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Mai dubtis que un petit grup 
de ciutadans compromesos 
pot canviar el món. 
De fet, només això 
pot aconseguir-ho

Ells i nosaltres per...  ToNi BATLLori 
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Ja es pot arribar en metro a 
CENTRE ESPLAI! La recent 
posada en marxa del tram sud 
de la L9, i en concret de l’es-
tació de Parc Nou, facilitarà la 
comunicació amb l’aeroport, 
Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana. Els milers de tu-
ristes que l’any passat es van 
allotjar al nostre alberg, els 
participants en trobades, es-
tades i cursos de formació que 
organitzem i els treballadors 
ho tindrem molt més fàcil per 
arribar a CENTRE ESPLAI. 
Alhora, l’arribada del metro 
ens referma en l’aposta que 
vam fer fa gairebé 10 anys. 
Quan el gener de 2007 vam 
venir al barri de Sant Cosme 
dèiem que, entre altres motius 
i a més de l'excel·lent acollida 
de l'Ajuntament del Prat, ha-
víem escollit aquesta ubicació 
perquè estàvem convençuts 
que, a nivell geogràfic i de co-
municacions, aquest barri es-
tava cridat a convertir-se en la 
nova centralitat de Catalunya, 
una condició important per a 
una entitat d’àmbit nacio-
nal com Fundesplai. Llavors 
aquesta afirmació generava 
no poques incredulitats. Però 
aquells dubtes s’han conver-
tit en gestos d’assentiment 
en veure com, a l’excel·lent 
connexió viària i al tren, se li 
sumaven la nova terminal de 
l’aeroport i, ara, el metro. 

Una bona
notícia que 
ens referma
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L’Assemblea General de la Fe-
deració Catalana de l’Esplai 
s’ha manifestat, recentment, 
sobre el treball d’educació en el 
lleure (Can Massaguer, 2015) i 
en valors (Montesquiu, 2016), 
que realitzen els esplais fede-
rats, amb formes organitzatives 
adaptades als diversos entorns 
de les entitats i amb la parti-
cipació de voluntaris i profes-
sionals. En el seu dia, vam fer 
costat a aquells plantejaments, 

pels infants i joves o les seves 
famílies, en les línies estratè-
giques a seguir i les prioritats 
que regulen el nostre nostre 
treball, entre altres qüestions. 
Es tracta de donar resposta a 
preguntes pertinents, de ma-
nera fonamentada i basada en 
l’experiència.

El futur immediat, en mo-
ments d’incerteses i no poca 
confusió, sembla especial-
ment idoni per a una reflexió 
compartida amb el conjunt de 
Fundesplai com a organitza-
ció. Hem d’estar a l’altura dels 

temps que vivim i oferir als 
infants i joves la possibilitat 
de viure experiències d’apre-
nentatges inoblidables, signi-
ficatives i de qualitat, que els 
ajudin a preservar el seu dret 
a una vida digna i feliç.

Assumim el risc de fer explíci-
tes idees, valors, finalitats arre-
lades en la pràctica col·lectiva 
que pensem que ens diferencien 
d’altres institucions del sector, 
sense fer-nos, per això, millors 
ni pitjors. Sempre és bo saber 
què pretén cadascú, on és, i com 
ho pensa fer.

Reflexió sobre 
el model educatiu

el món de la informàtica, són els 
de Conecta Joven; gent jove que 
ajuda infants a créixer i fer-se 
ciutadans i persones participa-
tives mitjançant les activitats de 
lleure en casals, esplais, cases 
de colònies, alhora que aprenen 
a estimar la natura, respectar-
la, aquestes persones són els 
monitors i monitores, gent que 
treballa en equip des d’una em-
presa per guardar i millorar la 
natura i el medi.

I encara hi ha una altra forma 
de voluntariat i de servei a la 
societat que alhora és una for-
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El voluntariat a Fundesplai és 
múltiple, intergeneracional, 
variat i entusiasta. El trobem 
a molts llocs de Fundesplai, és 
transversal.

És una forma de participació 
de la ciutadania en la societat i 
trobem gent gran i gent jove que 
dedica un temps seu als altres en 
diferents serveis i projectes. La 
persona voluntària es caracterit-
za per la seva voluntat educativa, 
perquè ha fet una opció per la in-
clusió i la transformació social, 

ma d’aprendre: és l’Aprenen-
tatge i Servei que fan alumnes 
de la Universitat de Barcelona 
amb centres d’esplai de la Fe-
deració Catalana de l’Esplai 
en barris amb problemàtica 
d’exclusió social. Aquesta for-
ma és, al meu entendre, una 
manera de renovar el concep-
te de persona voluntària, ja 
que la persona quan fa aquest 
servei s’implica i aprèn des 
de molt jove quins proble-
mes reals existeixen i com es  
pot treballar per aportar solu-
cions.

El voluntariat a Fundesplai
es compromet en el servei on 
col·labora, té un compromís amb 
el medi i és conscient que hem 
de treballar per la sostenibilitat.

La meva opinió és que Fundes-
plai engresca la gent a col·lab-
orar i són tan diferents les per-
sones com les coses que fan: gent 
adulta i gran que ajuda joves a 
començar a treballar, són els 
mentors dels programes de Tres-
ca Jove; gent jove experta en TIC 
que ensenya gent gran o amb di-
ficultats a utilitzar i moure’s en 

per veure oportunes i legítimes 
les seves opcions.

La situació, però, demana anar 
més enllà de la publicació de 
manifestos. Entenc que cal una 
reflexió sobre el model educa-
tiu que, de fet, estem imple-
mentant amb la nostra actua-
ció. Una reflexió centrada en les 
noves necessitats detectades, 
en les demandes i expectatives 
socioeducatives formulades 


