir i relacionarse 
amb iguals i amb l’adult 
dinamitzador de l’espai. 

Maria Ferrer 
ESPLAI 
EL RACONET

CErVELLó

nOu LOCAL I 
Grup DE MOnItOrS

A l'Esplai El Raconet, se’ns 
presenta un any amb nous 
reptes, ja que canviem de lo
cal i ara podem gaudir d’una 
masia, cèntrica, gran i reno
vada! I, amb aquest nou can
vi, també s'hi afegeix un nou 
grup de monitors amb mol
tes ganes de tirar endavant 
un nou projecte en aquest 
espai. Si voleu seguir les 
nostres passes, us deixem 
el nostre blog on setmanal
ment pengem el que realit
zem "http://esplaielraconet.
blogspot.com" http://espla
ielraconet.blogspot.com.

Sergio Blanco
GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES

ESpLuGuES DE LLOBrEGAt

COMISSIó 
D’EXCurSIOnISME

Aquest curs dinamitzo 
la comissió d’excursio
nisme, constituïda per 
famílies, que té com a 
objectiu la planificació 
d’activitats de natura. 
Participarhi m’ha per
mès compartir coneixe
ments i experiències, 
sobre indrets on fer ex
cursions, llocs d’interès, 
etc. Sens dubte, és una 
gran oportunitat per mi
llorar la seva implicació 
i posar de relleu el valor 
educatiu d’aquest tipus 
d’activitats. 

Inés Gómez. 6 ANyS. 
ESpLAI DE BELLVItGE . L'HOSpItALEt DE LLOBrEGAt

“Al taller de cuina aprenem a aprofitar els aliments”
Fa tres anys que vinc a l’Esplai de Bellvitge. Vaig començar al grup dels “Follets”, 
després als “Espantalls” i ara ja estic al grup dels “Rodamóns”. El que m’agrada 
més de l’esplai és jugar, anar de colònies i el taller de cuina. Aquests dies estem 
aprenent a fer plats amb menjar que, d’una altra manera, es llençaria. Per exemple, 
avui hem fet un pastís amb pa sec i fruita una mica madura. Hi hem afegit llet, 
ous i sucre i ha quedat boníssim!

Jan Duarte. 7 ANyS. 
ESpLAI CAStAnyOt. SAnt JOAn DESpí

“Estem preparant Els pastorets”
Vaig a l’Esplai des que tenia 4 anys. La meva germana i jo hi anem el dissabte a la 
tarda i el que més m’agrada és jugar amb els amics i anar de colònies. Jo vaig al 
grup de petits i ara estem preparant Els Pastorets. L’any passat el meu amic Biel i 
jo vam fer de dimonis i va ser molt divertit! La representació la fem al teatre que 
hi ha a l’Esplai, que s’omple de pares i avis, que aplaudeixen molt.

Celia López Suárez. 14 ANyS. 
ESpLAI ESpurnES. ESpLuGuES DE LLOBrEGAt

Hem fet un espot de la campanya “Cap menjar a la brossa!”
Hem participat en la campanya “Cap menjar a la brossa” elaborant un espot de 
conscienciació perquè la gent valori el menjar, ja que, malauradament, avui en dia 
hi ha molta gent que passa gana. M’ha agradat molt participar en aquest espot, 
ja que l’hem pensat i realitzat nosaltres, i també hem fet d’actrius. Personalment, 
miro de no malbaratar menjar. Potser algun dia de manera inconscient... però, ara, 
ja no ho faré més!

pedro Ventura. 16 ANyS. 
XInO-XAnO ASSOCIACIó DE LLEurE. BArCELOnA

“M’hi sento com en una gran família”
Vaig a l’Esplai des de fa sis anys. El meu grup es diu Gazeeas, que vol dir 'joves' 
en basc. Som deu nois i noies i m’hi sento com en una gran família. Entre les 
darreres activitats en què hem participat, hi ha el cap de setmana que vam 
passar a Ogassa, en el projecte de custòdia del territori. També hem participat 
a l’”Estrambòtic”, una cursa de quadrigues que organitzen les entitats del barri 
del Clot.

per què col·labora amb la Fundació Catalana 
de l’Esplai?
Perquè participo de la seva filosofia socialitzadora 
dels espais d’oci.

Aquest estiu va participar en la gimcana so-
lidària...
Em va semblar una molt bona iniciativa per mobi-
litzar la societat a favor de la felicitat dels infants: 
els estius són educativament molt importants. Per 
aquest motiu, vam participar a la gimcana amb el 
grup Farigola i Romaní.

En què consisteix, per a vostè, la felicitat 
dels infants?
Jo penso que, per a un infant, la felicitat és gaudir 
jugant amb molts amics i sentir-se estimat pels 
adults que l’envolten.

Què li diria a un amic/ga perquè col·laborés 
amb la Fundació?
Els diria que els qui ens considerem uns privilegiats 
educativament i emocionalment tenim el deure de 
ser generosos amb els altres i, d’una manera molt 
especial, amb els nens, les nenes i els joves.

jo soc
Campanya Infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

“tenim el deure 
de ser generosos 
amb els infants”

pere Led  
73 ANyS

JUBILAT I VOLUNTARI.

ESpLuGuES 
DE LLOBrEGAt

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

Les monitores, els monitors i els seus projectes
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Joan 
portell
Escriptor i pedagog

el perfil
Joan Portell Rifà 

Nascut a Barcelona el 
1965, és un expert en 
la promoció de la lec
tura entre els infants. 
Llicenciat en Filosofia 
i Ciències de l’Educa
ció per la Universitat 
de Barcelona, actual
ment està elaborant 
la seva tesi doctoral 
sobre l’adquisició de 

l’hàbit lector. 
Ha col·laborat amb 

diverses universitats. 

Codirigeix la revista 
Faristol del Consell 

Català del Llibre 
Infantil i Juvenil. Així 
mateix, coordina el 

programa de mo
tivació a la lectura 

Municipi Lector, que 
actualment s’aplica a 
diversos municipis de 

Catalunya. 

Col·labora periòdi
cament en diferents 
mitjans de comuni

cació com Catalunya 
Ràdio, El Periódico de 
Catalunya, Cavall Fort, 

El Tatano, El Mundo 
de los Pirineos, Viajes
National Geographic, 
Descobrir Catalunya, 

Vèrtex, BTV... Ha 
publicat nombrosos 

llibres sobre com 
promoure l’hàbit 

lector i també sobre 
excursionisme, la seva 
altra passió. El podeu 

seguir al bloc 
(http://llibresalrepla.

blogspot.com.es/). 

“La lectura i 
l’excursionisme 
tenen molts 
punts en comú”
portell. Promotor de 
la lectura i l’excursionisme

Els infants i joves d’a-
vui llegeixen poc?
Mai no s’havia llegit tant 
com ara! El que passa és 
que sovint es relaciona 
la lectura amb llegir lli-
bres. I llegir és molt més 
que això: és entendre el 
món per tal de compren-
dre’l, ser capaç de pensar 
i actuar. I, des d’aquesta 
perspectiva més àmplia, 
els nois i les noies d’ara 
estan llegint més que mai.

Són els fills de 
la societat de 
la informació...
Els infants i joves d’avui 
han de ser capaços d’in-
terpretar molta més in-

formació de la que mai no 
havia hagut d’interpretar 
l’home. Cal pensar que, 
a l’edat mitjana, el que 
aprenia una persona al 
llarg de tota la seva vida es 
podria resumir en l’espai 
que ocupa un exemplar de 
La Vanguardia.

En canvi, avui patim 
d'infoxicació!
Sí. I el problema no és 
tant la quantitat que es 
llegeix, sinó el nivell de 
comprensió, d’aprofun-
diment i d'anàlisi del que 
es llegeix.

per tant, el problema 
no és la quantitat, 
sinó la qualitat?
La comprensió i la vo-
luntat de llegir. Per mi, 
no hi ha perill més gran 
que aquell nen que no té 
interès per saber, per des-
cobrir, per conèixer i, en 
definitiva, per preguntar-
se en tot moment. Sigui 
del tema que sigui. Quan a 
un nen li agrada una cosa 
i dirigeix els seus esforços 
cap un objectiu, la lectu-
ra formarà part d’aquests 
esforços.

però una cosa és llegir 
el facebook i una 
altra un llibre de 
300 pàgines...
Absolutament. Avui es lle-
geix espigolant, de mane-
ra quasi compulsiva, “ara 
me’n vaig cap aquí, ara 
me’n vaig cap allà...”. Com 
que la informació és tan 
accessible, ens passa que 

podem començar buscant 
coses sobre el romànic i, 
sense saber ben bé com, 
anem a parar a les guer-
res púniques. I el pitjor és 
que, a la fi, no sabem res 
ni d’un tema ni de l’altre!

Si jo vull conèixer una cosa 
m’he de marcar un objectiu 
inicial, he de pensar com 
resoldre’l i, al final, he de 
valorar si he assolit aquest 
objectiu. Aquesta habilitat 
s’anomena competència 
informacional, una com-
petència que és i serà im-
prescindible per a tothom. 

Llegir requereix 
un esforç
Llegir costa. Però és que 
els plaers, com més esforç 
requereixen, millors són! 
No podem sucumbir en 
la cultura del “ho vull, ho 
tinc”! I aquí els pares hi 
tenen un paper principal. 

Com es treballa això 
amb els nens i les 
nenes?
Intentant que no s’acon-
tentin amb la immedia-
tesa, sinó que gaudeixin 
i aprenguin en el procés 
i en l’assoliment de l’ob-
jectiu final. Si no, és com 
quan et regalen una cosa 
a la qual no li dónes cap 
valor. Sóc del parer que, 
per aconseguir una cosa, 
hi has de posar ganes. En 
el cas de la lectura, és im-
portant que el procés sigui 
compartit, acompanyat, 
molt emocional. I això 
portarà al fet que aquest 

l’entrevista

record et faci seguir lle-
gint.

Com repartim la 
responsabilitat entre 
l’escola, la família, els 
esplais... 
Qui té la responsabilitat 
màxima en el desenvolu-
pament de l’hàbit lector 
és la família. La funció de 
l’escola ha de ser donar 
les eines perquè el nen o 
la nena aprengui a llegir. 
Però perquè el nen s’afi-
cioni a la lectura s’ha de 
fer a casa. Però, atenció: 
sempre i quan l’entorn 
familiar sigui conscient 
del seu paper d’acompa-
nyament! Quan aquest 
entorn familiar és dè-
bil, prenen una especial 
importància l’escola i 
l’entorn social del nen. 
I aquí tenen molta im-
portància els esplais, les 
activitats extraescolars... 
La societat hauria de ser 
suficientment intel·ligent 
com per suplir allò que 
la família no pot donar 
al nen. I en la lectura és 
essencial.

 
El nen que a P3 té un pe-
tit decalatge respecte a la 
resta de companys, si no 
se l’ajuda i se l’acompanya 
tant per part de la família 
o, en absència d’aquesta, 
per part de tota la societat, 
en arribar a 6è pot acu-
mular un endarreriment 
de tres anys en l’hàbit 
lector. I això és molt! En 
aquest sentit, els esplais 
i els agrupaments poden 
ajudar molt en la detec-
ció d’aquells entorns fa-
miliars en els quals no es 
donen determinats estí-
muls i complementar-los 
o, en casos greus, arribar 
a suplir-los. I fer-ho és 
per pura i simple respon-
sabilitat social de tots 
i cadascú de nosaltres. 
La responsabilitat soci-
al no només ha de servir 
per donar el berenar a 
aquell nen que no en té, 
sinó també donar-li un 
entorn emocionalment 
potent perquè no hagi de 
patir les mancances que 
pugui tenir a casa seva. 
Si ho supleixes, potser no 
l’estaràs alimentant amb 
el berenar de cada tarda, 
però l’estaràs alimentant 
perquè es valgui per si 
mateix quan tingui 18 o 
20 anys. 

Aquesta bretxa que 
descrius encara pot 
créixer a causa de les 
noves tecnologies?
Avui hi ha espais com bi-
blioteques o telecentres, 
on es poden trobar les 

El problema 
no és tant la 
quantitat que 
es llegeix, sinó 
el nivell de 
comprensió, 
d’aprofundiment 
i d'anàlisi del 
que es llegeix.

Si no fossis 
escriptor i pedagog, 
què voldries ser? 
Savi. 

persones que 
admires en la vida 
real?
Aquelles que són 
capaces de marcar
se un objectiu i ferlo 
realitat.

El teu heroi 
de ficció? 
El sergent Blueberry, 
un personatge de 
còmic que va 
acompanyar la meva 
adolescència.

Què és la felicitat 
per a tu?
La meva família.

La teva flor 
preferida? 
El gerani.

un llibre? 
L’Illa del tresor, 
de Stevenson.

una música? 
Heroine, de Lou Reed.

una pel·lícula? 
Blade Ranner, 
de Ridley Scott.

El teu menjar 
preferit? 
El pa amb tomàquet 
amb llonganissa.

El teu somni? 
Aconseguir escalar 
la via GAM de 
la Paret de Diables, 
a Montserrat.

Qüestionari 
Proust

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls
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la colla d’amics. I llavors 
hem d’aconseguir que 
l’interès per la lectura 
no es desenvolupi només 
en el si de la família, sinó 
molt especialment en 
l’entorn dels amics, de la 
colla. Una colla lectora 
farà que, si tu t’hi vols 
afegir, hagis de ser lector. 
Igual que amb qualsevol 
altre consum cultural: 
cinema, manera de ves-
tir, música... 

L’escriptor Emili teixi-
dor explicava que una 
bona estratègia per 
fomentar la lectura 
era prohibir llegir de-
terminats llibres...
Jo no hi estic gaire d’a-
cord. És una estratègia en 
si, però no la pots aplicar 
sempre. N'és una de més. 
En Jaume Centelles té un 
llibre La biblioteca en 
el cor de l’escola (Rosa 
Sensat, 2004) on exposa 
setanta estratègies dife-
rents. Depenent de cada 
circumstància. El que 
hem de fer és motivar els 
nanos.

Millor revistes infan-
tils o còmics?
Tot i arreu! A casa els 
hem de motivar a llegir 
i han de tenir la lectura, 
fins i tot, al lavabo. Si el 
nen llegeix una revista 
de motos, un còmic o un 
diari esportiu és perquè 
aquests temes són del 
seu interès. I això no ho 
hem d’aturar, perquè 
correm el risc de crear 
un no lector. I aquest és 
un gran perill, perquè és 
molt més difícil recupe-
rar un lector que n’ha 

l'entrevista
eines. Però insisteixo que 
l’important és que l’infant 
tingui l’entorn emocional 
que l’acompanyarà i el 
convidarà a fer-ne un bon 
ús. Actualment, en deter-
minats entorns, la bretxa 
social no és tant en una o 
altra escolarització, a la 
qual el cent per cent dels 
nens i nenes hi tenen ac-
cés, sinó en el denominat 
currículum ocult, aquell 
que fa que un nen pugui 
disposar d’un entorn ric i 
estimulant, complemen-
tat de classes de música, 
teatre o participant en un 
esplai, i d’aquell que mai 
podrà gaudir-ne. I això cal 
tenir-ho present, ja que 
l’autèntica equitat també 
ho hauria de tenir present. 

Com hem de canvi-
ar les estratègies a 
mesura que l’infant va 
creixent?
A un nen de 3 a 5 anys, 
se li ha de fer un acom-
panyament de la des-
coberta. Un camí molt 
acompanyat en el qual 
els pares siguin capaços 
de ser generosos i dedi-
car-los el temps que sigui 
necessari. Quan arriba 
l’adolescència, el nano 
passa de membre d’una 
família a ser membre de 

vència. Tenir un temps de 
relació amb els fills. Les 
experiències que després 
es poden recordar molt 
de temps. Ajuda a refor-
çar llaços familiars. Des-
cobrir la natura amb els 
fills ajuda a estimar-la i 
a respectar-la.

Ens pots relacionar 
una excursió amb un 
llibre de ficció que la 
complementi?
Amb els petits, de 3 a 8 
anys, el més fàcil és llegir 

una llegenda que passa 
en un indret determinat 
i després fer-hi l’excursió, 
a veure si podem trobar 
aquest món màgic. A Ca-
talunya, Joan Amades va 
recollir les llegendes en el 
seu Costumari. Hem de 
pensar que, de llegendes 
d’aquestes, n’hi ha moltes 
i a tot arreu. Per exemple, 
el conte del Drac de Sant 
Llorenç del Munt. El Salt 
de la reina mora o la del 
Monstre de l’estany de 
Banyoles...

Per a nois i noies de 8 a 
12 anys, hi ha una novel-
·la que es diu Ulldevellut, 
d’Hermínia Mas i Josep 
Francesc Delgado. Passa 
a la zona del Berguedà. És 
la història d’una nena que 
manté una relació inten-
sa i innocent amb un dels 
últims óssos que hi havia 
al Pirineu. És una molt 
bona novel·la per llegir-la 
en colla. I després es pot 
pujar al refugi Sant Jordi, 
a la zona sud de la Serra 
del Cadí. És una excursió 
de dues hores fins arribar 
al refugi on, si es vol, s’hi 
pot fer nit. I l’endemà, 
baixar pel mateix camí. 

Per als adolescents, de 12 
cap amunt, proposaria 
Cercamón, de Lluís Ra-
cionero. I anar a fer ex-
cursions a la zona dels cà-
tars, saltant els Pirineus, 
a Peyrepertuse, el castell 
de Montsegur... Amb 
aquesta lectura i anant 
a França podem motivar 
els adolescents que, per 
naturalesa, sovint no vo-
len fer el que els propo-
sen els pares!

sortit desenganyat, que 
convertir en lectora una 
persona que mai no ho 
ha estat.

tu també ets un ex-
pert en la difusió del 
món de la muntanya. 
Es pot relacionar la 
lectura amb l'excursi-
onisme?
El tòpic diu que són ac-
tivitats antagòniques: 
als nois i les noies o els 
agrada llegir o els agra-
da l’esport... En canvi, 

jo penso que són activi-
tats amb molts punts en 
comú: les dues t’ajuden a 
evadir-te, et donen plaer, 
requereixen un esforç, 
quan les fas vols tornar-
hi, et permeten buscar 
nous horitzons... massa 
punts en comú per ser 
antagòniques. 

Què aporta a les famí-
lies anar a fer excur-
sions i senderisme 
amb els fills i filles? 
Molts elements. La convi-

La societat 
hauria de ser 
suficientment 
intel·ligent com 
per suplir allò 
que la família 
no pot donar 
al nen

La  funció 
de l’escola 
ha de ser 
donar les eines 
perquè el 
nen o la nena 
aprengui 
a llegir

Els esplais i els 
agrupaments 
poden ajudar 
molt en la 
detecció 
d’aquells
entorns familiars
en els quals no 
es donen 
determinats 
estímuls,
i complemen-
tar-los o, 
en casos greus, 
arribar a 
suplir-los

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
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què podem fer junts?

Casals d’hivern
Del 23 de desembre 
de 2013 al 3 de gener 
de 2014

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! 
■ ■  

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

Setmana  
pels Drets  
de la Joventut
Del 29 de novembre 
a l’1 de desembre de 
2013

Un espai obert a nois i 
noies de 15 a 25 anys 
per reflexionar i apren-
dre sobre els drets dels 
i les joves, a partir de 
l’experiència de joves 
de Catalunya i d’al-
tres països. En l’edició 
d’enguany es debatrà 
entorn de tres eixos, 
escollits pels mateixos 
joves:

■ Dret a la salut i l’es-
port: realitat o luxe?

■ Ciutadania crítica. 
Defensem els nostres 
drets.

■ Present i futur, la vida, 
la feina... aquí o a fora? 
La Setmana inclou la 
Jornada d’experiències 
d’aprenentatge servei 
i els Seminaris de la 
Federació Catalana de 
l’Esplai. ■ ■

Més informació  
i inscripcions:  
www.esplai.cat.

Estades a les  
cases de colònies 
Al gener, preus especials!

Passeu els vostres ponts, 
caps de setmana i va-
cances a les cases de 
colònies i albergs. Situats 
en espais naturals, en rè-
gim 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 fins a 2: gratuït. 
■ ■ ■ ■

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

Infants Joves Famílies EscolesEsplais

Jornades 
de la Federació 
23 i 24 de febrer
Jornada de convivència 
i relació, formació i mo-
ment per a la reflexió i 
presa de decisions de la 
Federació Catalana de 
l’Esplai que se celebrarà 
a la casa de colònies de 
Can Mateu, a Vilanova de 
Sau (Osona). Inscriviu-vos 
a la Jornada i a l’Assem-
blea de la Federació! To-
tes i tots tenim molt a dir 
i molt a fer. És un bon mo-
ment per conèixer-nos i 
gaudir d’un espai conjunt 
i de bons recursos. 

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

Un tast de les campanyes, propostes i serveis 
de la Fundació Catalana de l’Esplai fins a març del 2014

Temps educatiu
del migdia
Voleu tenir el millor ser-
vei educatiu de temps del 
migdia pel proper curs? 
Dins la franja del migdia, 
on hi ha dos moments bà-
sics: el temps de dinar és 
un moment on els infants, 
a més d’alimentar-se, 
aprenen hàbits saluda-
bles; i el temps de lleure, 
on assegurem l'esbarjo i el 
descans dels infants mit-
jançant la relació i les ac-
tivitats lúdiques dirigides 
pels monitors i monitores. 
Adaptació al projecte edu-
catiu, menús equilibrats 
adaptats a les necessitats 
de cada centre i alumne i 
un equip d’educadors/es 
degudament formats.

Més informació:  
93 474 74 65 
esplaiescola@esplai.orgCarnestoltes 

Del 27 de febrer  
al 5 de març 
El Carnestoltes és una de les 
celebracions assenyalades 
als centres d’esplai. Tothom 
a disfressar-se! No us per-
deu els jocs a la plaça, cu-
canyes 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 activitats hi podeu 
fer, poseu-vos en contacte 
amb la Fundació! ■  ■  ■ 

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

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.cat  
93 474 74 74

Casals d’hivern i 
primavera
Si a la vostra escola voleu 
oferir als/a les alumnes un 
casal durant els períodes 
de vacances de Nadal o 
Setmana Santa, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres. 
Us organitzem un casal amb 
activitats adaptades a cada 
centre educatiu segons 
necessitats i interessos i un 
equip d’educadors format i 
amb molta il·lusió.

Més informació:  
93 474 74 65 
esplaiescola@esplai.org

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.cat   
federacio@esplai.org

93 474 46 78
www.esplai.cat

accc@esplai.org

Caps de setmana, ponts, 
Nadal i Cap d’Any 

per a grups i famílies
16 cases de colònies i albergs al vostre abast

el millor CAp d’ANy
sopAr de gAlA + dormir + 

esmorzAr-diNAr de l’1 de geNer 

Adults: 69€ iVA inclòs

infants de 3 a 12 anys: 47€ iVA inclòs



d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i novembre 2013 / núm. 70 w w w . e s p l a i . c a t     15

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

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.

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

www.esplai.cat
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? 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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Administracions Empreses

Colònies escolars  
per a tothom!

Ajuts. La Fundació ofereix  
un ajut equivalent al 20% del cost de l’activitat

Aquest curs la 
Fundació Catala-
na de l’Esplai ha 

engegat una campanya 
per tal de garantir que 
les colònies escolars 
estiguin a l’abast de 
tots els/les alumnes, en 

Més informació 93 474 46 78  www.esplai.cat

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 de 
càtering de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, 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.cat

Empreses  
compromeses 
amb la infància
Tot l’any 
Cada estiu la Fundació 
Catalana de l’Esplai  
impulsa la campanya 
“Encerta l’Estiu-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, per-
què puguin anar de colò-
nies. Per fer-ho possible 
necessitem la implicació 
d’empreses compro-
meses amb la infància! 
Gràcies per col·laborar!  
Podeu fer un ingrés 
al CC 2100 3151 67 
2200067683. ■ ■  ■  ■ ■

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

Jornada del Club de 
Suport  
12 de desembre de 2013, 
a les 17h
El Club d’Esplai Bellvitge  
Rambla Marina, 161-177 
L’Hospitalet de Llobregat 
Suport Associatiu organitza 
la seva Jornada anual, ober-
ta a totes les entitats, que 
inclourà una taula de bones 
pràctiques i la presentació 
dels plans de millora de 25 
entitats. A més, la trobada 
també servirà per encetar 
els actes de celebració del 
25è aniversari de Suport. ■ 
■  ■ ■

Més informació  
i inscripcions:  
www.suport.org   
93 474 74 50

tercer sector

@JuliaGarciapasto

Júlia  
Garcia

el benentès que els in-
fants i joves tenen dret 
a gaudir d’una experi-
ència lúdica i educativa 
molt significativa i 
arrelada al nostre país.

La campanya s’estructura 
en dos eixos: la difusió de 
la importància educativa 
i vivencial de les colònies 
escolars i els ajuts directes 
en el preu final de les colò-

nies, amb un estalvi del 
20%. Cada escola podrà 
gestionar aquest estalvi 
depenent de les neces-
sitats socioeconòmiques 
de les famílies del centre. 
En cas d’aplicar el des-
compte per igual a totes 
les famílies, unes colò-
nies de tres dies, amb 
activitats i monitors, 
tindrà un preu unitari 
de 85 € per alumne.

Escoles

Formació a 
mida per a 
administracions
La Fundació Catala-
na de l’Esplai ofereix 
a les administracions 
públiques una àmplia 
i diversa oferta de for-
mació en el lleure i 
en l’àmbit del tercer 
sector,  per cobrir les 
necessitats dels col-
·lectius de persones 
a les quals atenen. En 
l’àmbit de la formació 
ocupacional, s’impartei-
xen, entre d'altres, els 
certificats de professio-
nalitat de Dinamització 
d’activitats de temps 
lliure educatiu infantil i 
juvenil, el de Direcció i 
coordinació d’activitats 
de temps lliure infantil i 
juvenil, el de Mediació 
comunitària, Operaci-
ons bàsiques de cuina i 
cuina. En l’atenció a col-
·lectius en situació de 
vulnerabilitat, treballem 
amb els ens locals per 
a la formació professio-
nalitzadora a través de 
programes com el de 
“Joves per l’Ocupació” 
o el “Programa d’ocupa-
ció per a persones atu-
rades de llarga durada”. 
■ ■ ■ ■ ■  

Més informació:  
www.esplai.cat/ca/
formacio 
93 551 15 33

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 audito-
ri, aules, espais comuns 
i un alberg amb 350 llits 
i el restaurant Tasta’m. 
Amb wi-fi i accessible 
per a persones amb 
mobilitat reduïda. ■ ■  
■  ■ ■

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



D irector gerent d’u-
na de les entitats 
més importants de 

Catalunya en l’atenció 
de persones dependents, 
capaç de tancar l’any amb 
més de 7.000 usuaris dels 
seus serveis i de consoli-
dar una residència per a 
la tercera edat convertida 
en un autèntic referent a 
Cornellà de Llobregat, on 
es troba la seva seu. 

A què es dedica concreta-
ment la Fundació?
Atenem necessitats assisten-
cials de gent gran i persones 
en situació de dependència i 
de les seves famílies. Princi-
palment, actuem a la ciutat 
de Cornellà, on tenim una 
residència i prestem serveis 
d’atenció domiciliària, però 
també atenem altres col·le-
ctius, com els familiars, a la 
resta de la província de Bar-
celona. 

una residència que es va obrir 
ja fa tres anys...
El Patronat de la Fundació va 
apostar decididament per intentar 
que la Residència Teresa Duran 
fos un referent en l’atenció a les 
persones grans i dependents i que 
fos una plataforma de serveis co-
munitaris. També volíem que fos 

un impuls a la creació de llocs de 
treball a la ciutat, i al marge dels 
que tenim de forma directa, les 
aliances amb altres entitats de la 
ciutat han facilitat que persones 
en situació de risc d’exclusió soci-

al hagin trobat feina en aquest  
sector.

Com es pot assumir el pro-
gressiu envelliment de la 
població?
Cal repensar el model assisten-
cial del futur. Creiem que l’aten-
ció domiciliària serà la majorità-
ria en el futur i cal adaptar-se a 
aquesta nova situació. L’atenció 
en residències quedarà només 
per a les persones que estiguin 
fortament afectades per situaci-
ons de dependència.

Com us afecten les retalla-
des al tercer sector?
Fa tres anys, vam haver de re-
pensar el conjunt de projectes 
i concentrar-nos en els que po-
díem garantir amb els nostres 
propis recursos i deixar per un 
altre moment els que depenien 
completament de finançament 
no estable, com les subvencions 
anuals o les ajudes de les obres 
socials. El que ha estat més com-
plicat és gestionar-nos amb els 
problemes de tresoreria causats 
pels retards i els impagaments 
de les administracions.

Com heu solucionat aquest 
problema?
La tresoreria, l’hem gestionada 
amb anticipació i per l’extra-
ordinària tasca que han fet els 
professionals de la gestió de la 
Fundació. La manca de recur-
sos, amb imaginació i creativi-
tat. Seguim una màxima de l’al-
calde de Curitiba (Brasil): “La 
creativitat comença quan treus 
un zero al pressupost”.

L’activista social Núria 
Gispert ha rebut la me
dalla d’honor del Parla
ment de Catalunya en 
reconeixement de la seva 
trajectòria a favor dels 
més desafavorits. Gis
pert va presidir Càritas 
Diocesana de Barcelona 
entre 1998 i 2004 i for
ma part del seu consell 
assessor, de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i de 
la Fundación Esplai.

A Malala Yousafzai, (16 
anys), que enguany ha 
rebut, entre d’altres, el 
Premi Internacional Ca
talunya i el Premi Sak
hàrov per defensar els 
drets dels infants i, molt 
concretament, de les ne
nes, a anar a l’escola. Ella 
mateixa va ser atacada 
pels talibans només pel 
fet d’anar a l’escola.

Ha augmentat fins al 4% 
els casos de noies adoles
cents que han estat agre
dides per la seva parella. 
Els experts expliquen que 
els videojocs, el cinema i 
la TV prestigien la mas
culinitat, que els mòbils 
esdevenen eines de con
trol i que, per aturarho, 
cal promoure l’educació 
en valors.

A peu de carrer... per Eduardo Izquierdo

Malala 
i Catalunya
Té setze anys i ha parlat clar 
a la Unió Europea quan ha 
recollit el premi Sakhàrov: 
“57 milions de nens no te-
nen accés a l’educació”. Els 
ha dit també: “Un país no 
és més fort pel seu nombre 
de soldats, sinó pel seu ín-
dex d’alfabetització”.
Aquesta noia pakistanesa, 
que ha estat a punt de mo-
rir per poder anar a l’esco-
la, ha aixecat la veu en nom 
dels infants de tot el món, 
ho ha fet a Europa i en l’a-
niversari de la Convenció 
dels Drets dels Infants.
El Comitè dels Drets dels 
Infants de N. U. ha pre-
sentat fa poc quatre obser-
vacions dirigides als estats 
pel compliment dels drets: 
sobre l’interès superior de 
l’infant, la salut, el paper de 
les empreses i el dret al joc, 
el lleure i la cultura.
En els mateixos dies, s’ha 
reunit el Pacte per la Infàn-
cia de Catalunya i el Govern 
s’ha compromès en un Pla 
de Transició 2013-2014. 
Per la seva banda, les en-
titats compareixien al Par-
lament per parlar dels pro-
blemes de nutrició en una 
Catalunya que té un 27% 
d’índex de pobresa infantil.
Catalunya ha de ser un 
exemple en matèria de 
drets d’infants i ha d’ac-
tuar com un Estat en la 
concreció de mesures per 
tal de garantir-los. En té les 
condicions: disposa d’una 
llei, d’una comissió al Par-
lament i d’un pacte social i 
polític per fer-ho. És a les 
nostres mans.

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: Josep Serrano
Director Gerent de la Fundació per l’Atenció de Persones Dependents 

El color
de la pinya

“Cal repensar el model 
assistencial de futur”

Atenem 
necessitats 
assistencials 
de gent gran i 
persones en 
situació de 
dependència i de 
les seves famílies

més info a:
Web: http://fundaciodependents.
blogspot.com.es/ 

Les 6 raons de la Fundació Catalana de l’Esplai
per fer colònies escolars

Descobreix  
es nostres
cases de colònies 
i els programes
d’educació 
ambiental
adreçats 
a les escoles

Perquè aquest curs
la Fundació 
Catalana 
de l’Esplai ofereix 
a les escoles
un ajut del 
20% sobre 
el cost
de l’activitat!

Perquè
són una eina
educativa
excepcional

1
Perquè 
fomenten 
l’autonomia 
personal
dels infants

2
Perquè 
donen a  
conèixer
els valors
del territori 
i el medi 
ambient

3
Perquè
afavoreixen 
la cohesió del grup 
i consoliden 
el treball en equip 
dels mestres

4
Perquè 
són una 
singularitat 
del Model 
Educatiu 
Català

5 6

Colònies
de 3 dies

amb activitats
i monitoratge

85€ per alumne
93 474 46 78
www.esplai.cat

@Carlesbarba

Carles 
Barba

Vicepresident 
de la Fundació 

Catalana de 
l’Esplai


