
A Catalunya, un de cada 
quatre infants viu per 
sota del llindar de la po-
bresa i, per tant, té més 
dificultats per accedir a 
les activitats d’educa-
ció, atenció i lleure, que 
–no ho oblidem– són 
molt importants per a la 
seva  salut, creixement 
i felicitat.
Aquesta manca d’igual-
tat d’oportunitats en la 
infància s’està produint 
aquí: en el nostre barri; 
a l’esplai o a l’escola 
on portem els nostres 
fills. I està passant ara. 
I això és greu, perquè els 
nens i les nenes tenen 
dret a viure ara  la seva 
infantesa. No poden es-
perar que passi la crisi, 
perquè, llavors,  ja no 
seran infants! Sovint es 
diu que els infants són 
el futur, però realment 
són el present! 

No hi ha dubte que tot-
hom està sensibilitzat 
en el benestar de la in-
fància. Però amb això ja 
no n’hi ha prou: ara cal 
actuar. Per això, des de 
Fundesplai, posem en 
marxa una campanya de 
sensibilització i cerca 
d’adhesions i fons que 
porta per lema  "Pre-
nem partit per la infàn-
cia!", que comença amb 
l’acció a les xarxes so-
cials #botaxlainfancia.
L’expressió “prendre 
partit” no deixa marge 
d’error: comporta ne-
cessàriament l’acció 
de comprometre’s, mu-
llar-se, involucrar-se per 
la infància. És el que 
ja estem fent moltes 
entitats i persones al 
nostre país. Però la si-
tuació actual requereix 
anar més enllà.  És molt 
important que tothom 
prengui partit per la in-
fància per trencar pro-
cessos d’exclusió que 
en molts casos poden 
ser irreversibles.

El Club d’Esplai Pubilla 
Cases – Can Vidalet i el 
Club d’Esplai Bellvitge 
van celebrar aquests 
mesos d’octubre i 
novembre el seu 35è i 
45è aniversari, respec-
tivament. 

L’aprovació de la nova 
Llei de l’Impost de 
Societats podria afectar 
45.000 entitats sense 
afany de lucre.

CENTRE ESPLAI va acollir més 
de 200 joves europeus i ibero-
americans entre el 23 i el 30 
de novembre amb motiu de la 

Setmana pels Drets de la Jo-
ventut 2014. Els/les joves van 
destacar que tallers i ponències 
els van ajudar a identificar les 

reivindicacions comunes, mal-
grat les diferents procedències i 
cultures, i a expressar les seves 
posicions amb una sola veu.

10.500 infants d’es-
plais i escoles van 
participar en aquesta 
acció de mobilització 
col·lectiva a favor del 
dret al joc i el lleure.  

Parlem amb Carme 
Gómez-Granell, direc-
tora de l’Institut d’In-
fància i Món Urbà, 
sobre l’informe que 
avalua l’impacte de 
l’esplai en les perso-
nes que hi participen.

Prenem 
partit per la 
infància

Els esplais 
fan anys

Canvis fiscals

Més de 200 joves de diferents països reclamen 
més protagonisme a la societat

Carme Gómez
Granell

L'editorial
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Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) ha po-
sat en marxa la campanya #botaxlainfancia a favor 
de la igualtat d’oportunitats en la infància. Aques-
ta iniciativa, que es va presentar el 15 de gener i 
que s’allargarà fins al maig, convida a tothom que 
comparteixi fotos a les xarxes socials “botant” amb 

l’etiqueta #botaxlainfancia. Cada “bot” serà un clam 
a favor dels infants i per cada foto que es pengi les 
empreses col·laboradores donaran 1€ perquè els 
infants en risc d’exclusió puguin gaudir d'ajuts per 
a menjador, activitats de lleure i reforç escolar i 
colònies. 

Aniversaris

Tercer Sector

#DretalLleure

pàg. 8-9

pàg. 13

Dia Universal 
dels Drets 
dels Infants

Diari

www.fundesplai.org

Els nens i les 
nenes tenen 
dret a viure 
ara  la seva 
infantesa. 
No poden 
esperar a que 
passi la crisi

Cada “bot” serà un euro
aportat per les empreses 

col·laboradores
per atendre infants 

en risc d’exclusió social

Cada “bot” serà 

un clam 

a favor dels drets 

i la igualtat 

d’oportunitats 

en la infància



febrer 2015 / núm. 7202 D iAr i  D e  L A  funDAc ió  c ATAL AnA  De  L ’ e Sp L A i www.fundesplai.org02
El nen que no juga no és 
nen, però l’home que no 
juga perdrà per sempre el 
nen que vivia en ell i que li 
farà molta falta

ells i nosaltres per...  TonI BaTllorI 
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A Fundesplai fa més de 45 
anys que estem treballant a fa-
vor dels drets i la felicitat dels 
infants, actuant directament 
en els pobles i en els barris, a 
través de l’acció socioeducativa 
dels centres d’esplai; desenvo-
lupant programes educatius a 
les escoles i promovent l’edu-
cació ambiental a les nostres 
cases de colònies. 
A Fundesplai vetllem perquè els 
nostres projectes sòcio-educa-
tius tinguin la màxima qualitat, 
però, alhora, estem comprome-
sos a garantir que tots els infants 
hi puguin accedir. Per fer pos-
sible aquesta equitat, treballem 
en xarxa i cerquem la corespon-
sabilitat de tots els agents de la 
comunitat; promovem el volun-
tariat i atorguem beques i ajuts 
per a colònies, per a menjadors 
escolars o perquè infants en si-
tuació de risc puguin anar als 
nostres centres d’esplai diaris. 
Però, malgrat tots aquests esfor-
ços, la crisi fa que cada dia sigui 
més difícil garantir la igualtat 
d’oportunitats. 
És per això que hem decidit 
impulsar noves campanyes i 
iniciatives de sensibilització i 
captació de fons, amb les quals 
convidem a tothom a col·laborar 
fent-se seguidor, voluntari, soci 
o fent una aportació econòmi-
ca per garantir l’equitat en els 
projectes socioeducatius que 
impulsem des de Fundesplai. En 
aquest Diari, us les expliquem. 

Compromesos 
amb la qualitat 
i equitat 

Directament Obituari Teresa San Román
Antropòloga i experta en el poble gitano

Carme Garriga Boadella ens ha 
deixat el 25 d'octubre d'aquest 
any 2014. El dia 9 de novembre 
hauria fet 72 anys i podríem ha-
ver-ho celebrat juntes.
Carme era treballadora social, 
va aprendre Antropologia com a 
external student al LSE i el UCL 
de la Universitat de Londres en 
el curs 1970-1971 i, després, es 
va llicenciar en Sociologia a la 
Complutense de Madrid. Amb 
Salvador Carrasco, va ser inves-
tigadora social i va indagar en 

desenvolupant tasques de res-
ponsabilitat, va treballar a l'Es-
cola de Treball Social de l'ICESB 
i, després, a l'Escola de Treball 
Social de la UB. Va col·laborar 
amb moltes organitzacions soci-
als i culturals dels gitanos. Però, 
aquesta ressenya és personal. 
Després d'un any treballant so-
bre alguns poblats barraquistes 
de gitanos a Madrid, la necessitat 
de contrastar i aprofundir en un 
coneixement encara molt escàs 
d'aquest poble em va portar a 
Barcelona, amb Carme, Rosa Ro-
meu i altres treballadores socials. 
Amb ella vaig fer els meus, sinó 
primers, sí que més ferms pas-

sos inicials en el miserable, però 
resplendent món dels gitanos i la 
nostra col·laboració es va desen-
volupar tant a Barcelona com a 
Madrid i ens va portar a molts 
altres llocs d'Espanya. L'objectiu 
final de Carme estava en el camí 
de la justícia, pel camí del poble 
gitano i per mitjà d'una capaci-
tat com poques per a la relació 
amb ells, que es materialitzava 
en un treball de camp dens i en 
amistats, fraternitats, diria, amb 
molts d'ells. Vam ser amigues i 
em va fer l'enorme regal de l'a-
mistat amb Salvador pare i l'a-
padrinament de Salvador fill. Se-
guirem sent-ho mentre jo visqui.

En record de 
Carme Garriga Boadella

opinió
Pablo Neruda (1904-1973) Poeta xilè

que va més enllà dels mecanismes 
de representació, promou també 
la deliberació, formes de demo-
cràcia directa i evita la delegació 
sistemàtica. 
S’ha compartit que la desigualtat 
només es pot afrontar amb més 
democràcia, que la governança 
és local i és global i que la qua-
litat democràtica és aquella que 
garanteix la diversitat i les iden-
titats i pertinences múltiples. En 
el món i també a Espanya.
Però els canvis no arribaran per 
la iniciativa de les institucions 
actuals. La ciutadania ha de ser 
motor i ànima d’aquesta repoli-

Reflexions Carles Barba
Vicepresident de fundesplai

El proper 23 de febrer presenta-
rem a Barcelona el llibre Ciuta-
dania i qualitat democràtica, el 
sisè volum de la col·lecció "Do-
cuments per al Debat". 
Tres premisses han orientat el 
nostre debat obert: la primera, 
democràcia i desigualtat no són 
compatibles; la segona, la demo-
cràcia al nostre país està malalta 
i la major part de les seves ins-
titucions tenen greus elements 
de fractura; la tercera, el paper 

tització i de la regeneració de la 
nostra democràcia. Serà neces-
sari reforçar la cultura democrà-
tica de la nostra societat i unes 
actituds vitals per a no dimitir, 
fer-ho amb coherència i sumant 
esforços.
El document conclou parlant 
de la necessitat i la urgència de 
vertebrar un Pacte per la qua-
litat democràtica entès com un 
nou acord i contracte social per 
regenerar el nostre sistema de-
mocràtic que es va dissenyar en 
la Transició, que la política recu-
peri la seva dignitat i pertanyi a 
la ciutadania.

Recuperar la dignitat de la política
Ciutadania i qualitat democràtica.

de la ciutadania és decisiu en el 
desenvolupament dels processos 
de canvi.
Les deliberacions s’han desenvo-
lupat a la pàgina web www.ciu-
dadaniaycalidaddemocratica.org
El debat ha assenyalat que una 
democràcia de qualitat és aque-
lla que situa la persona al centre. 
Ha reivindicat la política com a 
timó de la vida pública que ha de 
manar per sobre dels mercats. 
Però, una altra política, aquella 

 A vegAdes

la història dels gitanos catalans 
i els gitanos de Barcelona, i ens 
va deixar dos llibres impres-
cindibles. Com a professora, i 

Josep
Gassó

president de  
fundesplai  
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Drets dels joves. Joves de diferents entitats juvenils de França, Itàlia, Portugal i Espanya van reclamar que la societat els situï al centre del debat. FOTO: A. VALLE

proposta 
educativa
Esplais 
més 
Sostenibles

ciutadania 
compromesa
Premis 
de Fundación 
Esplai

#botaxlainfancia
Campanya a favor 
de la igualtat 
d'oportunitats en 
la infància

pàg. 11pàg. 8-9pàg. 4xarxa esplai 

CEnTrE ESPlaI, 
la seu de Fundes-
plai (Fundació 

Catalana de l’Esplai) 
al Prat de llobregat, 
va reunir més de 200 
joves europeus entre el 
23 i el 30 de novembre, 
que van debatre sobre 
el lideratge juvenil, van 
participar en tallers 
formatius i van compar-
tir iniciatives d'inclu-
sió desenvolupades a 
diferents països dins de 
la Setmana pels Drets 
de la Joventut.

Setmana pels Drets 
de la Joventut
Una de les novetats d’a-
questa cinquena edició 
de la Setmana va ser la 
participació de 60 joves 
del projecte d'Intercanvi 
de Joves amb la Setmana 
pels Drets de la Joven-
tut 2014 Erasmus Plus, 
constituït per joves de 4 
països europeus: Itàlia, 
Portugal, França i Cata-
lunya. A aquests, s'hi van 
sumar joves de la resta de 
l’Estat de diferents orga-
nitzacions socials.

 II Jornada d'Intercanvi d'Experiències 
 d'aprenentatge Servei
Un dels actes centrals 
d’aquests dies d’activitats 
sobre els drets de les 
persones joves va ser la 
II Jornada d'Experiències 
d'Aprenentatge Servei en 
l'àmbit del lleure, que va 
tenir lloc el divendres 28 
de novembre a CENTRE 
ESPLAI, i que va tenir com 
a eix central el projecte 
de servei comunitari per a 
joves d’educació secundà-
ria que impulsa el Depar-
tament d’Ensenyament de 
la Generalitat.
La jornada va començar 
amb les intervencions 
inicials de Mireia Solsona, 
diputada delegada d’Edu-
cació, Igualtat i Ciutadania 
de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació 
de Barcelona, Pilar Eslava, 
tinent d’alcalde de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Ciu-

tadania de l’Ajuntament 
del Prat, i Carles Barba, 
vicepresident de Fundes-
plai, que van coincidir en 
la importància de pro-
moure el voluntariat entre 
les persones joves per tal 
d’afavorir el seu compro-
mís ciutadà.
Posteriorment, es van 
desenvolupar diferents 
taules d’experiències 
amb iniciatives impulsa-
des dins d’aquest àmbit 
per entitats juvenils. La 
darrera part de la jornada 

va comptar amb dues 
sessions paral·leles: una, 
sobre la proposta de 
servei comunitari del De-
partament d’Ensenyament 
de la Generalitat, dinamit-
zada per la professora de 
la Universitat de Barce-
lona, Xus Martín; l’altra, 
un debat entre joves i 
responsables de polítiques 
juvenils als partits, entre 
les quals Arantxa Calvera 
(PSC), Laura Massana 
(ICV), Marta Vilalta (ERC) i 
Marta Pascal (CiU).

cenTre eSpLAi, punt de trobada de 
joves europeus i iberoamericans
 Joves. Més de 200 joves van participar en la cinquena edició de la Setmana pels Drets de la Joventut

Els tres eixos sobre els 
quals van girar les con-
ferències i tallers van ser 
els problemes del mercat 
laboral, l’orientació pro-
fessional i l’atur; la creati-
vitat i cultura; i l'educació 
intercultural i intergene-
racional, i l'aprenentatge 
durant la vida.

El programa de la Setmana 
va començar amb les activi-

@mrsantaeufemia

Rocío 
Santaeufemia 

Jalila Hmimsa, 20 anys
TRESCA JOVE. CATALUNyA

“He après molt de les altres perso-
nes, dels drets que tenim com a joves 
i a reivindicar-los. La unió i la força 
que hem creat amb gent d’altres pa-
ïsos ens servirà perquè ens escoltin."

Marilyn eloise pires, 20 anys 
FUNDAçAO DA JUVENTUDE. PORTUGAL
“La situació dels joves a Portugal 
és molt complicada com en altres 
països i això és trist, però ens espe-
rona a reclamar el nostre lloc i que 
ens tinguin en compte."

felix Georgescu, 20 anys 
ARCI SOLIDARITA . ITÀLIA

“Hem conviscut cultures, llengües i 
experiències diverses i ens hem di-
vertit i après molt. A Itàlia, els joves 
tenen moltes dificultats per treballar, 
però la Setmana ens ha ajudat per-
què la nostra veu sigui escoltada."

Aisatu ceesay, 18 anys  
NDIATIGUIA JOVES UNITS DE LLEIDA. CATALUNyA
“Aquesta Setmana ha estat enfo-
cada a nosaltres: aquí els joves ens 
hem relacionat, hem pogut conèi-
xer persones d’altres països i, so-
bretot, hem donat la nostra opinió 
i se’ns ha tingut en compte."

nicolas cezaruk-Jean, 18 anys 
SECOURS POPULAIRE FRANçAIS. FRANçA
“Participar en la Setmana ens ha 
permès fer un molt bon treball 
intercultural i ha permès una activi-
tat que posa els joves al centre del 
debat i on ells són protagonistes."

els joves prenen la paraula

tats dels 60 joves europeus 
citats, que entre el 23 i 28 
de novembre van partici-
par a la trobada del Tresca 
Europe, als quals es van 
sumar joves de tot l’Estat 
del 28 al 30 de novembre. 

1a Trobada de Joves 
i Tècnics del Tresca 
europe
Prèviament, els dies 26 
i 27 de novembre va te-

nir lloc també a la seu de 
Fundesplai la primera 
trobada de joves i tècnics 
del programa Tresca Eu-
rope de Portugal, Itàlia, 
Catalunya i València. El 
Tresca Europe és una ini-
ciativa que compta amb el 
suport d’Stavros Niarchos 
Foundation i busca oferir 
una nova oportunitat la-
boral o de formació a jo-
ves amb risc d’exclusió.
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Síndic de Greuges. Rafael Ribó va presentar l’informe sobre 
el Dret al lleure educatiu dels infants. FOTO: J. M. VALLS

xarxa esplai 

E l proper dilluns 
23 de febrer 
a les 18 hores 

tindrà lloc al Palau 
Macaya de obra Social 
de “la Caixa” (Passeig 
de Sant Joan, 108) la 
presentació del llibre 
Ciutadania i qualitat 
democràtica. recu-
perar la dignitat de 
la política. Es tracta 
del sisè volum de 
“Documents per al 
debat”, col·lecció que 
el Consell assessor de 
la Fundació Esplai ha 
anat editant periòdi-
cament des de l’any 
2007 i que té com a 
eix vertebrador de 
pensament analitzar 
el paper central de la 
ciutadania i el Tercer 
Sector en la nostra 
societat i en la cons-
trucció de la vida de-
mocràtica de la nostra 
societat.

El punt de partida del lli-
bre és una reflexió sobre 
la importància de prote-
gir la convivència demo-
cràtica en l'actual crisi 
(econòmica, social, ins-
titucional...). Els autors 
consideren que l'actual 
model polític està esgotat 
i que cal formular noves 
propostes on la qualitat 
democràtica ha de ser un 
element central i la soci-
etat civil organitzada i el 
Tercer Sector han de tenir 
un paper protagonista.

 nou llibre.  L’acte se celebrarà el proper 23 de febrer al Palau Macaya de Barcelona

fundesplai presenta el llibre 
ciutadania i qualitat democràtica 
@ealiagaesplai 

Elvira 
Aliaga 

  Premis a la “Ciutadania compromesa”6

Ciutadania
i qualitat

democràtica
Recuperar la dignitat de la política

Documents
per al debat

E l passat 25 de no-
vembre va tenir 
lloc a CEnTrE 

ESPlaI el ple anual 
del Consell assessor de 

el consell Assessor defensa 
la importància de l’educació 
en el lleure en el ple anual

de la situació de la infàn-
cia a Catalunya. 

Ribó va destacar la si-
tuació de desigualtat en 
l’accés al lleure educatiu 
i va demanar que es pro-
mogui i reconegui la im-
portància de l’educació 
en el lleure. En aquest 
sentit, Gómez-Granell 
va defensar que recol-
zar la infància i el lleu-
re és una inversió. Unes 
intervencions que van 
generar debat entre els 
assistents. 

Fundesplai (Fundació 
Catalana de l’Esplai), 
en el qual van partici-
par prop de seixanta 
persones de diferents 
àmbits (de l’admi-
nistració pública, 
del món educatiu, de 
l’educació en el lleure, 
del medi ambient, 

etc.) que integren 
aquest òrgan. 

El ple va comptar amb 
la presència de Rafael 
Ribó, Síndic de Greuges, 
i Carme Gómez-Granell, 
directora de l’Institut 
d’Infància i Món Urbà 
(CIIMU) i va girar entorn 

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

El llibre recull el debat 
virtual i presencial que 
ha promogut la Funda-
ció Esplai el darrer any 
al conjunt d’Espanya en-
tre membres del tercer 
sector, partits, sindicats, 
moviments socials, de les 
administracions, univer-
sitats que comparteixen 
l’objectiu de promoure 
canvis importants en la 
nostra democràcia i en la 
participació de la ciutada-
nia en la vida pública.

Aquest debat ha  comptat 
amb dos-cents partici-
pants, aproximadament, 
i amb aportacions de 
persones com Iñaki Gabi-
londo, Josep Ramoneda, 
Quim Brugué, Fernando 
Maruenda, Tom Burns o 
José M. Martín Patino, 
que han contribuït a ali-
mentar un debat tan ne-
cessari com complex. A 
tots, des d’aquí, la nostra 
gratitud i reconeixement.

Durant la presentació de 
Barcelona, moderat per 

Núria Valls, subdirectora 
de Fundesplai, intervin-
drà Joaquim Brugué, de 
la Universitat de Girona, 
Catedràtic de Ciència Po-
lítica de la UAB, i mem-
bre del IGOP (Institut de 
Govern i Polítiques Públi-
ques). La presentació del 
llibre la duran a terme 
Enrique Arnanz i Carles 
Barba, redactors del lli-
bre. A la presentació de 
Barcelona el 23 de febrer, 
li seguiran les de València 
el 5 de març, a Bilbao el 
12 de març, a Madrid el 
17 de març i a Vigo el mes 
d’abril.

presentació 
ciutadania i 
qualitat democràtica. 
recuperar la 
dignitat de la política
■ 23 de febrer a les 18 
hores 
■ Palau Macaya (Passeig 
de Sant Joan, 108 - Bar-
celona)
cal confirmar assistència: 
www.fundesplai.org 
o 93 474 42 51

El 21 de novembre va 
tenir lloc a Madrid la 
cinquena edició dels 
Premis Fundación 
Esplai. Uns guardons 
que s’entreguen a la 
“Ciutadania compro-
mesa” en reconeixe-
ment a les persones 
que col·laboren, des 
del voluntariat, en 
causes socials. 

El guanyador del pre-
mi a la categoria “Im-
puls al Tercer Sector” 
va ser Julio Rodríguez 
Mata pel seu treball 
en les entitats del 
barri de Gurugú a 
Badajoz, que acon-
segueixen que cada 
vegada més gent 
s’incorpori a progra-
mes i iniciatives de 
desenvolupament 
comunitari i lluita 
contra l’exclusió. L’ac-

cèssit va ser per a Carles 
Xavier López Benedí per 
la seva trajectòria en 
l’àmbit de la cooperació 
internacional a la Comu-
nitat Valenciana. 

El premi a la categoria 
“Innovació Socioeduca-
tiva” el va rebre David 
Gorreto Orenes per la 
creació d’un projecte 
de capacitació dels i les 
alumnes del IES Sierra 
de Almenara (Lorca) a 
través del qual aquests 
imparteixen tallers 
durant les hores de pati 
als seus propis com-
panys. L’accèssit va ser 
per Sergio Fernández 
Sánchez pel projecte de 
canvi d’imatge del barri 
que duu a terme el Club 
de lleure i temps lliure 
dels nens, nenes i joves 
de Son Oliva, a Palma 
de Mallorca, que ell 

mateix lidera. 

A la categoria “Tre-
ball per la E-inclusió”, 
el guanyador va ser 
Ferran Martí Paulo 
per impulsar diferents 
iniciatives relacionades 
amb la captació i l’ús 
de les tecnologies, 
sempre orientades a 
la inclusió social, i per 
la seva capacitat per 
adaptar-les a les neces-
sitats del seu territori 
(Burjassot, València). 
L’accèssit el va rebre 
Matilde Carracedo 
Crespo per la seva 
tasca com a voluntària 
al Telecentre Red Con-
necta de la Fundació 
Tomillo (Madrid), que 
posa a disposició dels 
participants en els 
projectes un recurs 
per superar la bretxa 
digital. 

premiats. D’esquerra a dreta, Carles Xavier López, expresident de la Coordinadora Valen-
ciana d'ONGD; Julio Rodríguez Mata, dinamitzador d’entitats del barri de Gurugú (Badajoz); 
Matilde Carracedo Crespo, voluntària del Red Conecta de Fundación Tomillo (Madrid); 
Ferran Martí, de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (València); David 
Gorreto, de l’IES Sierra de Almenara (Lorca), i Sergio Fernández, de l’Esplai Son Oliva 
(Palma de Mallorca). FOTO: J.M. VALLS
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xarxa esplai 

En els darrers 
cursos, els efectes 
de la crisi econò-

mica en les famílies i 
els equips docents han 
afectat greument la 
participació dels grups 
escolars en les colò-
nies. Davant aquesta 
situació, el curs passat 
Fundesplai (Fundació 

educació i equitat. Aquesta iniciativa vol afavorir l’accés 
de nenes i nens a aquestes activitats educatives. FOTO: J. M. VALLS

colònies escolars amb qualitat i equitat

 L’11 de febrer a cenTre eSpLAi . En el marc de l’acte, es presentarà l’acord 
entre Eurest Catalunya i Fundesplai

Jornada “el temps del 
migdia: més que un dret”

Catalana de l’Esplai) va 
impulsar una cam-
panya per promoure 
les colònies escolars 
amb qualitat i equitat, 
garantint que aquestes 
activitats estiguessin a 
l’abast de tothom. 

El balanç d’aquest primer 
any de campanya és molt 
positiu. La participació a 
les colònies escolars, cases 
i equipaments de natura 
de Fundesplai durant el 
curs 2013/2014 ha aug-

d’equitat en aquestes acti-
vitats, Fundesplai ofereix a 
les escoles un ajut directe 
en el preu final de les colò-
nies, que passa de 112 a 87 
euros, suposant un estalvi 
del 20%. Així, cada escola 
pot gestionar aquest ajut 
depenent de les necessi-
tats socioeconòmiques 
de les famílies del centre, 
realitzant el descompte a 
totes les famílies per igual 
o mantenint el preu real 
entre els alumnes que s’ho 
puguin permetre i con-
centrant els ajuts per als 
alumnes en situació més 
vulnerable.
Tal com afirma la subdirec-

tora de Fundesplai, Núria 
Valls, l’objectiu és treba-
llar conjuntament amb els 
equips docents i les AMPA 
per garantir la màxima 
equitat: “Volem posar fi a la 
típica situació d’una classe 
on vint infants marxen de 
colònies i quatre no, per 
motius econòmics. O que, 
a causa de la situació d’a-
quests quatre, es decideixi 
que tot el grup classe deixi 
d’anar de colònies”.
A través d’aquesta campa-
nya, a la qual es poden aco-
llir totes les escoles, l’any 
passat des de Fundesplai 
es van donar ajuts a més 
de 4.000 alumnes. 

@egadrados 

Ester 
Garcia

 equipament sostenible

 educació ambiental

l’alberg de rectoria de la Selva, 
certificat com a projecte de 
cooperació en gestió sostenible rural

El terreny d’acampada la Devesa 
començarà a funcionar el 2015

J. M. Valls. Fundesplai 
(Fundació Catalana de 
l’Esplai) va rebre el 23 
d'octubre el diploma 
de Gestió Sostenible 
Rural del Consorci per al 
Desenvolupament de la 
Catalunya Central i el De-
partament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural 
de la Generalitat per les 
obres de millora fetes a 
l’Alberg de la Rectoria 
de la Selva (Navès).

Aquest guardó és un 
reconeixement que s'em-
marca dins dels ajuts del 

programa Leader per la 
promoció del món rural 
a través de la coopera-
ció dels diferents actors. 
L'acte de lliurament va 
tenir lloc al Castell del Vi 
de Falset i va ser presidit 
pel conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Rural, 
Josep Maria Pelegrí, 
i pel director general 
de Desenvolupament 
Rural, Jordi Sala. Anna 
Romeu, vicepresidenta 
de Fundesplai, i Ester 
García, gerent de l'Asso-
ciació Catalana Cases de 
Colònies, van recollir el 
guardó.

J. M. Valls. El terreny d’a-
campada La Devesa es 
posarà en marxa a partir 
de la primavera de 2015, 
després que la Diputació 
de Barcelona concedís 
a Fundesplai el terreny 
que està al costat de 
l’Escola de Natura de 
Les Codines, situada a 
Montesquiu, Osona. 

El terreny tindrà una 
capacitat de 60 places i 
comptarà amb diverses 
instal·lacions com una 

cuina totalment equipa-
da, serveis i dutxes i un 
menjador cobert.

Les escoles, esplais o 
grups que ho desitgin 
podran comptar amb 
el suport d’un Educa-
dor Ambiental en les 
excursions per reforçar el 
coneixement del territori. 
A més, es realitzaran 
diferents activitats per a 
grups d’edat, així com un 
projecte de Camp de Tre-
ball pels grups de joves. 

D imecres 11 de 
febrer de 16 h a 
18 h tindrà lloc 

a CEnTrE ESPlaI 
(El Prat de llobregat) 
la jornada “El temps 
del migdia: més que 
un dret”, organitzada 
per Scolarest, la mar-
ca educativa d'Eurest 
Catalunya, i Fundes-
plai (Fundació Catala-
na de l’Esplai).

Aquest acte vol posar 
de relleu que el temps 
del migdia escolar és un 
projecte educatiu amb 
dos moments molt im-
portants: l’espai on cal 
garantir l’alimentació 
dels infants de forma 

tista i nutricionista de 
l’Àrea de Promoció de 
Salut de l’Agència de 
Salut Pública de Cata-
lunya, i l’experiència 
de Vicenç Sellés, del 
Departament de Nutri-
ció i Dietètica d’Eurest 
Catalunya. Després es 
presentarà la ponència 
d’Anna Maria Novella, 
professora del Depar-
tament de Teoria i His-
tòria de l'Educació de 
la Universitat de Bar-
celona, i les experiènci-
es pràctiques de Marc 
Alcaraz, director Esplai 
Espurnes, i Txema Na-
varro, president AMPA 
de l’Escola Margalló. 

L’acte conclourà amb 
la presentació de l’ali-
ança entre Eurest Ca-
talunya, empresa líder 
en restauració col·lect-
iva, i Fundesplai.

mentat un 15% respecte 
de l’any passat. A més, la 
contractació fins al mes de 
juny ja ha incrementat un 
35% respecte a la mateixa 
data del 2013. 

educació i equitat 
Davant la bona acollida, 
Fundesplai ha decidit 
prorrogar un any més la 
campanya.
Per lluitar contra la manca 

Cristina 
Rodríguez 

@fundesplai

saludable i l’espai de 
lleure educatiu. El temps 
del migdia és un espai 
educatiu entre l’horari 
lectiu del matí i la tarda, 
un temps on els infants 
han de ser els veritables 
protagonistes.

En el transcurs de la jor-
nada s’abordarà quins 
han de ser els aspectes 
clau que cal garantir 
en el temps del migdia. 
Entre aquests, desta-
quen que el temps edu-
catiu del migdia ha de 
ser un projecte educatiu 
integrat en el PEC; que 
cal garantir els drets de 
l’infant a una correcta 
l’alimentació i al lleure 
i que cal educar en una 
alimentació saludable. 
Igualment aquest es-
pai ha d’anar a càrrec 
d’un nombre adequat 
de persones, formades 

i motivades, per garan-
tir la qualitat del servei; 
cal educar en valors i 
en hàbits saludables i 
vetllar perquè l’infant 
sigui el protagonista i 
pugui participar i gau-
dir d’aquesta estona. 
Finalment, cal garantir 
l’equitat i vetllar perquè 
sigui un temps de lleure 
per la convivència.

La jornada comença-
rà amb la ponència de 
Gemma Salvador, die-

El temps 
del migdia 
ha de garantir 
el dret a 
l'alimentació i 
el dret al lleure 
dels infants 
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Habilitats per a la vida. El programa “Sigues tu”, impulsat per Dipsalut i Fundesplai, promou entre infants i joves empatia, 
autoconeixement, pensament creatiu i crític. FOTO: DIPSALUT

Salut prové del llatí 
salus, que signifi-
ca' bon estat físic', 

'salut', però també 
'saludar', és a dir, 
desitjar salut. aquest 
és el concepte que vol 
transmetre la inicia-
tiva “Sigues tu, eines 
i actiu per a la salut” 
que Dipsalut, l’orga-
nisme de Salut Públi-
ca de la Diputació de 
Girona, i Fundesplai 
(Fundació Catalana 
de l’Esplai) han posat 
en marxa aquest curs 
2014-15 per incidir en 
els hàbits saludables 
dels infants i joves en 
el centres de primària i 
secundària de Girona.

En aquesta primera edició 
del “Sigues tu”, hi estan 
participant 11.888 infants 
i joves de 139 centres edu-
catius de 64 municipis de 
la província de Girona. 
D’aquests, 6.726 són d’e-
ducació primària i 5.163 
d’educació secundària. 
En total, els programes 
de promoció de la salut i 

E l temps de migdia 
del menjador 
escolar és un 

espai de gran impor-
tància per als infants i 
les seves famílies per 
la seva transcendèn-
cia educativa i social. 
Fundesplai (Fundació 
Catalana de l’Esplai) 
entén els menjadors 
com un temps educatiu 
on els infants apre-
nen no només hàbits 

 Sigues tu   Programa impulsat per Dipsalut i Fundesplai a 139 centre educatius

Hàbits saludables per a prop 
de 12.000 infants i joves gironins

 Menjador . Fundesplai distribueix cartells entre 40 escoles 
que promouen valors en el temps educatiu del migdia

nou projecte per reforçar els bons 
hàbits en el menjador escolar 

@fundesplai 

Cristina 
Martín 

xarxa esplai 

les propostes didàctiques 
de l’Aventura de la Vida i 
Órdago! Les escoles i ins-
tituts ofereixen un espai 
estructurat, disposen de 
professionals que aporten 
el rigor i la professionali-
tat necessària per facilitar 
aquests aprenentatges 
garantint un espai integra-
dor i segur per als infants 
i els joves. 

Aquest és un programa 
que es nodreix de l’exper-
tesa d’educadores i educa-
dors, tècniques i tècnics i 

Bons hàbits. Sis cartells que promouen la salut

@fundacioesplai 

Isabel 
Matas

alimentaris, higiènics 
i de relació social, sinó 
que també gaudeixen 
d’esbarjo i descans 
mitjançant la relació i 
les activitats lúdiques 
dirigides pels monitors 
i les monitores. 

En aquest sentit, aquest 
any s’han distribuït a 
quaranta escoles sis car-
tells que reforcen els hà-
bits que es treballen als 
menjadors, cadascun dels 
quals tracta un aspecte en 
relació amb els hàbits hi-
giènics, la cura del medi 
ambient i els hàbits de 
relació social: utilitza cor-

 Cartells per promoure     
 els hàbits saludables

rectament els coberts i el 
tovalló; tingues cura del 
teu entorn: recicla!; di-
gues la paraula clau: si us 
plau!; xerra amb els com-
panys: en un to suau!; per 
entrar i sortir del menja-
dor: belluga’t amb ordre i 
tranquil·litat; i tracta amb 
respecte a tothom. 

Aquesta iniciativa és una 
de les novetats de la cam-
panya del temps educatiu 
del migdia d’enguany. 
Una manera de donar co-
lor als menjadors alhora 
que monitores i monitors 
incideixen en els hàbits 
bàsics que han de tenir 
en compte els infants.

responsables polítiques de 
salut, que situa en el centre 
de les formacions aspectes 
com el desenvolupament 
de les habilitats d’infants 
i joves per afrontar de 
forma positiva els desafi-
aments de la vida quotidi-
ana o la convivència har-
mònica entre l’alumnat. A 
més, també reforça l’acció 
docent introduint estils 
educatius més participa-
tius i contribueix a millo-
rar el rendiment acadèmic 
de l’alumnat. A més, “Si-
gues tu” compta amb uns 
materials específics pels 
alumnes de primària i se-
cundària, com els àlbums, 
les guies de professorat i 
els passos Sigues tu.

“Sigues tu” ha començat 
la seva trajectòria sumant 
esforços per generar pro-
cessos saludables des de 
l’acció, comptant amb 
les entitats que treballen 
temes de promoció i pre-
venció de la salut al terri-
tori. Aprofitem aquestes 
línies per saludar els in-
fants i joves, al professo-
rat, les famílies i les en-
titats del territori. Sense 
oblidar-nos dels tècnics i 
polítics que han impulsat 
la iniciativa.

prevenció de les drogode-
pendències de Fundesplai 
arriben a 22.180 infants i 
joves que ho fan a tot Ca-
talunya.

compromís conjunt 
per la salut
El compromís pel benestar 
de la infància és un dels ei-
xos fonamentals de l’acció 
de Fundesplai. La sintonia 
amb l’Àrea de Polítiques 
i Promoció de la Salut de 
la Diputació de Girona, a 
través del seu organisme 
Dipsalut, ha fet possible el 

disseny i implementació 
del “Sigues tu”. Aquest pro-
grama recull les orientaci-
ons de l’Organització Mun-
dial de la Salut en matèria 
de promoció de la salut 
i situa en el centre de la 
seva acció l’entrenament 
en Habilitats per a la Vida 
com a motor de canvi de la 
ciutadania envers la salut 
individual i col·lectiva.

Es tracta d’una propos-
ta de treball transversal 
d’educació per a la salut 
amb processos de forma-

ció per al professorat i les 
famílies. El programa “Si-
gues tu, eines i actius per 
a la salut”, pretén facilitar 
l’aprenentatge de les deu 
habilitats bàsiques per a 
la vida (autoconeixement, 
empatia, assertivitat, re-
lacions interpersonals, 
presa de decisions, gestió 
de problemes i conflictes, 
pensament creatiu i crític, 
gestió de les emocions, 
sentiments i la gestió de 
les tensions i l’estrès), i 
promoure estils de vida 
saludables, a través de 

Sigues tu a Girona
11.888

INFANTS I JOVES

139
CENTRES EDUCATIUS

64
MUNICIPIS
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Taula d’experts. D’esquerra a dreta, Víctor García, Suport Associatiu, Diego Artacho, advocat, Núria Valls, gerent de Suport 
Associatiu, i Carles Campuzano, diputat per CiU, en l’acte que va organitzar Suport el 2 d’octubre per explicar aquests canvis. J.M. VALLS

A finals de novem-
bre es va aprovar 
la llei 27/2014 

de 27 de novembre de 
l’Impost de Societats 
que afecta les entitats 
no lucratives des de l’1 
de gener de 2015. 

La principal novetat és que 
totes les associacions estan 
obligades a presentar la 
declaració de l’Impost de 
Societats, amb indepen-
dència de si realitza o no 
activitats econòmiques 
i sense tenir en compte 
la seva mida o dimensió 
econòmica.

Per explicar aquests canvis, 
Suport Associatiu va orga-
nitzar un acte el passat 2 
d’octubre que va comptar 
amb la participació de més 
de 150 representants d’en-
titats del Tercer Sector.

Com a conseqüència es 
deriva una altra obligació: 
totes les associacions han 
de portar una comptabili-
tat per partida doble d’a-
cord amb el Pla de comp-
tabilitat de les fundacions 
i les associacions, no és su-
ficient portar un llibre de 
caixa com han fet fins ara 
la majoria d’associacions 
de petita dimensió.

Suport va fer 25 
anys dedicant-se 
a l’enfortiment 

del Tercer Sector amb 
l’acompanyament en 
les tasques de gestió, 
formació i generació 
de recursos per a as-
sociacions 
i fundacions. 

 entitats   Aquesta llei podria afectar 45.000 entitats a Catalunya

La reforma fiscal obliga les associacions 
a presentar impost de Societats

 Tercer Sector. Enfortir les entitats, eix de la tasca de Suport

Suport Associatiu, 25 anys 
al costat de les entitats 

xarxa esplai 

ferencial de les entitats 
respecte a les empreses, 
a les quals queden equi-
parades, tributant al 
25%. També hi ha com-
plicacions afegides com 
que la nomenclatura de 
l’impost de societats està 

pèrdua del tracte 
diferencial
Aquest fet suposa una gran 
dificultat per aquestes en-
titats, integrades general-
ment per voluntariat i amb 
pocs recursos, provinents 
habitualment de les quotes 
dels socis i dels donatius i, 
en menor mesura a partir 
de la crisi, de les subven-
cions. És el cas de moltes 
entitats culturals, veïnals, 
socials, de mares i pares, 
de lleure, clubs esportius, 
etc., que ara poden ser 
sancionades per l’agència 
tributària per aquest tema.

Atenent al nombre d’asso-
ciacions inscrites al registre 
d’associacions del Departa-
ment de Justícia i del Re-
gistre d’entitats esportives, 
des de Suport Associatiu 
s’estima que aquesta re-
forma obliga i afecta més 

de 45.000 associacions 
catalanes.

Per últim, i per acabar de 
complicar una mica més 
la vida a les associacions, 
aquests canvis suposen 
la pèrdua del tracte di-

@suport_org

Víctor 
García 

de Suport Associatiu en 
favor del Tercer Sector. 
Durant la vetllada, Núria 
Valls, gerent de Suport 
Associatiu, va presentar 
un vídeo que resumeix 
la trajectòria de l’entitat 
i incorpora opinions de 
responsables d’organitza-
cions que treballen amb 
Suport. 

L’aniversari va començar 
amb una celebració a la 
que va ser la primera seu 

de l’entitat, el Club d’Es-
plai Bellvitge, el 12 de 
desembre de 2013. L’acte 
es va fer en el marc de la 
III Trobada anual d’enti-
tats del Club de Suport, 
amb el lema “25 anys al 

costat de les entitats”. 
Durant la jornada es va 
inaugurar una exposició 
que repassava la història 
de l’entitat: des dels seus 
inicis, creada per ajudar 
els esplais del Movibaix 

a millorar la seva gestió 
laboral, econòmica i jurí-
dica; fins el moment ac-
tual, en què dóna asses-
sorament a més de 1.100 
associacions i fundacions 
de tots els àmbits.

25 anys. Núria Valls, gerent de Suport Associatiu, durant l’acte de cloenda de l’aniversari de l’entitat

L’acte de cloenda de la ce-
lebració d’aquests 25 anys 
va tenir lloc el passat 6 de 
novembre. Una trobada 
en la qual van participar 
representants d’entitats 
del Tercer Sector, treba-
lladores i treballadors i 
persones vinculades amb 
Suport Associatiu. En to-
tal, prop d’un centenar de 
persones que van poder 
compartir una bona esto-
na recordant els orígens 
i l’evolució del treball 

  Si la vostra associació té dubtes 
  sobre la reforma fiscal... 

Suport Associatiu us ofereix assessorament, 
jornades informatives, guies i recursos. 

per a més informació:
Suport Associatiu / economic@suport.org  / 93 474 74 07

pensada per a les entitats 
mercantils i pot dificultar 
la identificació de la infor-
mació econòmica o, per 
exemple, que no existeix 
un model simplificat per 
a les entitats més petites.

Declaració 
del model 347
Una altra novetat impor-
tant és que al mes de fe-
brer totes les associacions 
que reben subvencions 
d’organismes oficials han 
de presentar la declaració 
informativa del model 347, 
independentment dels im-
ports cobrats. Aquest canvi 
afecta a la majoria d’asso-
ciacions que, a més, per fer 
aquest tràmit han de tenir 
signatura electrònica.

entrada en vigor de 
la llei de transparència
Tant la llei catalana com la 
llei estatal de transparèn-
cia obliguen les entitats 
que reben subvencions de 
més de 100.000 euros o 
bé de més de 5.000 euros, 
sempre que representin  
més del 40% dels seus in-
gressos totals, a fer pública 
a través del seu web la in-
formació sobre les funcions 
que realitzen, els estatuts, 
l’estructura organitzati-
va, els membres de junta 
i trajectòria professional, 
informació relativa a les 
subvencions públiques 
així com dels contractes i 
convenis subscrits amb les 
administracions públiques. 

@AlfonsValle 

Alfons 
Valle
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posa de cap compte a 
les xarxes socials, hi ha 
l’opció d’enviar la foto al 
correu electrònic bota@
fundesplai.org.

Josep Gassó, president 
de Fundesplai, ha expli-
cat que botar és un gest 
lúdic, però ple de simbo-
lisme i valor: “Cada bot 
serà un clam a favor dels 
drets i la igualtat d’opor-
tunitats en la infància; 
i, a més, cada bot serà 
1 €, aportat per les em-
preses col·laboradores, 
que es destinarà a becar 
infants que es troben en 
risc d’exclusió perquè 

puguin anar al menja-
dor escolar, activitats de 
lleure i reforç escolar i a 
les colònies”.

La campanya #botax-
lainfancia ja compta amb 
les primeres empreses  
col·laboradores, entre 

A l nostre país 
el 27,3% dels 
infants viuen 

per sota del llindar de 
la pobresa. això afecta 
directament els drets i 
la igualtat d’oportuni-
tats en la infància i, en 
concret, l’accés a les 
activitats d’atenció, 
alimentació i lleure 
educatiu. 

Per aquest motiu, Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l’Esplai) convida 
totes les persones que 
creuen que els nens i les 
nenes tenen dret a viure 
plenament la seva infan-
tesa que ho manifestin 
públicament a través de 
la campanya #botaxlain-
fancia. 

Per participar cal fer-se 
una foto botant (saltant o 
botant una pilota) i pen-
jar-la a les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Ins-
tagram...) amb l’etiqueta 
#botaxlainfancia. Es de-
mana, a més, que en cada 
bot es nomini un mínim 
de tres persones perquè 
també botin. Si no es dis-

 fundesplai. convida tothom a fer-se una foto “botant” (saltant o botant una pilota) i penjar-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #botaxlainfancia

campanya a favor dels drets i la igualtat 
d’oportunitats en la infància

Al nostre país 
el 27,3% 
dels infants 
viuen per sota 
del llindar de 
la pobresa 

Cada “bot” serà un euro
aportat per les empreses  col·laboradores

per atendre infants en risc d’exclusió social

Cada “bot” serà 

un clam 

a favor dels drets 

i la igualtat  

d’oportunitats 

en la infància

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

8
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A què es destinaran els fons recaptats?  
Els fons aportats per les empreses col·laboradores es destinaran a afavorir la igualtat d’oportunitats en la 
infància, amb beques que es destinaran a nens i nenes que es troben en risc d’exclusió social:

Ajuts per a 
menjador

Ajuts per a 
colònies

Ajuts per a 
activitats de lleure 

i reforç escolar
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cia siguin una prioritat. 
En aquest sentit, no és 
casual que #botaxlain-
fancia es presenti just a 
l’inici d’un any que esta-
rà presidit per diferents 
conteses electorals i que 
es desenvolupi, com a 
mínim, fins el mes de 
maig, moment que se 
celebraran les eleccions 
municipals.

Per tal de conèixer i 
fer el seguiment de la 
campanya, s’ha acti-
vat el web www.botax-
lainfancia.org, on totes 
aquelles persones que, 
a més de botar, tam-
bé vulguin col·laborar 
directament, podran 
fer-se seguidors, vo-
luntaris o socis de 
Fundesplai, o fer una 
aportació econòmica 
que es destinarà a be-
ques per als infants en 
risc d’exclusió social.

les quals destaquen Eu-
rest Catalunya, dedica-
da a la restauració per 
a col·lectivitats; Bardet 
– Avant Group, empresa 
d’autocars i transport de 
passatgers; i la cadena de 
supermercats PlusFresc. 
Aquestes primeres empre-
ses s’han compromès a po-
sar 1 € per cadascun dels 
12.000 primers bots. Però, 
tal com ha dit Josep Gassó, 
“la campanya tot just està 
en el seu inici i ens cal la 
implicació de tothom. Ens 
agradaria aconseguir una 
veritable mobilització de la 
societat a través de milers 
de bots a les xarxes socials 
i aconseguir més empreses 
socialment compromeses 
que aportin fons per a be-
ques”.

La campanya #botax-
lainfancia és el primer 
acte d’una estratègia més 
global de Fundesplai que 
pren per lema “Prenem 
partit per la infància”. 
L’entitat vol sensibilitzar i 
donar visibilitat a totes les 
persones, entitats i empre-
ses que prenen partit per 
la infància i fer una crida 
perquè tothom s’impliqui 
en el benestar dels in-
fants. També vol incidir a 
reivindicar que les políti-
ques dirigides a la infàn-

9
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campanya a favor dels drets i la igualtat 
d’oportunitats en la infància

Un recent estudi de l’Institut 
d’Infància i Món Urbà (CIIMU) 
conclou que la participació en 
activitats de lleure té un efecte 
positiu sobre els infants, les 
seves famílies i la comunitat. 
Millora l’adquisició d’hàbits 
saludables i col·laboratius, té un 
efecte positiu sobre aspectes 
emocionals i de relació amb els 
altres, i té incidència positiva 
sobre els rendiments acadèmics 
i els comportaments escolars.

Alhora, segons el Síndic de 
Greuges, el lleure és un dels 
àmbits educatius més fortament 
afectats per les desigualtats en 
l’accés, amb un diferencial de 30 
punts entre les famílies de classe 
social econòmicament afavorida 
i les famílies amb menys recur-
sos. 

Davant aquesta situació, i en 
l’inici d’un any eminentment 
electoral, fem una crida a totes 
les persones que defensin els 
drets i la igualtat d’oportunitats 
en la infància que ho manifestin 
amb un gest lúdic, però ple de 
simbolisme i valor: botant per la 
infància!

Un gest per 
la infància! 

 Opinió

@nvallsc

núria Valls
Subdirectora 

general de 
Fundesplai

Segons el Síndic de 
Greuges, el lleure 
és un dels àmbits 
educatius més 
fortament afectats 
per les desigualtats

Vegeu els vídeos

Mira totes 
les fotos que 
ja s’han penjat 
a les xarxes 
socials!

Mira l’espot 
de la 
campanya 
(40 segons)!

xarxa esplai / monogràfic
Com botar per la infància?
 “Botar” és molt fàcil. Ho pot fer tothom seguint aquests cinc passos:

BOTA: Fes-te una foto “botant”: fent un salt, botant una pilota, saltant a 
corda… També pot ser un vídeo o un dibuix.

penJA’L O enViA’L: Penja la foto a les xarxes socials: facebook, Twitter, YouTube, ins-
tagram…  Si ho prefereixes, la pots enviar per correu electrònic a bota@fundesplai.org. 
Pots penjar o enviar tots els “bots” que vulguis, però que siguin diferents!

eTiQueTA: No t’oblidis de posar-hi l’etiqueta #botaxlainfancia. És imprescindible per 
poder fer el recompte de bots i també permetrà seguir, compartir i comentar altres “bots”.

nOMinA: Nomina un mínim de tres persones i convida-les que també “botin” per la 
infància. 

SeGueiX-nOS: Si vols estar al dia, veure altres “bots” o seguir prenent partit per la infància, 
entra a www.botaxlainfancia.org o fes-te seguidor/a de Fundesplai a les xarxes socials.

Les primeres empreses col·laboradores

Empresa líder de restauració per col·lectivitats, membre de Com-
pass Group. Present al territori des de fa gairebé 50 anys, Eurest 
Catalunya es constitueix com a entitat pròpia el 2012 amb l’objectiu 
de desenvolupar un projecte innovador. 
www.eurestcatalunya.cat

La campanya tot just acaba de començar.
Necessitem més empreses socialment 

compromeses que vulguin col·laborar-hi 
aportant fons per a ajuts.

Els particulars també poden fer el seu donatiu.

Més informació a www.botaxlainfancia.org 
o trucant al 93 551 17 71

Empresa líder d’autocars i transport de passatgers amb la vocació 
de satisfer la demanda del mercat a Barcelona i Europa. Fundada 
l’any 2002 amb la integració de les companyies Canals i Bardet, 
dues empreses amb més de 70 anys d’experiència.

www.avantgrup.com

Diari de referència a Catalunya que es distribueix diàriament 
en català i castellà. Pertanyent al Grup Zeta, es va fundar 
a l’octubre del 1978.

www.elperiodico.cat

Cadena de supermercats líder en Lleida amb 69 establiments al territori. 
És la insígnia principal dels Supermercats Pujol SL, una empresa familiar 
amb més de 80 anys d’història.

www.plusfresc.cat
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reivindicar el dret al joc. Alumnes i monitores de l’Escola concertada Ramon Llull de Barcelona van sortir al carrer a jugar el 20-N.

 infància. 25è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant

Més de 10.000 infants reivindiquen 
jugant el seu #DretalLleure

El Dia Universal 
dels Drets de l’In-
fant és una data 

assenyalada que el 2014 
va adquirir una gran re-
llevància al commemo-
rar-se el vint-i-cinquè 
aniversari de l’apro-
vació de la Convenció 
dels Drets de l’Infant, 
un tractat que estableix 
específicament els drets 
fonamentals que tenen 
tots els nens i les nenes 
del món. 

El 20 de novembre és una 
oportunitat per reivindicar 
públicament, des de l’àmbit 
de l’educació en el lleure, 
un dels drets més elemen-
tals dels infants: el seu dret 

com treballeu al vostre esplai 
els drets dels infants?

Míriam flotats  
cenTre D’eSpLAi infAnTiL 
i JuVeniL MOwGLi

Des del nostre esplai cre-
iem que el dret al joc i 
al lleure és un dels més 
desconeguts i desvalo-
ritzats socialment. Per 
això, l’equip de monitors 
i monitores treballem per 
sensibilitzar la societat.

AriADnA rierA  
eSpLAi MArciAneT

L’Esplai Marcianet va ta-
llar el carrer principal del 
municipi per fer arribar el 
missatge a petits i grans 
i els diferents grups van 
treballar els drets dels 
infants amb diferents ac-
tivitats lúdiques.

Sandra López   
eSpLAi TreuBAnYA

L’Esplai Treu Banya va rea-
litzar una jornada d’activi-
tats i jocs al carrer que va 
començar amb la lectura 
d’un manifest des de l’A-
juntament de la població 
reivindicant el dret al lleu-
re de tots els infants. 

Maria nisa   
eSpLAi eL Grup De pOLinYà

Al nostre esplai des de cin-
què de primària debatem 
els drets més rellevants 
de la Declaració, de ma-
nera que els propis infants 
qüestionin els seus drets, 
aportant idees, punts de 
vista, reflexions i dubtes.  

Minerva farrés   
eSpLAi LA BArreTinA

Vetllem perquè tots els 
infants coneguin els seus 
drets a través de diverses 
activitats i també volem 
que assumeixin el com-
promís de respectar-los i 
tinguin clar que tenir uns 
drets requereix uns deures. 

al Joc, tal com recull l’ar-
ticle 31 de la Convenció. 
Un dret que, en l’actual 
context de crisi, esdevé un 
gran repte per a tothom. 
Així ho destacava el darrer 
informe del Síndic de Greu-
ges: “el lleure educatiu és 
un dels àmbits socials amb 
més desigualtats d’accés, 
ja que ha estat un dels més 
afectats per les mesures de 
contenció de la despesa de 
les famílies”.

I per reclamar aquest dret 
fonamental i amb motiu del 
vint-i-cinquè aniversari de 
la Convenció, Fundesplai 
(Fundació Catalana de l’Es-
plai) va posar en marxa la 
campanya pel #DretalLleu-
re, una acció de mobilització 
col·lectiva i simultània arreu 
del territori que vol reivin-
dicar el valor educatiu de 
l’educació en el lleure i el joc.

37 esplais i 20 escoles 
tallaran carrers per 
omplir-los de jocs
Aquesta iniciativa, liderada 
per Fundesplai i la seva fe-
deració de centres d’esplai, 
s’adreça tant als centres de 
lleure com als centres edu-
catius i entitats educatives 
i socials i posa de relleu la 
importància del joc i del 
lleure per a la felicitat dels 
infants i per la seva vin-
culació amb l’entorn, els 
altres i la comunitat.

En total, 37 esplais i 20 
escoles on Fundesplai és 
present a través de men-
jadors i activitats extraes-
colars, entre d’altres, van 
participar des del dijous 
20 de novembre i fins el 
dissabte 22 en diferents 
activitats per reivindicar 
l’educació en el lleure. 
Unes accions en les quals 

també van col·laborar d’al-
tres entitats juvenils i so-
cials de fora de Catalunya 
organitzant diversos actes 
a les seves ciutats. Amb tot, 
un total de 10.500 infants 
que van reclamar els seus 
drets durant les diferents 
jornades.

Entre les accions que es van 
realitzar per la campanya, 
les entitats i centres edu-
catius que hi van participar 
van tallar els carrers per 
omplir-los de jocs i infants 
en cada municipi, tot repro-
duint la famosa il·lustració 
del pedagog i ninotaire ita-
lià Francesco Tonnuci (Fra-
to), a la qual acompanya la 
cita “Disculpeu, estem ju-
gant per a vosaltres”.  

La mobilització #Dretal-
Lleure disposa d’un bloc 
amb tota la informació de la 
iniciativa: www.projectes.
fundesplai.org/dretallleure.

@YeYa__  

Mireia 
García

 

Marc Alcaraz. President de la Federació Catalana de l’Esplai

Divendres, deu de la nit. 

La Junta Directiva de 
la Federació Catalana 
es reuneix amb un 
important tema sobre 
la taula.

Primer punt del dia, 
millor dit de la nit: 
vint-i-cinquè aniversari 
de la Convenció dels 
Drets dels Infants.

La Susagna Escardí-
bul ha d’aconseguir 

amb nocturnitat i 
premeditació... 

que tots despertem i 
reflexionem sobre una 
temàtica molts assumida 
als nostres esplais, però 
que, pel mateix motiu, 
en pocs casos és font 
d’innovació. 

Algú desperta més ràpid 
que la resta quan llegeix: 
“Disculpeu les molèsti-
es, estem jugant per a 
vosaltres”, una vinyeta 
de Frato del 98. “I si fem 
exactament el que s’hi 
veu? Tallem els carrers i 

dediquem-los a jugar”, 
les cares de la resta ho 
diuen tot: és agosarat, 
però, si ho aconseguim, 
pot tenir un gran impac-
te.

És així: amb nocturnitat, 
premeditació i molta 
gosadia, que neix la 
campanya #DretalLleu-
re que al voltant del 
dia 20 de novembre ha 
aconseguit que esplais, 
escoles i altres recuperin 
els carrers per poder 
jugar durant una estona. 
A Esplugues, d’on és el 
meu esplai, els mestres 

deien: tant de bo ho 
féssim cada setmana. 
Ah, amics! El joc i el 
lleure segueixen sent 
tant o més importants 
com ho eren abans. 

Felicitats a la Junta 
i, en general, tots els 
nostres esplais, també 
a les escoles de Fun-
desplai. Tots plegats  
hem aconseguit posar 
de relleu, amb aquesta 
campanya tan potent, 
el paper reivindicatiu, 
social i transformador 
del nostre moviment. 
Endavant.

Opinió
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Aprenentatge. Els participants aprenen a organitzar activitats

F a un any presen-
tàvem la proposta 
educativa B612 per 

a un consum consci-
ent i sostenible, que 
planteja una reflexió 
sobre els valors que 
associem al consum 
a partir de l’anàlisi 
crític de les accions de 
consum quotidianes. 
El curs anterior, amb 
el Petit Príncep, vam 
treballar tres idees: Què 
ens mou a consumir? 
el món de les emocions 
a través del “Planeta 
Desig”. la meva forma 
de consumir afecta els 
altres? la interdepen-
dència entre totes les 
accions de consum, al 
“Planeta Connectat”. El 
“Planeta imprevist” ens 
recordava que tot està 
en constant moviment, 
i que hi ha productes 
que apareixen i desapa-
reixen generant noves 
necessitats i desitjos.

Aquest curs reiniciem el 
viatge amb el Petit Prín-
cep per explorar tres nous 
planetes amb un missat-
ge comú: com satisfer les 
nostres necessitats sense 

Gestors Culturals 
és un projecte de 
formació i acció 

als centres penitencia-
ris realitzat pel Centre 
d’Estudis de l’Esplai 
amb la col·laboració 
del Departament de 
Justícia de la Genera-
litat. El seu objectiu 
principal és crear un 
grup de gestió cultural 
que pretén ser una 
plataforma de parti-
cipació oberta per als 
interns dels centres. 

 Lleure i sostenibilitat. Els esplais eduquen els infants sobre l’impacte del nostre consum en el medi ambient

espLais més Sostenibles! en el segon any 
d’aplicació de la proposta educativa “B612“ 

 presons. Actuació basada en la metodologia d’Aprenentatge Serveis

Gestors culturals ofereix noves oportunitats 
als interns de centres penitenciaris 

@fundesplai  

Meritxell 
Pasqual 

procés que culminarà al 
maig amb el lliurament 
del distintiu Esplais més 
Sostenibles pels centres 
d’esplai que s’hagin com-
promès amb el projecte.

La campanya es pot seguir 
a través del bloc:

http://projectes.fundesplai.
org/esplais messostenibles/ 

da els interns a millorar la 
seva autoestima, enfortir el 
compromís personal i afa-

vorir l’intercanvi de xarxa 
de coneixements.

Per aconseguir l’objec-
tiu plantejat, les línies de 
treball es desenvolupen 
a partir de tres punts. En 
primer lloc, es coneixen  i 
analitzen les opinions dels 
interns i professionals so-
bre la realitat, per després 
començar un procés de for-
mació en recursos i claus 
per afavorir la participació 
i en planificació, organit-
zació i dinamització d’ac-
tivitats i, finalment, posar 
en pràctica algunes de les 
idees resultants. D’aquesta 
manera, els interns són els 
protagonistes del procés 
des del principi i partici-
pen en la decisió sobre a 
què dedicar el seu temps 
de lleure i com fer-ho.

El projecte Gestors Cul-
turals es duu a terme des 

de l’any 2010. Després de 
la participació del Centre 
Penitenciari Quatre Ca-
mins, aquest any es realit-
za al Centre Penitenciari 
de Joves de Barcelona i al 
Centre Penitenciari Puig de 
les Basses de Figueres. Les 
primeres experiències amb 
el projecte mostren com 
treballar en el lleure va 
molt més enllà d’entretenir 
i com s’han executat amb 
èxit programacions cultu-
rals i dinamitzat projectes 
col·lectius des del diàleg.

El Centre d’Estudis de 
l’Esplai és una entitat de 
Fundesplai dedicada a la 
formació que té com a mis-
sió educar les persones en el 
lleure i promoure el desen-
volupament associatiu amb 
voluntat transformadora i 
d’inclusió social mitjançant 
la formació, recerca i crea-
ció de materials pedagògics.

Per portar-ho a terme 
s’utilitza la metodo-
logia d’aprenentatge 
Servei, una proposta 
educativa amb la qual 
els participants apre-
nen alhora que tre-
ballen en necessitats 
reals del seu entorn per 
millorar-lo. 

A través d’aquest projecte, 
els interns dels diferents 
mòduls fan del seu temps 
de lleure una eina educa-
tiva. Les persones que hi 
participen aprenen a auto-
gestionar i organitzar acti-
vitats de lleure de qualitat 
pels caps de setmana, així 
com el procés d’organitzar 

un treball coordinat, gene-
rant treball en equip. Una 
oportunitat que també aju-

prop de 200 monitors/es dels esplais de la federació es van reunir dissabte 20 de setembre al Movidic, a cenTre eSpLAi, l'acte que inicia el curs 2014-15 
dels esplais, on es va fer balanç de la campanya d'estiu i es va destacar que s'han pogut oferir més de 4.500 beques, un 45% més que l'any anterior.

comprometre les de futures 
generacions. Aterrarem al 
“Planeta Finit” per conèixer 
la relació entre el consum, 
la finitud dels recursos na-
turals i el seu impacte al 
planeta. Ens afecta a tots 
per igual? El “Planeta Mà-
gic” ens convida a pensar 
com allargar la vida útil 
de les coses per aprendre 
a minimitzar els efectes 
dels residus que generem. 
I arribem al “Planeta Invi-
sible,” un lloc que no veiem, 

però amb gran presència a 
les nostres vides: el consum 
virtual. Reflexionarem so-
bre la importància de la 
virtualitat per prendre’n 
consciència i saber aprofitar 
el seu potencial al màxim.

Una de les activitats més 
potents d’aquest curs és 
la campanya EspLais més 
SostenibIes, vinculada als 
continguts de la proposta 
educativa i basada en la 
metodologia d’aprenen-
tatge servei, amb un doble 
objectiu: fomentar bones 
pràctiques de sostenibili-
tat en l’esplai i transferir 
aquest coneixement a 
altres àmbits. D'aquí la 
doble lectura del títol: 
esplais, espais.

“Esplais més Sostenibles” 
planteja un seguit d’actu-
acions sobre tres temà-
tiques: els residus que 
generem, la gestió de 
l’aigua i la relació que es-
tablim amb l’entorn pro-
per. Per fer-ho, comptem 
amb l’assessorament de 
l’equip d’educació ambi-
ental de Fundesplai i la 
col·laboració de  l'Ajunta- 
ment de Barcelona i l'e-
quip de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. Un 

@Susagnafce 

Susagna 
Escardíbul

Residus, 
aigua i entorn 
proper, eixos 
de la proposta
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Vegeu els vídeos!

Història dels 
35 anys del 
ce pubilla cases 
– can Vidalet

Història dels 
45 anys del 
club d’esplai 
Bellvitge

Festa gran a dos 
esplais de Fun-
desplai (Fundació 

Catalana de l’Esplai). 
El Club d’Esplai 
Pubilla Cases – Can 
Vidalet, de l’Hospita-
let i Esplugues de llo-
bregat, va celebrar el 
trenta-cinquè aniver-
sari el 18 d’octubre i el 
Club d’Esplai Bellvit-
ge, de l’Hospitalet, els 
quaranta-cinc anys el 
14 de novembre.

Totes dues entitats, que 
formen part de les 65 
entitats de lleure inte-
grades a Fundesplai han 
estat i són un referent en 
l’educació en el lleure i la 
inclusió social en els seus 
barris i ciutats, un punt de 
trobada d’infants, joves i 
famílies i exemple de tre-
ball compartit entre socie-
tat i administracions.

Els dos actes van aplegar 
infants, joves i famílies, 
monitors/es i represen-
tants institucionals que 
van tenir l’oportunitat 
de compartir records 
entranyables i conèixer 
els projectes de futur 
d’aquestes dues entitats 
que compleixen anys ple-
nes de vitalitat.

A més d’aquests dos es-
plais, en els darrers me-
sos altres entitats de la 
Federació també han ce-
lebrat aniversaris sonats, 
fent rebombori i donant a 
conèixer la feina que fan: 
l'Esplai el Mamut d’Ausiàs 
March (Gavà), l'Esplai La 
Gresca(Ripollet), l'Esplai 
Diversitat Lúdica (Sant 
Feliu de Llobregat)... Mol-
tes felicitats per la feina 
que feu i a continuar fent 
camí en el món del lleure!

12

 celebracions . El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i el Club d’Esplai Bellvitge fan anys

Aniversaris d’entitats referents 
en la infància i la inclusió social 

xarxa esplai 

 

     la Capsa dels Somnis. 45 anys del Club d’Esplai Bellvitge

     Fent camí sota els estels. 
     35 anys del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Per la seva tasca, les monitores i els monitors han 
estat i són un dels grans protagonistes de la història 
de l’esplai

Al llarg d’aquests 35 anys, l’esplai  ha desenvolupat 
una important tasca per la inclusió als barris de Pubilla 
Cases i Can Vidalet

Els més petits també van col·laborar en l’aniversari 
de l’entitat amb la realització de diferents dibuixos i 
manualitats

L’auditori del CE Bellvitge es va omplir per acollir els actes d’ho-
menatge a les persones que han format la història de l’esplai

Carles Barba, president del CE Pubilla Cases – Can 
Vidalet, Gregoria Ochoa, una de les fundadores de 
l’esplai, i Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet

Núria Valls, de Fundesplai; Pilar Díez, alcaldessa d’Esplugues; Car-
les Barba; Celestino Corbacho, del PSC; Ramon Terrassa, d’Acció 
Cívica i Comunitària; i Josep Castro, de l’Ajuntament de l’Hospitalet

La celebració va incloure, entre d’altres, una cercavila 
des del local actual de l’esplai fins als seus primers 
espais al barri

Josep Gassó, president de Fundesplai i fundador del 
Club d’Esplai Bellvitge, amb l’actual equip de l’entitat

Maite Filliat, amb la placa de reconeixement a Vicenç 
Arias, el seu marit i un dels fundadors de l’entitat, que 
va morir el passat 2010

Carles Barba i Núria Valls lliuren una serigrafia a Shei-
la Beltrán i Ricard Vicente, subdirectora i director de 
l’esplai

Al centre de la foto, Josep Gassó, president de Fundes-
plai, Núria Marin, alcaldessa de l’Hospitalet, i Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família

Josep Gassó, de Fundesplai, amb Neus Munté, consellera de 
Benestar Social i Família, durant la celebració de l’aniversari

Luci 
Villagrasa

@Lucifederacio 
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el perfil

Carme Gómez-
Granell, és directo-
ra de l’Institut d’In-
fància i Món Urbà 

(CIIMU) i forma part 
del Consell Assessor 

de Fundesplai. El 
CIIMU és un consorci 
format per l’Ajunta-
ment de Barcelona, 
la Diputació de Bar-

celona, la Universitat 
de Barcelona, la Uni-

versitat Autònoma 
de Barcelona i la Uni-

versitat Oberta de 
Catalunya que porta 

més d’una dècada 
contribuint a la millo-

ra de la qualitat de 
vida de la infància, 
l’adolescència i les 

famílies mitjançant la 
investigació aplicada, 
la formació, la divul-
gació i l’intercanvi i 

debat de la informa-
ció. Coincidint amb la 
celebració del trenta-
cinquè aniversari del 
Club d’Esplai Pubilla 

Casas Can Vidalet, va 
presentar un informe 
a partir d’una inves-

tigació a aquesta 
entitat que avalua 

l’impacte de l’esplai 
en les persones que 

hi participen.

L’informe mostra els 
resultats de l’anà-
lisi de l’impacte de 
l’esplai en les perso-
nes que participen a 
l’entitat. com s’ha dut 
a terme l’estudi?
Per fer l’estudi s’han re-
alitzat entrevistes a qua-
ranta-quatre famílies de 
nois i noies d’entre tres 
i divuit anys que partici-
pen regularment en les 
activitats de l’esplai. El 
que buscàvem era mesu-
rar la percepció de canvis 
en les vides dels infants, 
però també dels seus pro-
genitors i la relació amb la 
comunitat.

Quins aspectes van te-
nir en compte a l’hora 
d’escollir les famílies a 
les quals entrevistar?
A l’hora de fer les entre-
vistes, vam mirar el perfil 
sociodemogràfic dels nens, 
les nenes i les famílies. La 
crisi ha impactat a tothom 
i hem de dir a grans trets 
que aquí treballen amb 
una població amb carac-
terístiques socioeconò-
micament desfavorides. 

Tenim moltes situacions 
de privació econòmica: al 
voltant del 50% són famí-
lies monoparentals, una de 
les famílies de risc. Treba-
llar amb aquestes famílies 
és important.

Què creu que aporta 
aquesta recerca a la 
idea que les famílies 
tenen de l’esplai?
Sempre hi ha hagut la cre-
ença sobre les bondats de 
l’esplai com a eina edu-
cativa i de socialització 
a través de l’experiència 
quotidiana. La recerca 
del CIIMU aporta contrast 
acadèmic a les evidències, 
donant dades i reflexions 
sobre diverses variables 
que, alhora, volen esde-
venir indicadors i dimen-
sions de la tasca de l’esplai 
per tal de mesurar la seva 
acció.

L’informe analitza 
diferents aspectes que 
han canviat els infants 
gràcies a la seva par-
ticipació als esplais. 
Quines són les princi-
pals millores que han 
percebut les famílies?
Una de les millores més 
significatives es constata 
en la vida familiar i en 
la comunicació entre els 
seus membres: Un 86% 
afirmen haver millorat 
la comunicació i les re-
lacions intrafamiliars. A 
més, un 75% opinen que 
els seus fills parlen més 
sobre l’escola, professors 
i amics i un 68%  gaudei-

xen més del temps com-
partit amb els fills.
També destaca que gai-
rebé un 66% comunica 
més els seus problemes i 
angoixes i un percentatge 
similar afirma realitzar 
més activitats conjuntes 
i espais comuns.

i quant al reforçament 
en l’àmbit emocional?
Un dels aspectes que gau-
deix de més unanimitat és 
la repercussió en l’àmbit 
emocional i la percepció 
dels nois i noies sobre ells 
mateixos. Així, un 93% de 
les famílies afirmen que el/
la seu/va fill/a és ara més 
autònom i ha guanyat con-
fiança en ell mateix. Tam-
bé  entorn del 70%, que 
els seus fills tenen més 
facilitat per relacionar-se 

amb els altres companys i 
també amb els adults.
A més, destaca la percep-
ció d’un 84% d’un major 
respecte cap als altres i 
també amb les coses ma-
terials, així com de les 
seves actituds solidàries, 
cooperatives i tolerants. 
Són valors que els esplais 
sempre han dit que treba-
llava, però les famílies re-
coneixen que és així i això 
és molt important. 

Quins són els resultats 
més destacats en rela-
ció amb el rendiment 
escolar?
Aquest és un tema impor-
tant, perquè tenim un alt 
nivell d’abandonament i 
fracàs escolar. No és fun-
ció de l’esplai substituir 
l’escola, però sí relacio-
nar-se. Com més relació 
hi ha entre els contextos 
de vida dels infants, més 
millores tindrà aquest 
infant. Una de les con-
seqüències colaterals de 
la participació dels nois i 
noies és la millora en el 
seu rendiment acadèmic 
a l’escola. Un 53% de les 
famílies tenen aquesta 
percepció i un 45% valo-
ra que el comportament 
i actitud del/de la seu/va 
fill/a a l’escola ha millo-
rat. A més, un dels aspec-
tes més valorats per les 
famílies és la tasca dels 
educadors, que se situa 
per sobre del 90% en els 
diversos aspectes.

L’informe destaca l’es-
plai com a constructor 
de comunitat i gene-
rador de vincles...
Sí, l’esplai esdevé una eina 
extraordinàriament útil 
per generar vincles, no-
ves relacions i promoure 
la participació en espais 
comunitaris i l’establi-
ment de xarxa.

L’esplai esdevé 
una eina, 
un node 
fantàstic 
de creació de 
xarxa i cohesió 
social al barri

l’entrevista
carme 
Gómez-Granell
Directora de l’Institut d’Infància 
i Món Urbà (CIIMU)

El CIIMU presenta un estudi sobre 
l’impacte de la participació dels infants 
i les famílies al Club d’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet

A més, l’esplai facilita la 
relació amb altres pares. 
Un 84% es relaciona ara 
més amb els altres pares 
i mares.

Quina conclusió extreu 
de la recerca?
Es pot concloure que 
l’esplai té un impacte ex-
traordinàriament positiu 
en tres dimensions: els 
infants, les famílies i la 
comunitat.

Es tracta d’un triangle vir-
tuós perquè cada dimensió 
està connectada i retroali-
menta l’altra. Així, mentre 
un 77% de les famílies va-
loren que l’esplai ha resolt 
un tema de conciliació de 
vida laboral i familiar, un 
percentatge equivalent 
d’un 70% destaca els apre-
nentatges, hàbits i valors 
que els seus fills incorpo-
ren gràcies a l’esplai. 

els nois i les noies 
milloren en autocon-
fiança, sociabilitat i 
també, en conseqüèn-
cia, en el rendiment 
escolar.
L’esplai esdevé un espai 
d’acollida i relació de 
moltes famílies, sovint 
monoparentals, que per-
met compartir en millors 
condicions el repte de la 
criança i l’educació dels 
seus fills. Així, l’espai de 
socialització i participa-
ció en la vida comuni-
tària ve també acompa-
nyat de la incorporació 
de millors eines per a 
la parentalitat positiva i 
una millora del marc de 
relacions intrafamiliars. 
L’esplai esdevé una eina, 
un node fantàstic de cre-
ació de xarxa i cohesió 
social al barri. 

"un 93% dels infants 
que van a l’esplai han 
guanyat en autonomia 
i autoconfiança"

     la Capsa dels Somnis. 45 anys del Club d’Esplai Bellvitge

@mrsantaeufemia

Rocío 
Santaeufemia 
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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundesplai 
ja té prop 
de 2.800 
seguidors

@fundacioesplai

suma't a la pinya
web: www.fundesplai.org 
Twitter: @fundesplai
facebook: fundesplai
Telèfon: : 94 474 74 74

La veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplai

equip de la brigada de manteniment i obres participant en el curs de cuina

Des de fa dues 
setmanes, cada 
matí l’aarón aga-

fa el tren per realitzar el 
curs de cuina de nivell 
2, un dels cursos gratu-
ïts per a persones a l’a-
tur que ofereix Fundes-
plai (Fundació Catalana 
de l’Esplai), subvencio-
nats pel Servei d’ocupa-
ció de Catalunya (SoC) 
i cofinançats pel Fons 
Social Europeu i de la 
Iniciativa d’ocupació 
Juvenil. 

Trobant-se a l’atur, l’A-
arón ha decidit destinar 
el seu temps a formar-se 
per poder dedicar-se, en 
un futur, a allò que més li 
agrada: “M’agrada molt 
la cuina des de sempre, 
però mai havia pensat 

“La rectoria ara és un equipament 
totalment sostenible i accessible”

“M’agradaria poder 
dedicar la meva 
vida a la cuina” 

Brigada de manteniment i obres d’AceS,
HAN TREBALLAT EN LES OBRES DE REFORMA DE LA RECTORIA DE LA SELVA

Les reformes de la planta 
baixa, la primera planta i 
els exteriors, així com la 
instal·lació d’un ascensor 
i la millora dels lavabos i 
del menjador van comple-
tar les obres de la casa de 
colònies de la Rectoria de 
la Selva (Navés, Solsonès) 
per tal de convertir-la en 
un equipament totalment 
sostenible i accessible. 
Aquestes obres que s’han 

dut a terme a la Rectoria 
de la Selva són la tercera 
fase, després d’una pri-
mera en què es va millo-
rar la piscina i una sego-
na, inaugurada el passat 
21 d’abril, on es va remo-
delar la segona planta i 
la teulada. Àlex Pararols, 
cap de manteniment, afir-
ma que aquesta ha estat 
una obra integral i desta-
ca el fet que la Rectoria 

“ara és un equipament 
totalment sostenible i 
accessible”.
Totes aquestes obres 
s’han fet gràcies al pro-
jecte Leader, les ajudes 
que concedeix la Unió 
Europea pel desenvo-
lupament del món ru-
ral, i al fons del 0,7% de 
l’IRPF del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat.

Aarón, 21 anys, Vilanova i la Geltrú

en la possibilitat de dedi-
car-m’hi, fins que aquest 
estiu vaig treballar d’aju-
dant. Volia aspirar a més 
i, com que actualment no 
tinc treball, he decidit es-
tudiar per poder arribar 
a viure de la cuina”. 

Sobre el curs destaca 
la relació amb els seus 
companys, la bona feina 
del professor i tot el que 
estan aprenent. I és que, 
segons diu, tot i que està 
desitjant arribar a la part 
més pràctica del curs, 
gràcies a la teoria que 
estan realitzant aquests 
dies està aprenent mol-
tes coses que desconei-
xia. L’Aarón confia que 
aquesta formació l’ajuda-
rà a complir el seu somni 
d’arribar a ser xef o cap 
de cuina.  

Ismael Peña-López 
@ictlogist 
#CA14fundesplai 
La @fundesplai va 
donar 4.500 beques 
per a activitats 
d’estiu, un 33% 
més que any 
anterior. WOW

Toni Mora 
@1971TONIMORA
Rafael Ribó, Síndic 
de greuges, com 
sempre brillant, 
incisiu i motivador. 
Els infants tenen 
drets #dretallleure 
ConsellAssessor  
@fundesplai

Neus Munte  
@neusmunte
I ara a l’Hospitalet 
de Llobregat al 45è 
aniversari del @
ClubBellvitge Amb 
la seva Capsa dels 
Somnis. Bona feina!

Arci Solidarietà  
@ArciSol  
"Siamo stanchi ma 
col cuore pieno"  
| "We are tired but 
our hearts are filled 
with joy"!  
@setmanajoventut 
@fundesplai

fem pinya

El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat
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Quins són els teus desitjos pel 2015?

fem pinya

Míriam rodríguez 
LES PINyETES 

MASrOiG

HA eSTAT 
unA BOnA DeciSió
Les Pinyetes del Masroig s’ha 
creat per la necessitat en la 
població que hi hagi un esplai 
on fer activitats del món del 
lleure. En un inici vam tenir i 
encara tenim, molts dubtes. 
Per això, vam decidir formar 
part de la Federació, ja que ells 
ens podrien ajudar en la nostra 
tasca. Creiem que ha estat una 
bona decisió, ja que així rebrem 
ajudes amb les assegurances, 
informació sobre projectes edu-
catius, compartirem inquietuds 
amb altres esplais, etc. Creiem 
que és molt enriquidor per man-
tenir els monitors i els membres 
de la directiva motivats.

Virgínia carretero 
LA CASA DEL SOL NAIXENT 

TreMp

SupOSA OBrir  
nOuS HOriTzOnS
Som una entitat juvenil sense 
afany de lucre que treballem 
per la dinamització cultural i 
el lleure al municipi de Tremp. 
L'herència dels joves que fa 40 
anys van crear aquest ens de 
participació i lleure encara per-
dura amb activitats com l'Esplai 
i les Colònies. Formar part de 
la Federació suposa obrir nous 
horitzons. Considerem que com-
partir és créixer, i conèixer no-
ves realitats serà una gran font 
d'aprenentatge. Creiem en l'as-
sociacionisme; formar-ne part ja 
és un èxit de desenvolupament 
personal i acció social, però 
agrupar-lo el fa encara més fort.

elías navarro 
UN PAS M3S 

L'HOSpiTALeT De LLOBreGAT

enS perMeTrà 
SeGuir DeScOBrinT
La nostra experiència laboral i la 
intenció de cobrir diversos pro-
jectes a l'Hospitalet de Llobre-
gat i Sant Feliu de Llobregat en 
l’àmbit de la discapacitat ens va 
animar a constituir Un Pas m3s, 
Associació Educativa. La bona 
experiència amb Fundesplai ens 
va servir per interessar-nos a fe-
derar-nos. Hem pogut observar 
que, a més de compartir objec-
tius, estan carregats amb tota 
aquesta energia amb la qual 
nosaltres vam iniciar la nostra 
aventura i que encara tenim per 
seguir treballant. És una gran 
oportunitat que ens permetrà 
seguir descobrint i poder gaudir 
encara més de la nostra feina.

raquel, Toñi i Montse
MONTSPLAI

SAnTA MArGAriDA De MOnTBui

VOLeM inTercAnViAr 
eXperièncieS
Montsplai pretén ocupar un es-
pai que actualment no existeix 
al municipi, amb trobades i ac-
tivitats lúdiques per a infants 
de 3 a 14 anys, on puguin ex-
pressar-se de forma creativa, 
participar i cooperar en grup i 
aprendre certs valors educatius 
i humans. Tot en un espai de 
creativitat, imaginació i esbarjo, 
impulsant la participació ciuta-
dana i creant vincles de solidari-
tat i benestar social. Hem volgut 
formar part de la federació per-
què volem compartir recursos, 
intercanviar experiències, i així 
permetre’ns un treball en con-
junt per formar part d’una gran 
família com són els esplais.

David Arenas 
CAIXA DE TRONS

GirOnA

creieM Que éS 
eL LLOc ADienT
Som una entitat sense ànim de 
lucre que treballa el lleure a tra-
vés de la música i realitzem colò-
nies, acampades i trobades amb 
altres grups de Catalunya. L’asso-
ciació va ser creada per atraure 
infants, joves i adults al món de 
la percussió i fer un grup per to-
car. Tot sense deixar de banda 
l’educació en el lleure, ja que és 
molt important que els infants 
aprenguin mentre es diverteixen. 
Vam entrar a la federació perquè 
creiem que era el lloc adient al 
veure que tenim el mateix tipus 
d’ideologia. És molt bo que una 
federació ajudi tant les associa-
cions a funcionar millor.

Albert. 6 anys
eSpLAi eL Grup De pOLinYà. SAnT BArTOMeu DeL GrAu

“Al 2015 li demano un animal i més joguines!”
El meu principal desig per aquest 2015 seria tenir una mascota. Això sí, m’agradaria 
que fos un animal que no fos ni un gat ni un gos. A més, també m’agradaria tenir 
una casa més gran per poder jugar i que tingués més joguines!

noa cazorla Gómez 
ce DiVerSiTAT LúDicA. SAnT feLiu De LLOBreGAT

"Que tothom tingui feina 
i que desapareguin les baralles"
Els meus desitjos pel proper any 2015 són que la gent pobra tingui treball, diners 
i pugui menjar. També m’agradaria que tothom fos molt feliç i no hi hagués 
baralles. Pel que fa a mi, m’agradaria molt poder veure la Violeta en persona!

rafa real Dominguez. 10 anys 
ce cAn SerrA. L’HOSpiTALeT De LLOBreGAT

“M’agradaria gaudir d’unes vacances en un lloc diferent”
Darrerament, no he pogut marxar de vacances fora amb la meva família per motius 
econòmics. Per això, el que més m’agradaria aquest 2015 seria poder gaudir d’unes 
vacances a algun lloc diferent amb la meva mare i la meva germana. Aquest és el meu 
desig per aquest nou any que acaba de començar.

Ainoa Moreno Gómez i Sara Martínez el Abbassi. 12 anys  
cASAL infAnTiL i JuVeniL "eL QuiJOTe". SAnT Vicenç DeLS HOrTS

“ens agradaria que tothom pogués gaudir del seu 
temps de lleure”
En aquest 2015 desitgem que totes les persones siguin felices i que hi hagi pau 
entre nosaltres. També desitgem que totes les persones tinguin menjar per dinar i 
un lloc per jugar i gaudir del seu temps de lleure i que hi hagi salut per a tothom. 
Per últim, desitgem que les persones que tinguin alguna malaltia es recuperin. 

per què col·labora amb fundesplai (fundació 
catalana de l’esplai)? 
L'esplai ha estat la millor activitat educativa que han 
rebut els meus fills en la seva vida. Si ha estat un 
bé per als meus infants, desitjo que d’altres també 
puguin gaudir dels beneficis del lleure educatiu. 

Vostè sempre ha mostrat una gran implicació 
amb la Gimcana Solidària i el Dret al Lleure, 
ajudant infants i joves a poder gaudir de les 
colònies...
He repetit i repetiré en el fet d'ajudar que infants i 
joves puguin gaudir de les colònies i crec que Fundes-
plai dóna una resposta idònia al dret al lleure educatiu 
que tenen tots els infants. Que infants i joves gaudei-
xin de les colònies facilita la igualtat en temps d'incre-
ment de la pobresa dels més socialment desfavorits. 

en què consisteix, per a vostè, la felicitat dels 
infants?
Si se senten estimats per família + amics + esco-
la + l'esplai, els infants són feliços. Si falla alguna 
d'aquestes "potes", la felicitat trontolla, però, si en 
fallen més de dues, no són feliços i difícilment arri-
baran a ser ciutadans compromesos.

Què li diria a un/a amic/ga perquè col·laborés 
amb la fundació?
Tot el que acabo de contestar en aquesta enquesta 
perquè és el que crec.

“Que infants i joves 
gaudeixin de les 
colònies facilita la 
igualtat en temps 
d'increment 
de la pobresa”
imma noguera i Tusquets  
73 ANyS

DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL.

BArceLOnA

col·labora amb la fundació catalana de l’esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.fundesplai.org 
Escriu a fundacio@fundesplai.org

cinc noves entitats a la federació catalana de l'esplai



Eurest Catalunya, 
empresa líder en el 
sector de la restau-

ració per a col·lectivitats, i 
Fundesplai han decidit unir 
esforços per tal  d’oferir a 
infants, mestres i famílies 
la millor proposta d’educa-
ció i alimentació en l’espai 
del migdia a les escoles. 
Eva Òdena, presidenta 
d’Eurest Catalunya, ens 
explica quins han estat els 
motius que han portat la 
companyia a col·laborar 
amb la nostra entitat. 

per què una empresa com 
eurest arriba a un acord 
amb una entitat socioedu-
cativa com fundesplai?
Aquest acord forma part del 
compromís d’Eurest Catalunya 
per convertir el menjador esco-
lar en un espai d’ensenyament 
i aprenentatge. En el marc del 
projecte “Menjar, Aprendre, 
Viure”, apostem per la impor-

tància de la figura del monitor a 
les escoles. 

Aquest conveni de col·laboració 
amb una entitat com Fundesplai 
és molt important per a nosaltres  
perquè representa la materialitza-
ció d’un projecte que inclou una 
alimentació de qualitat i equili-
brada, l’adquisició d’hàbits salu-
dables per part dels més petits i 
un espai educatiu que vetlla pel 
desenvolupament integral dels 
nens i les nenes.

Des d’eurest defenseu el 
menjador escolar com un 
espai educatiu. com treballeu 
aquest aspecte?
L’etapa escolar és fonamental per 
influir de manera positiva en els 
hàbits alimentaris i el menjador 
escolar és un espai clau a l’hora 
d’ensenyar als més petits a men-
jar adequadament. Acostumar-se 
a tot tipus d’aliments seguint una 
dieta sana i equilibrada, conèixer 
les normes de bona conducta a la 

taula, o aprendre a gaudir del 
moment de l’àpat en compa-
nyia dels altres són algunes de 
les coses que els nens i les nenes 
han d’aprendre als menjadors 
escolars. Eurest Catalunya, com 
a companyia del sector de la res-
tauració que dóna servei a mol-
tes escoles, se sent responsable 
d’educar els infants en aquest 
aspecte.

Què us ha portat a ser líders 
en el sector de la restaura-
ció per a col·lectivitats?
Una experiència en el sector de 
més de 50 anys, el compromís 
de tots els nostres empleats i,  
sobretot, la confiança dels nos-
tres clients. 

eurest catalunya col·labora 
amb la campanya #botax-
lainfancia de fundesplai. 
per què van decidir partici-
par en aquest projecte?
Perquè som una companyia 
compromesa amb la infància 
i amb la solidaritat. Al nostre 
país, el 27,3% dels infants vi-
uen per sota del llindar de la 
pobresa. Nosaltres, com em-
presa de restauració que dóna 
servei a molts centres educa-
tius, sentim la necessitat de 
millorar aquesta situació i 
participar en aquesta campa-
nya ens sembla una manera 
molt bonica de posar el nostre 
granet de sorra.

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ha tancat un 
pacte contra la pobresa 
energètica amb 35 mu-
nicipis i les principals 
empreses de serveis. 
L’objectiu del programa, 
que es mantindrà fins al 
final de la crisi, és que 
ningú no es quedi sense 
aigua, electricitat o gas 
per no poder pagar les 
factures. 

Fa un any Càritas va 
posar en marxa el pro-
jecte Feina amb Cor, un 
programa professional, 
personalitzat i gratuït 
destinat a acompanyar 
aturats de llarga durada. 
En aquest temps l’enti-
tat ha atès més de 1.600 
barcelonins, més de 700 
dels quals ja han trobat 
una feina.

El tiroteig del passat 7 de 
gener a la redacció del set-
manari satíric Charlie Heb-
do per les seves publicaci-
ons amb representacions 
de Mahoma va posar fi a 
la vida de dotze persones. 
Un atac contra la llibertat 
d’expressió que suposa el 
major atemptat en la his-
tòria de França des dels 
anys seixanta. 

A peu de carrer... per Josep M. Valls

Per què Codis 
d’Ètica?
Els Codis d’Ètica dels nostres 
dies han adquirit formes i de-
nominacions variades: codis 
deontològics, codis d’ètica, 
documents de “criteris” per 
la deontologia professional, 
documents de compromisos, 
cartes de drets de les perso-
nes usuàries de determinats 
serveis públics o privats.

De fet, un Codi d’Ètica inclou 
regles per l’acció; actituds i 
comportaments a observar 
o evitar; i valors i principis 
que fonamenten l’actuació 
dels membres d’una organit-
zació. El Codi és un element 
relacionat amb la qualitat del 
servei que es presta a la soci-
etat i un marc de garanties. 

Un Codi d’Ètica es fona-
menta en valors que, amb el 
temps, s’adapten, es refor-
mulen o canvien. Reflecteix 
un compromís entre els ac-
tors que hi intervenen. Ajuda 
a donar visibilitat als valors 
que voldríem viure i a pren-
dre decisions d’acord amb 
aquells valors. Marca els 
límits del que es considera 
acceptable i desitjable, tant 
en la gestió com en l’actuació 
dels membres d’una organit-
zació. 

El Codi d’Ètica ha de ser clar 
i tenir capacitat d’adaptar-se 
a noves situacions. Un Codi  
d’Ètica dóna resposta a la 
pregunta sobre COM s’han 
de fer les coses en una en-
titat determinada; ha de ser 
objecte de debat intern i fruit 
de la voluntat de coherència 
del conjunt dels membres 
d’una organització. 
 

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: eva Òdena
Presidenta d’Eurest Catalunya

el color
de la pinya

“Apostem per la importància
de la figura del monitor 
als menjadors escolars”

L’etapa escolar és 
fonamental per 
influir de manera 
positiva en els 
hàbits alimentaris i 
el menjador escolar 
és un espai clau 

Salvador 
Carrasco

Membre 
del patronat 

de fundesplai

www.fundesplai.org

 També pots fer el teu donatiu a través de www.botaxlainfancia.org / 93 551 17 71

Cada “bot” serà un euroaportat per les empreses col·laboradores*per atendre infants en risc d’exclusió social

Cada “bot” serà 

un clam 

a favor dels drets 

i la igualtat 

d’oportunitats 

en la infància

*G ràcies !!




