
Escriure un llibre no és 
cosa fàcil. Dissenyar 
una tipografia o un 

circuit d’esport a la natura, 
tampoc... però amb aju-
da, sumant capacitats, els 
objectius es posen a tocar, 
l’horitzó s’apropa i la fita 
es fa realitat. aquesta és la 
filosofia de l’Anna Vives, 
una jove amb Síndrome de 
Down que, amb el suport 
de la seva família i moltes 
amigues i amics, ha assolit 
els reptes esmentats a tra-
vés de la Fundació itine-
rarium. Vam parlar amb 
l’anna i el Marc Vives, un 
dels seus germans, que ens 
ho expliquen tot. 

Què són els circuits inclu-
sius?
Marc Vives (MV): Són itine-
raris d’uns cinc quilòmetres 
de mitjana, accessibles per a 
tothom però amb una mica de 
dificultat perquè la gent s’hagi 
de superar. Són en espais verds, 
on no hi ha asfalt, i permeten a 
tothom acostar-s’hi i que la gent 

es pugui veure mentre fan esport. 
El món es veu diferent fent es-
port. Nosaltres entenem la natura 
i l’esport en espais vius i agrada-
bles, que ens permetin compartir 
experiències amb altres persones. 
Aquests circuits permeten millorar 
la qualitat de vida de les persones i, 
concretament, de les que tenen ne-
cessitats especials, que potser avui 
en dia la societat té poc en compte. 
Des de la Fundació creem circuits 
inclusius, senyalitzats de manera 
permanent en diferents ciutats de 
Catalunya, Espanya i el món. A dia 
d’avui en tenim vint i acabarem 
l’any amb trenta. La majoria són 
a Catalunya, però també n'hi ha a 
Buenos Aires i als Estats Units. En 
aquesta tasca ens han ajudat molt 
l’Eduard i el Killian Jornet. 

aquests circuits permeten 
gaudir de la natura, especial-
ment els dies de lleure...
Anna Vives: Nosaltres anem al 
Tibidabo aquest cap de setmana, 
però altres dies anem a la natura. 
M’agraden molt els circuits in-
clusius per fer esport i la natura 
una mica, perquè a vegades és una 

mica difícil. A part de fer rutes 
pels circuits inclusius, també 
m’agrada el futbol, ballo zum-
ba... 
MV: El dissabte i el diumenge és 
més fàcil trobar-se entre l’An-
na i els seus amics i fer sortides 
a entorns naturals. El cap de 
setmana és el moment ideal, 
anem tots més tranquils i ens 
podem permetre agafar el cotxe 
o la bicicleta i desplaçar-nos. A 
més, ara, hem creat una aplica-
ció mòbil que es diu Inclusive 
Circuits, que inclou jocs de ge-
olocalització i et proposa proves 
com, per exemple, sentir-te com 
una persona cega. Intenta que 
l’usuari es posi en la pell de l’al-
tre. Per tant, podem convertir 
també la muntanya en un tauler 
de joc, en un tauler de valors, 
en un tauler educatiu. Per què 
no les escoles poden ensenyar 
en un entorn natural enlloc de 
fer-ho en un aula? Aprendre i 
divertir-se alhora per contribuir 
a què entre tots tinguem millors 
persones en un món millor.

a part dels circuits inclu-
sius, impulseu altres inici-
atives?
La tipografia de l’Anna ha es-
tat una de les més destacades 
que s’han descarregat moltes 
persones. D'aquí poc anirem a 
Amèrica del Sud perquè hi ha 
un club molt important que vol 
portar la tipografia de l’Anna. 
Realment, toquem moltes coses: 
fem agendes d’oci, ajudem la 
Fundació Aura a què les perso-
nes amb dificultats facin esport 
els dimarts al CN Barcelona, 
ara ajudem un Club de Vilassar 
de Mar i hem creat la categoria 
de necessitats especials... Fem 
moltes coses, però els circuits 
inclusius són la nostra prioritat.

A Carles Capdevila, di-
rector-fundador del di-
ari Ara, que ha estat 
guardonat amb el premi 
Marta Mata, de l'Asso-
ciació de Mestres Rosa 
Sensat, per la seva visió 
optimista i innovadora 
de l’educació, que ha 
contribuït a canviar el 
discurs dels mitjans.

A Intress, associació que 
celebra trenta anys de tre-
balls a favor dels drets de 
la dona, de la infància, de 
les persones amb trastorn 
mental, de la gent gran 
i de les persones amb 
discapacitat, que benefi-
cia més de vint-i-nou mil 
persones arreu de l’estat.

Davant els brutals 
atemptats comesos a 
París, Beirut, Ankara, 
Tunis, etc., des de Fun-
desplai expressem el 
nostre dolor i suport a 
les víctimes i els seus 
familiars i fem palès 
que rebutgem qualse-
vol tipus de violència, 
sobretot aquella indis-
criminada i dirigida a la 
població civil.

A peu de carrer... per Alfons Valle

Desigualtat, 
educació i lleure
Cada vegada és més clar que, 
en els propers anys, el repte de 
la qualitat i l’equitat en l’edu-
cació es decidirà sobretot en el 
temps de lleure.
Així com l’escola està garan-
tida fins els setze anys, i en 
aquest sentit és una institució 
compensadora de desigualtats, 
l’accés a les oportunitats educa-
tives en el temps lliure depèn 
dels factors socioeconòmics de 
les famílies. En conseqüència, 
les desigualtats existents a la 
societat s’amplifiquen.
Per exemple, la vida quotidiana 
dels adolescents de molts ins-
tituts que tanquen a les tres de 
la tarda i que passen la tarda a 
casa té molt poc a veure amb 
els que viuen en famílies amb 
poder adquisitiu que els per-
met d’accedir a espais d’activi-
tats i de creixement personal. 
També les diverses ocupacions  
en els llargs períodes de vacan-
ces escolars conformen relats i 
històries personals dels nois i 
noies ben diferents.
Aquest fet pren cada vegada 
més rellevància, ja que la co-
munitat educativa comparteix 
i la recerca ho confirma, que 
molts aprenentatges, com-
petències, actituds i valors es 
produeixen precisament fora 
de l’aula. En el temps lliure es 
desenvolupen les intel·ligències 
múltiples, s’aprèn a conviure 
en la diversitat, es descobreix 
l’entorn natural i social, a tre-
ballar en equip, a desenvolupar 
habilitats per a la vida i a créi-
xer amb autonomia. L’educació 
en el temps de lleure és del tot 
significativa i sovint és la que 
decideix la qualitat i la perso-
nalització dels itinerari vitals.
Catalunya disposa de centenars 
d’organitzacions de lleure i mi-
lers de persones compromeses 
amb l’educació i els infants. Es 
tracta d’un patrimoni que cal 
valorar i recolzar des de la po-
lítica pública educativa més 
enllà dels esforços centrats a 
l’escola.
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Per a més informació:
www.annavives.com

A Catalunya, un de cada tres infants viu en situació de pobresa

 Ara cal prendre-hi partit! 
A Fundesplai treballem a favor dels drets i la igualtat d’oportunitats en la infància. 

Entre d’altres accions, l’any passat vam atorgar 16.000 ajuts i beques 
per a menjadors, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. 

Necessitem la teva col·l a b orac ió!
Fes un donatiu a www.fundesplai.org/dona o al 93 551 17 71


