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Posem
l’accent en la
participació
dels infants
Aquest mes de novembre acab em de viure
unes jornades en què els
infants han estat els veritables protagonistes. El
dia 5 vam celebrar el fòrum “Som infants, som
present” a Barcelona, en
el qual 200 nens i nenes
d’esplais d’arreu de Catalunya van reflexionar i
compartir experiències
entorn a la participació.
I dies més tard, entorn al
20 de novembre, més de
10.500 nens i nenes de
45 escoles i 30 centres
d’esplai van commemorar el Dia Internacional
dels Drets dels Infants
reivindicant el seu dret al
lleure i a la participació.

Més de 10.500 infants d'escoles i esplais reclamen
el dret al lleure, a la participació i a la igualtat d’oportunitats
Drets dels infants.

Els infants i joves
prenen la paraula!

Centre Esplai va acollir
una jornada amb més
de 40 representants
del món educatiu, les
entitats socials i les
administracions sobre
temps escolar i de lleure

pàg.
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Escoles

Web per a
famílies
Fundesplai posa en
marxa webs per a les
famílies per facilitar les
gestions i la comunicació entre escoles i
famílies

A participar
s'aprèn
participant
Es tracta de dues jornades que reflecteixen
la importància que donem al dret de tots els
infants a expressar-se,
dir la seva, ser escoltats i participar de manera activa en els afers
que li són propis. Si bé
es tracta d’un eix transversal en el treball que
es fa des de les entitats
d’educació en el lleure,
enguany des de Fundesplai estem posant l’accent en la participació.
I ho fem amb iniciatives
com la proposta educativa “Participa” que
treballem amb milers
d’alumnes a les escoles
on actuem en el temps
del migdia. O des dels esplais, donant un fort impuls als intercanvis per
promoure la implicació
en el territori i la millora
de l’entorn.
Sabem que només s’aprèn a participar participant. I que la participació
és la clau per esdevenir
ciutadans i per a la democràcia. L'educació en
el lleure proporciona
contextos de participació d'un valor inigualable
perquè actua sobre la
realitat, amb voluntat de
millorar-la i transformarla. I damunt de tot, la participació és un DRET reconegut de tots els nens i
nenes que cal promoure
i respectar.

Confluències
educatives

pàg.
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Joves

Setmana
pels Drets de
la Joventut
Aquesta iniciativa va
reunir prop de 150 joves
que van debatre i es van
formar sobre els seus
drets: habitatge, treball
digne, educació...

La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants,
el 20 de novembre, i la jornada “Som infants, som
present”, el 5 de novembre, van servir per reivindicar

el dret al lleure, la participació i la igualtat d’oportunitats en la infància, així com conèixer experiències
de participació impulsades per nois i noies J. M. VALlS

pàgs.
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L'entrevista

Monogràfic

Petita infància
Fundesplai impulsa en escoles bressol, temps del migdia, espais familiars
i de joc i casalets d’estiu un model
que situa l’infant al centre de totes
les actuacions i busca la participació
i coresponsabilitat de les famílies i els
ajuntaments, sempre tenint en compte
criteris de qualitat i equitat

pàg.
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Monitors/es
de lleure

Joves que dediquen
temps i il·lusió a l’educació en el lleure amb
infants i joves ens
expliquen les seves
experiències

pàg.
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Els pares han de notar
que estàs disposat
a jugar-te-la pel seu fill

opinió

Jaume Cela, pedagog i escriptor

President de
Fundesplai

Directament
Una dada
que ens ha
d’avergonyir

Aquest diari recull una dada que
no ens pot deixar indiferents: a
Catalunya el 31,7% dels menors
de 18 anys viu en risc de pobresa. Un de cada tres infants.
Aquesta és una dada que ens
ha d’avergonyir i que observem
cada dia en molts dels centres
d’esplai i en les escoles on treballem. Ho veiem en famílies
que viuen en una situació molt
desestructurada, però també
en famílies joves que, tot i tenir
feina, viuen en situació de precarietat, o en aquelles de classe
mitjana que han estat colpejades per la crisi però no es veuen
com a destinatàries de serveis
socials. En tots aquests casos el
resultat és el mateix: fills i filles
que veuen vulnerats els seus
drets i pateixen una manca d’igualtat d’oportunitats en l’accés
a l’educació, l’alimentació, l’atenció i el lleure. A Fundesplai
ens rebel·lem davant d’aquesta
situació. Ho fem a través del
nostre treball socioeducatiu en
el territori i també impulsant
campanyes que inclouen iniciatives com el sopar solidari que
estem organitzant amb la prestigiosa xef Ada Parellada per al
proper 12 de desembre, per tal
de recaptar fons que destinarem
a ajuts i beques per als infants
vulnerables. En trobareu més
informació a la pàgina 5 d’aquest diari. Ara és el moment
de prendre partit per la infància!

Ells i nosaltres per...

Adaïr Meira

L'apunt

President de Rede Pró-Aprendiz y la Fundaçao Pró-Cerrado

"Perquè junts anem més lluny"
El VII Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos i
la seva contribució per a la causa social dels joves
Amb la finalitat de reunir coneixements, experiències i compartir somnis i creences respecte a
l'educació social i la formació
ciutadana dels joves iberoamericans, a finals de setembre s'ha
celebrat a Brasília el VII Foro
Iberoamericano: "Haciendo política juntos", organitzat per la
Liga Iberoamericana, la Rede
Pró-Aprendiz i la Fundación
Pró-Cerrado.
Aquest espai de discussió, pro-

mogut conjuntament per persones i organitzacions que creiem
en la importància de les causes
socials, em fa confiar en les grans
possibilitats de desenvolupament i repercussió social, així
com la reflexió sobre els reptes
que tenim el tercer sector.
El Foro simbolitza un pas més
perquè organitzacions socials,
iniciatives privades i, sobretot,
les autoritats públiques es posicionin i proposin respostes ade-

noves i més potents estratègies
d'inclusió dels joves. A les taules de discussió i conferències del
Foro s'ha fet palesa la innegable
situació de vulnerabilitat social
de la joventut. Davant d'aquesta situació ara ens concerneix
imaginar noves solucions per a
nous temps.
Acabat el VII Foro, només em
queda saludar i felicitar els companys i companyes de Fundesplai, que han assumit l'organització i preparació de la propera
edició de 2017 a Barcelona, on
seguirem treballant i avançant a
favor de la cohesió social. Moltes
gràcies!

Carles Grau

Reflexions

Partner en Tecnologia e Innovació a Konsac Group

Un factor clau per a l'ocupació juvenil
Cada cop vivim en un entorn més
hiperconnectat, en què serà fonamental donar una bona formació
en eines digitals als nostres joves
perquè desenvolupin noves habilitats i coneixements, claus per
al seu futur. Cal millorar la seva
capacitat d'aprenentatge mentre
gaudeixen de continguts educatius des de qualsevol dispositiu i,
alhora, afavorir una nova forma
de col·laboració i treball en xarxa on es pugui compartir coneixement amb professors i altres
companys dins i fora de les aules.

quades als moviments juvenils
i les seves ànsies de transformació social. Una nova situació
en el marc social i institucional.
Aquesta situació comporta l’accés a la dignitat humana a través del dret a un treball i a uns
ingressos i l'enfortiment d'accions socioeducatives i capacitació
professional, adequades al context econòmic i amb el suport
de sòlides polítiques públiques
que contribueixin a potenciar els
projectes d'educació i ciutadania.
Aquesta trobada d'aliances iberoamericanes ha estat, a més,
una eina per unir esforços teòrics i pràctics per tal de projectar

Per fer front a les noves oportunitats, serà fonamental promoure un nou estil i formes de
treball amb canvis d'hàbits que
impliquen, entre altres coses,
transparència, disponibilitat a
col·laborar, formació contínua,
reconeixement dels errors i rectificació ràpida, generositat per
compartir el coneixement, respecte a la diversitat, creativitat
i coratge per inventar, obertura
a noves aliances i treball amb
tercers...
És destacable la feina que en

aquest context està fent la Fundació Esplai amb els programes d'e-inclusió, contribuint a
donar formació en eines de la
nova societat del coneixement a
persones en risc d’exclusió. Mai
oblidaré l’oportunitat que fa uns
anys em van donar oferint-me
col·laborar com a voluntari de
formació digital a l’aula del
barri de Sant Martí. Va ser una
experiència molt enriquidora,
ajudar veïns del barri a aproparse a la societat del coneixement.
És evident que els anys vinents
veurem robots i sistemes d'intel·ligència artificial assumint
cada cop més tasques repetiti-

ves en les empreses. Però també és molt clar que aquestes
requeriran cada vegada més
professionals amb noves habilitats, creativitat, capacitat
per a treballar amb xarxa, amb
més diversitat, desenvolupant
capacitats per aprendre noves
tècniques i aportant flexibilitat
i capacitat de canvi a les organitzacions.
En el futur la clau de l’èxit serà,
com sempre, el talent i les noves habilitats de les persones
dels nostres equips. Prepararem els joves per aprofitar millor les oportunitats d'aquest
nou estil de vida digital.

Toni Batllori
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Amb la col·laboració de

xarxa esplai

Prenem partit
per la infància
Campanya de
sensibilització i
captació de fons
pàg.
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Confluències
educatives

Suport
Associatiu

Jornada sobre el
temps de lleure i
l’escola

Jornada
sobre grups
d’interès

pàg.
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Opinió
@jaruizFCE

José Antonio
Ruiz
Responsable
de continguts
i relacions

Els infants,
en el centre

Mobilització. El 20 de novembre Fundesplai va mobilitzar més de 10.500 infants a favor dels seus drets. A la foto, alumnes de l’escola Pere Vila, de Barcelona. FOTO: J. M. Valls
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El Dia Universal dels Drets dels Infants, una data per reivindicar

Fundesplai reivindica el dret al
lleure, la participació i la igualtat
@CristofolOrtola

Cristòfol
Ortolà

E

l 20 de novembre,
dia en què es va
aprovar la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, és la data
en què els esplais i les
escoles es mobilitzen
per reclamar el compromís de la societat i
la responsabilitat dels
governs envers l’acompliment d’aquest
tractat així com la protecció dels drets més
vulnerats de la infància
i la joventut.
Fundesplai i la Federació
Catalana de l’Esplai impulsen des del 2014 la campanya #DretalLleure, que
reivindica el dret de nenes
i nens al joc i al lleure tallant carrers i organitzant
activitats lúdiques i educatives a diferents localitats
de Catalunya.

Aquest any, aquesta campanya es va emmarcar en
“Som infants, som present” i també va reclamar
el dret a la participació i
la igualtat d’oportunitats.
Va comptar amb prop
de 30 esplais i més de 45
centres educatius que van
organitzar diferents activitats arreu de Catalunya per
tal de visualitzar el dret de

tots els infants al joc i al
lleure. Una de les activitats
més destacades serà la de
tallar alguns carrers per
jugar i reivindicar així el
#DretalLleure.
La campanya també va
sumar una crida per la
participació dels infants.
Un ciutadà compromès és aquella persona

capaç d’exigir els seus
drets a la vegada que compleix les seves obligacions
cíviques emmarcades en
els valors de la societat on
viu. Per tal que una persona se senti ciutadà de ple
dret ha de poder participar
en els diferents espais on
la col·lectivitat estableix
quins són aquests drets i
obligacions.

Programa "Participa!" a les escoles
Aquest curs 2016-2017,
des de Fundesplai es
dóna un nou impuls a la
participació a través de
“Som infants, som present”. Aquesta iniciativa
vol sumar els esplais i les
escoles a l’extensió de la
cultura de la participació.
En l’àmbit escolar,
s’ha posat en marxa la
proposta “Participa!”,
que fomenta activitats
educatives adreçades
principalment al temps
educatiu del migdia,
però també a les extraescolars i les acollides de

les escoles on Fundesplai
està present.
“Participa!” posa a disposició dels educadors/
es mitjans i recursos
per despertar l'interès
dels infants a treballar
junts i intercanviar punts

de vista, i situa l’infant
al centre. El paper que
han de desenvolupar els
equips educatius és el
de servir d’orientadors i
dinamitzadors per crear
actituds de participació
i cooperació fomentant
l’educació en valors.

El lleure ofereix diferents
espais ideals per a aquest
aprenentatge. L’esplai,
les colònies, el temps del
migdia... faciliten situacions pràctiques on prendre decisions col·lectives,
presentar idees, discutir i
arribar a un acord. En definitiva, participar. Plantejar un projecte de com
hauria de ser el parc del
nostre barri, quina excursió farem o fer propostes
de jocs on totes les nenes
i nens puguin prendre
part en són alguns exemples.
Tots els actes al voltant
del Dia Universal dels
Drets dels Infants també
van servir per reclamar
la igualtat d’oportunitats real en la infància i
sensibilitzar la societat
al voltant de les dificultats que pateixen moltes
nenes i nens per accedir
a les activitats de lleure
com casals, colònies o al
menjador escolar.

Catalunya té un teixit
associatiu molt ric.
Sens dubte som un
país que compta
amb una ciutadania
organitzada i amb
capacitat de transformació social. Però
quin ha estat el paper de la infància en
aquest marc d'actuació? La infància ha
tingut, bàsicament,
un paper de consumidor dels serveis
que el sector social
ha desenvolupat per
a ella. Segons dades
de 2015 de l’Idescat,
el 21% de la població
a Catalunya se situa
en la franja d’edat
del que anomenem
infància. Un total de
1.532.627 menors de
18 anys. Ciutadans
del present invisibles,
però amb capacitats,
no només per participar en activitats
concebudes pel món
adult, sinó també per
poder ser subjectes
actius de dret en els
diferents àmbits on
participen. Sí, sí, un
dret, tal com recull la
Convenció dels Drets
de l’Infant en el seus
articles 12, 13, 14
i 15.
A Fundesplai des de
sempre hem posat
els infants i els joves
en el centre de les
nostres intervencions, però ara més
que mai entenem
que el camí a seguir
ha d’anar de la mà
d’aquests infants
i joves, que també
conformen l’entitat,
perquè aquests actors participen de les
activitats de Fundesplai però, a més a
més, en formen part.
Des d’aquest punt de
vista, d’una infància
activa i amb capacitat de transformació
social, Fundesplai
inicia el programa “Som infants,
som present”, una
proposta per donar
visibilitat a la veu
dels infants i possibilitar-ne la participació activa.
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xarxa esplai

Escoles i esplais

Nenes i nens expliquen com participen a través d’assemblees, activitats lúdiques o al menjador

Projectes de participació d’infants
i joves en primera persona
E
@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

l dissabte 5 de novembre es va celebrar al CaixaFòrum de Barcelona una
jornada on prop de 200
nois i noies d’entre 3 i

18 anys, de 12 esplais
d’arreu de Catalunya,
van estar parlant sobre
les seves experiències
al voltant de la participació infantil.

L’Esplai Enlleura’t de
Mataró i la Federació
Catalana de l’Esplai van
liderar aquesta iniciativa amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.

Es van presentar diferents bones pràctiques
dels esplais (reforma
d’una plaça, conservació d’una zona natural
com el riu Llobregat,

participació a la junta
de l'entitat...), de les
quals podeu veure a continuació altres a què se
sumen diversos centres
educatius.

Judit Abarrategui. 10 anys

Núria Danon i Sílvia Carvajal. 15 i 16 anys

CEIP Antoni Gaudí. Cornellà de Llobregat

Escola Vora Mar. salou

“A les assemblees compartim”

“Ajudem els altres alumnes”

Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.
L’Hospitalet – Esplugues de Llobregat

El CEIP Antoni Gaudí està aplicant la proposta
educativa “Participa!” que impulsa Fundesplai a les
escoles on està present i que afavoreix les habilitats socials i comunicatives dels infants. Al Xavier
Roca, alumne de 4t d’aquesta escola, li agrada
molt jugar amb els amics al pati: futbol, bàsquet,
jocs tradicionals, manualitats... però també les assemblees que fan per organitzar-se. “Les reunions
les fem abans i després del menjador, en una sala
on estem tranquils i ens podem escoltar tots. Allà
no et quedes els pensaments bons i dolents del
dia, sinó que els comparteixes i la monitora ens
escolta i ens ajuda a resoldre el problema que
pugui haver-hi”, comenta el Xavier.

"Per a nosaltres participar al menjador és donar les
nostres opinions i ajudar i participar en totes les
activitats que podem" són paraules de Judit Abarrategui, alumna de 5è de l’Escola Vora Mar. Al temps
del migdia conviuen molts infants i permet posar en
marxa dinàmiques que, amb un caire lúdic, ajudin a
desenvolupar el sentit de participació. La Judit i els
seus companys i companyes han posat en marxa un
munt d’activitats gràcies a aquestes dinàmiques:
bústia de suggeriments, propostes de jocs, elaboració d’un horari per anar al pati d’infantil... “I cada
dia, deu minuts abans d’entrar a classe compartim
amb el monitor/a si hi ha hagut problemes, les coses
que volem fer el dia següent...”, conclou la Judit.

Zoumana Kane. 14 anys

Xavier Roca. 9 anys

“Participem a la junta de l’esplai”
Els joves del CE Pubilla Cases – Can Vidalet van
engegar fa uns mesos “Ens-a-junta-em”, per tal
de triar els seus propis representats, que ara participen a la junta de l’entitat. “Prenem part de les
decisions de l’esplai”, ens explica Núria, una de
les joves participants a la junta. Amb ella hi participen diversos joves més. La Sílvia continua: “El
nostre projecte té com a finalitat poder participar
activament a la junta del nostre esplai. Pensem que
és una bona forma de donar a conèixer el nostre
punt de vista en els aspectes del dia a dia que es
tracten en la junta directiva del centre i de poder
donar la nostra opinió en temes que ens afecten”.

Noa Borra i Arnau Martínez. 10 i 12 anys

Emma Deu i Mari López. 6 anys

Centre d’Esplai El Tricicle. ST. Joan Despí

Esplai Enlleura’t. mataró

Escola Margalló. Castelldefels

“Recuperem el riu Llobregat”

“Compartim i acordem”

“Som petites però proposem”

El Centre d’Esplai El Tricicle i l’Esplai El Nus, de
Sant Joan Despí, participen al projecte "Som riu",
una iniciativa que pretén, amb diferents accions,
implicar la ciutadania en la protecció, la planificació i la restauració del riu Llobregat al seu pas per
Sant Joan Despí. El Zoumana Kane, del CE Tricicle,
pren part d’aquest projecte on la participació es
reflecteix en la millora d’un entorn natural: “És una
activitat que m’agrada, perquè estem a prop de
casa i fem coses que no fem normalment, i ajudem
a millorar una zona natural; per exemple, vam fer
una bassa al costat del riu on ara es poden trobar
molts animals com els capgrossos, que són molt
importants per a l’ecosistema de la zona.

A l’Esplai Enlleura’t van impulsar un procés per millorar el parc del barri de la Llàntia, proper a l’entitat i on
van moltes nenes i nens. Aquesta activitat ha servit
perquè els infants aprenguin a participar participant:
han fet reunions per compartir idees, les han debatut,
les han comprovat sobre el terreny i, finalment, han
fet les seves propostes, que ara es materialitzaran.
La Noa i l’Arnau, de 10 i 12 anys, resumeixen el
procés: “Vam pensar que ens agradaria millorar el
parc, ens vam reunir per grups, vam posar les idees
sobre un plànol, les vam debatre i vam arribar a un
acord: entre les idees, arreglar l’accés perquè no surti
directament a la carretera, posar xarxes per evitar
que les pilotes marxin, una font a la part inferior del
parc o un gimnàs per a persones grans...”

A l’Escola Margalló, de Castelldefels, nenes i
nens escullen els jocs i les activitats que faran
el temps del migdia i, fins tot, elaboren un planning d’activitats amb el suport dels monitors/
es. També organitzen jornades gastronòmiques,
i han fet també una bústia de suggeriments al
menjador. L’Emma i la Mari, de 6 anys, ens ho
expliquen: “Escrivim en un paper les coses que
ens agraden i les que no i les posem a la bústia
perquè les mirin els monitors i les tinguin en
compte”.
“Encara que siguem petites, la nostra opinió del
menjador i dels jocs que ens agraden i les activitats que volem fer també compta!”, sentencien.
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L'entitat promou una campanya de sensibilització i recollida de fons per als infants vulnerables

Prenem partit pels drets i la igualtat
d’oportunitats en la infància
lònies, activitats de lleure
i reforç escolar.

@microhug

Víctor H.
Martínez

Infants vulnerables

“

Prenem partit per
la infància” és el
lema de la campanya
que impulsa Fundesplai des de 2015 que
concentra tots els
esforços educatius i socials per tal de revertir
la situació de vulnerabilitat en què es troba
un de cada tres nens
del nostre país. Segons
l'Enquesta de Condicions de Vida 2015
(INE-Idescat), la taxa
AROPE assenyala que
el 31,7% de menors de
18 anys a Catalunya viu
per sota del llindar de
la pobresa. Això vol dir
que gairebé un de cada
tres infants veu compromès el seu accés a
tots aquells serveis que
no estan degudament
coberts, com ara l’alimentació, l’atenció i
l’educació en el lleure.
Des de la seva posada en
marxa, Fundesplai ja ha
dut a terme diferents iniciatives com #botaxlainfancia, “Un estiu per a tothom!”, etc. amb l’objectiu
de sensibilitzar la societat
sobre aquesta qüestió i
recollir fons. Uns esforços que, l’any passat, van
permetre atorgar 16.000
ajudes i beques perquè els
infants amb més necessitats socials poguessin
accedir al menjador, co-

Aquesta mobilització en
favor de la infància ha
comptat amb el suport
de la Generalitat, la Diputació de Barcelona,
el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat,
diferents ajuntaments,
entitats com l’Obra Social “la Caixa” i Fundació
Probitas, empreses com
Avantgrup Bardet i moltes persones particulars.

Garantir l’equitat. Aquest 2015 Fundesplai va atorgar més de 16.000 beques i ajuts per reforç educatiu, menjador escolar, colònies
i casals per tal de garantir l’atenció i alimentació d’infants en situació de risc. FOTO: J. l. rodríguez

Necessitem la teva col·laborac ió !
Com fer el teu donatiu?

Trucant al

Entrant a

www.fundesplai.org/dona

93 551 17 71

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

35€

Amb
bequem
una setmana
de menjador escolar

50€

Amb
bequem
un mes d’activitats
de lleure i reforç escolar

Amb

200€ bequem

una
setmana de colònies

Però les xifres encara indiquen que la situació de
vulnerabilitat de molts
infants encara continua.
Per això l’entitat continua
impulsant la campanya de
captació de fons "Prenem
partit per la infància".
La iniciativa convida a tothom que “prengui partit”
per la infància. Ho poden
fer de moltes maneres:
informant-se de la situació dels infants de l’entorn proper, coneixent i
difonent-ne els drets, implicant-se en l’AMPA, en
una associació o amb l’esplai, etc. I per a qui vulgui
“prendre partit” amb Fundesplai, es pot fer voluntari, soci o fer una aportació
econòmica.
Tots els fons es destinaran
a beques i ajuts perquè els
infants en situació de risc
puguin accedir al menjador, colònies, activitats de
lleure i reforç escolar.

12 de desembre, sopar solidari de Fundesplai amb Ada Parellada
En el marc de la campanya “Prenem partit per
la infància”, Fundesplai
ha organitzat un sopar
solidari amb la col·laboració de la prestigiosa
xef Ada Parellada al seu
restaurant, el Semproniana, del carrer Rosselló,
148, de Barcelona. En el
transcurs de la vetllada,
que se celebrarà el proper
dilluns 12 de desembre a
les 20.30 h, Ada Parellada
oferirà als participants un
sopar molt especial, que
inclourà un show co-

oking i moltes sorpreses.
L’import del sopar és de
100 €, que es destinaran
a la campanya de beques
i ajuts per a menjadors,
colònies, activitats de
lleure i reforç escolar
per a infants en situació
vulnerable.

La recaptació
es destinarà a
la infància
vulnerable
Ada Parellada dirigeix el
restaurant Semproniana
a Barcelona. Imparteix ta-

llers de cuina per a adults
i també per a infants.
Parellada és molt activa
als mitjans de comunicació en la difusió d'una alimentació saludable i sostenible. Darrerament s’ha
implicat en una campanya
en contra del malbaratament dels aliments. El
2016 va ser guardonada
amb la Creu de Sant Jordi
en reconeixement per la
seva trajectòria en el món
de la restauració.
Les places són limitades i
cal fer reserva prèvia.

Les persones que no puguin venir també podeu fer un donatiu a www.fundesplai.org o al 93 551 17 71

Sopar solidari amb
Ada Parellada
Dia:
dilluns 12 de desembre
Hora: 20.30 h
Lloc: Semproniana
Adreça:
carrer Rosselló, 148,
Barcelona
Preu: 100 €
Per a més informació,
reserves i/o donatius
es pot trucar al
telèfon 93 551 17 71
o entrar a

www.fundesplai.org

06

www.fundesplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

novembre 2016 / núm. 76

xarxa esplai

Debat

L’educació avui està més distribuïda que mai arreu. No només a l’escola

Opinions

Jornada sobre confluències
en els temps escolar i de lleure

Elena Sintes
Institut d’Infància
Barcelona

L’escola ha de compaginar
la funció de "hub” essent
pal de paller, que integra
actius que avui són fora del
centre educatiu, alhora que
esdevenir un “node” més i
treballar en xarxa. Em preocupa la secundaria i l'estiu.

Enric Prats
Professor Facultat
Educació UB

Mirades diverses. L’acte va reunir 40 persones del món educatiu, de la investigació, representants polítics i de l’administració pública. FOTO: J. M. Valls

@Carlesbarba

Carles
Barba

C

onvocades per
Fundesplai, el dijous 27 d’octubre
de 2016 es van reunir
al Prat de Llobregat
40 persones que, sota
mirades diverses, van
reflexionar sobre les
complementarietats
de l’educació reglada
i aquella més enllà de
l’horari lectiu.
La trobada va congregar
mestres i professorat, monitors i educadors socials,
responsables d’entitats i
directors d’escoles, responsables polítics i tècnics d’ajuntaments, investigadors
i professorat universitari.
A Catalunya, en un context d’efervescència en el
debat pel canvi educatiu
i l’impuls d’iniciatives innovadores diverses, Fundesplai vol contribuir a la
transformació a partir de
l’experiència educativa en

el lleure i en els espais no
lectius dins l’escola. Ho fa
des d’un objectiu principal
i a partir d’un “focus” específic.

formen part de la tradició
de l’educació en el lleure:
interès de l’infant, grup,
projectes, treball en equip
dels educadors, connexió
amb l’entorn...

Debat educatiu:
un focus i quatre
consideracions

■ El treball compartit i les

L’objectiu principal és considerar que el principal objecte de l’educació és “formar ciutadans”. El focus
específic, la “confluència i
complementarietat entre
temps escolar i de lleure”.
La jornada va partir de
quatre consideracions:
■ L’educació

no és exclusiva de l’escola, menys
encara del temps lectiu, i
el lleure és un temps educatiu amb importància
creixent.
■ Un dels murs que està
caient és precisament el
que separava temps lectiu
i no lectiu, entre escola i
entorn.
■ Les experiències de canvi

més innovadores de les escoles de Catalunya incorporen elements conceptuals
i metodològics que també

interseccions entre l’educació reglada i lleure, l’escola i l’entorn, són cada vegada més àmplies i sòlides,
sovint claus de l’èxit en el
canvi educatiu.

Paper decisiu
del lleure

Estudis recents destaquen que les oportunitats
educatives en el temps de
lleure són decisives en els
itineraris vitals d’infants i
adolescents. Determinades competències, valors i
actituds s’adquireixen especialment en les activitats
de lleure.
Una de les preocupacions
que es va compartir va ser
la desigualtat que avui es
produeix en aquest espai,
en la mesura que l’accés
depèn dels factors socioeconòmics familiars.
La batalla de la qualitat i

l’equitat educativa es decideix en bona part en el
lleure dels infants.
Malgrat això, el debat sobre innovació i transformació educativa encara
està massa centrat en allò
que passa dins les aules
i en com treballar determinades competències i
habilitats vinculades als
currículums acadèmics.
També les polítiques públiques que se’n deriven.

Reptes de futur

La sessió es va iniciar
amb l’exposició de quatre
experiències, de caràcter
territorial i contextos diversos.
Després Elena Sintes,
Enric Prats, Jordi Calvet
i Jordi Plana van fer una
primera explicació, preludi del debat dinamitzat per
Salva Carrasco, Raül Manzano i Carles Barba entorn
a tres grans qüestions: els
aprenentatges i competències vinculades als diversos
temps. La coordinació i
governança educativa, i

l'equitat i qualitat educativa. D’aquests tres eixos
van sorgir diferents reptes
de futur:

Veig en aquestes experiències proximitat, inclusió,
innovació i espontaneïtat organitzada. Antídots
al “reduccionisme” cada
vegada més present a la
societat. És hora de denominar d’una altra manera
“les extraescolars”.

■ Integrar

els àmbits no
lectius en el projecte educatiu del centre escolar.
■ Obrir

participació i governança als actors que
intervenen en el procés
educatiu, superant la
dinàmica limitada del
“claustre”.
■ Incorporar la participa-

ció d’infants, adolescents
i famílies a l’escola.

Dissenyar un projecte
educatiu compartit en
l'àmbit territorial (barri,
poble o ciutat) que integri tots els temps de la
vida de l’infant.
■

Incorporar la lògica
d’educació compartida
en la formació dels professionals de l’educació.
■

Incorporar en polítiques educatives i administracions responsables
l’educació en un sentit
més global, més enllà de
l’ensenyament reglat.
■

Jordi Calvet
ICE – Universitat
de Barcelona

El dins i fora de l’escola
es desdibuixa cada vegada més. L’experiència del
lleure és fonamental en
la formació dels docents.
Cal apoderar nois i noies a
l’adolescència i vincular-los
amb el teixit ciutadà.

Jordi Plana
Gerent Serveis EducacióDiputació Barcelona

Cal disposar d’un únic
projecte educatiu. És fonamental la participació dels
diversos actors i preguntar-nos com fer-ho millor,
amb més impacte i amb
més equitat en un entorn
d’innovació.

Viladamat

Sant Joan Despí

Sant Cugat del Vallès

Sant Boi de Llobregat

Fa uns anys el Miquel Payaró va
arribar a l’Escola Puig Segalar de Viladamat, una escola rural amb nou
infants. La creació d’una biblioteca
als locals de l’antic ajuntament va
ser l’inici d’una història fascinant de
dinamització educativa i comunitària
del poble. Avui l’escola, amb més de
cinquanta nois i noies, és un espai
vertebrador de la vida local i ha estat
generador d’un munt d’iniciatives. El
Miquel aporta confiança als infants i
joves del poble.

Des de fa tres dècades, l’Ajuntament treballa amb esplais i escoles
del municipi en els diversos espais
de la vida quotidiana dels infants.
Planifiquen junts l’estiu amb casals
i colònies. Gestionen temps del
migdia, reforç escolar, festes tradicionals i dinamització dels centres
cívics on han ubicat els esplais. Ho
van explicar l’Alex Medrano, regidor
de Cultura i Ciutadania, i la Glòria
Pedró, directora de l'Esplai El Tricicle
de Fundesplai.

El Josep González, de Sant Cugat,
parla de Paidos, quan el 1999 joves
d’un esplai van començar a col·laborar amb una escola. El disseny d’un
esquema d’extraescolars vinculades a
les entitats ha generat un cercle virtuós que ha aportat valor als centres
educatius, qualitat a les activitats i
un reforçament al teixit. Integrat ara
a Fundesplai, el va acompanyar l’Eloi
Rovira, regidor de Joventut i Esports,
que reforçà el mateix relat amb la
pràctica esportiva.

Fa 15 anys l’Ajuntament estava preocupat per les dificultats de les escoles
públiques per proposar extraescolars
amb garanties i per les febleses de les
AMPA. Ho va explicar la Sílvia Lombarte, cap del Departament d’Educació
de l’Ajuntament. Van buscar un col·laborador. Ara, amb la Cristina Martín
de Fundesplai, expliquen il·lusionades
el nou panorama i com algunes de les
escoles com les del barri de Casablanca
treballen en un projecte que integra
temps lectiu i no lectiu.
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Famílies. Les cases de colònies i albergs de Fundesplai són punts d’accés a molts atractius culturals i naturals

Cinc propostes per descobrir les serres de
Guilleries i Busa, Pirineus, Montseny i Garraf
Grau i Cal Ganxo. Situada la primera a la localitat d’Olivella i la segona
a Castelldefels, als dos
extrems del Parc Natural
del Garraf, faciliten descobrir aquest entorn natural ple d’avencs, masies
i petites elevacions des
de les quals contemplar
panoràmiques de la costa central.

@Esther_AV

Esther
Armengol

U

na visita al monestir de Sant
Joan de les Abadesses, una excursió
per la impressionant
cinglera de Tavertet,
que envolta el pantà de
Sau, la pujada al Turó
de l’Home o una passejada pels prats del pla
de Busa. Aquestes són
una petita mostra de
les nombroses activitats a les quals ens
obre la porta una estada en una de les cases
de colònies i albergs de
natura de Fundesplai.
Durant la tardor, a més,
qualsevol passejada es
converteix en un gaudi
dels sentits: observar la
increïble gamma de colors dels boscos de fagedes, castanyers o pins en
aquesta època de l’any; la
recerca de bolets o castanyes que podrem cuinar a
les pròpies cases, el soroll
dels ocells...

Cims, fagedes i
esglésies romàniques

Les cases situades a l’en-

Primera fase

Com a casa

Mas Cabàlies. Situada a Ogassa, aquesta casa permet gaudir de l'alta muntanya o fer visites més tranquil·les, com les mines de la població. FOTO: J. M. Valls

torn del pantà de Sau
permeten fer rutes que
recorren els espectaculars miradors naturals
que són els cingles que
envolten el pantà, caminar pels carrers empedrats dels segles XVI
i XVII de la localitat de
Rupit i relaxar-se al petit
poble de Vilanova de Sau.
Mas Cabàlies (Ogassa),
per exemple, és un lloc
ideal on podrem gaudir

de l’alta muntanya amb
el cim del Taga (2.040
metres) o, si no volem
caminar tant, visitar les
mines d’Ogassa o el monestir de Ripoll, fundat
per Guifré el Pilós el 879.

sionants (i desconeguts)
paisatges naturals del
pla de Busa i descobrir la
talaia natural del Capolatell, utilitzada a la Guerra
del Francès com una presó natural.

L’alberg de Rectoria de
la Selva (Navès) està situat en un entorn natural
idíl·lic. Des de la mateixa casa es poden fer un
munt d’excursions a peu
per conèixer els impres-

Al Montseny es troben les
cases de Can Massaguer i
La Traüna. La primera, situada al municipi de Breda, ens permet acostarnos a la fageda de Santa
Fe del Montseny o visitar

el castell de Montsoriu
o l’església romànica de
Sant Martí de Riells. Des
de la segona podrem ascendir a muntanyes molt
conegudes i accessibles
com el Turó de l’Home,
el punt més elevat del
Montseny, amb 1.705
metres, o el Matagalls, de
1.697 metres, o visitar el
poble del Montseny.
També al Garraf podrem
gaudir de dues cases: Can

Aquestes cases són solament algunes de les
disset instal·lacions de
natura que Fundesplai
té en alguns dels millors
indrets naturals de Catalunya. Llocs ideals per
gaudir amb la família i
amics on, per un preu
molt assequible, podrem
estar com a casa amb la
comoditat d’una habitació pròpia i els dinars casolans propis d’aquestes
instal·lacions.

Més informació
i reserves

93 474 46 78
casesdecolonies
@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Ja s’han donat d’alta en les noves webs de les escoles 21 centres i 1.257 mares i pares

Informació i gestions per a les famílies, a un clic
@jon_pasquier

Jonathan
Pasquier

A

finals de 2015,
Fundesplai
llençava la nova
web de +Escola, una
plataforma digital dels
serveis educatius que
l’entitat ofereix al món
escolar i les famílies.
Aquest mes de setembre, amb l’inici del
nou curs 2016-2017,
aquesta iniciativa es
complementa i amplia
amb la posada en marxa de webs pròpies per
a cada escola i espais
personalitzats per a les
famílies.

D’aquesta manera, l’entitat aposta per integrar
plenament les noves tecnologies als programes i
serveis educatius com un
compromís de qualitat
amb les famílies. Aquest
nou pas facilita les diferents gestions de mares
i pares i agilitza la comunicació amb les escoles i
la mateixa Fundesplai.
En aquesta primera fase,
s’han donat d’alta 21 de
les més de 50 escoles on
Fundesplai està present
amb diferents serveis
(menjador, extraescolars, acollides, casals...),
però l’objectiu és que
progressivament s’hi incorporin totes. Pel que

fa a les famílies, ja són
1.257 mares i pares que
s’han inscrit al seu espai
personal.

Què hi trobarem

Informació. Les web de les escoles inclouen dades actualitzades
sobre canvis de menú, activitats i les darreres entrades del blog
+Escola. FOTO: J. PASQUIER

A l’espai de les escoles,
les famílies de cada centre tenen a la seva disposició tota la informació
pràctica sobre menjador
(menús, equip de monitors/es i cuiners/es, horaris...), extraescolars
(tipologia, horaris...) o
servei d’acollida. A més,
des d’aquesta plataforma les famílies reben
un butlletí mensual amb
les fotos d’activitats, menús, el detall dels seus
rebuts, donar-se d’alta
o baixa d’algun servei o

fer consultes i modificacions.
També inclou un apartat
sobre l’actualitat de l’escola i un recull dels diferents articles del blog
de +Escola, que es fa
ressò de diferents temes
d’interès pedagògic com
consells per a la tornada a l’escola, l’educació
emocional dels infants o
recursos per fer excursions amb els més petits.
Conscients de la importància de la informació
actualitzada, des de la
web s’envien diàriament
les notificacions importants, com els canvis de
menús.

08

www.fundesplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

novembre 2016 / núm. 76

monogràfic

Model educatiu .

Coresponsabilitat de famílies i educadors i treball en xarxa amb les administracions, altres e

Un model educatiu que situa la
Meritxell Cañadas i
Marta Martínez

L

’etapa de 0 a 3
anys té una importància educativa
cabdal per al futur d’un
infant. Escoles bressol, espais familiars,
educadors/es... poden
compensar mancances,
reforçar estímuls positius i complementar la
tasca de la família en
un moment crític del
creixement d’un nen o
nena. Diferents estudis
consignen que és en
aquests anys quan el
cervell és més permeable.
Una bona atenció educativa en aquest període
garantirà el desenvolupament futur de totes les
capacitats del nen o nena.
Socialment, una comunitat que assegura recursos
educatius adequats per
atendre els infants més
petits afavoreix la plena
igualtat d’oportunitats.
Els canvis dels models
socials i familiars, amb
la plena incorporació de
les dones al mercat laboral, han incrementat la
demanda per socialitzar i
educar els infants en edats
primerenques, enfront de
la pèrdua d’espais naturals de socialització i de la
xarxa familiar com a espai
natural de suport. Aquesta nova realitat ha suposat
un repte per a administracions públiques, entitats i
famílies.

Descoberta. Els infants descobreixen el seu entorn més proper (pati, jardí, escola bressol...) mitjançant l’ajut
d’un educador/a, i a poc a poc aprenen a ser més autònoms i a construir la seva personalitat. FOTO: A. VALLE

entre famílies i agents educatius. Per tant, aquesta
relació és una condició
indispensable per tal d’assolir coherència i eficàcia
en tot procés educatiu, un
procés obert, democràtic i
arrelat a la nostra cultura.
A més, es considera el
nadó i infant com un
subjecte de ple dret, tal
com queda reflectit a la
Convenció dels Drets dels
Infants, una persona amb
sensacions i percepcions

Pel que fa a la participació
i coresponsabilitat, des de
l’entitat s’entén l’educació
dels més petits com una
competència compartida

Una de les característiques
irrenunciables del model
és la inclusió, és a dir, fer
possible que totes les famílies puguin accedir a
aquests serveis. Aquest és
un dels eixos transversals
de la tasca de Fundesplai,
i esdevé possible gràcies
a la col·laboració amb les
administracions públiques
i les famílies.

Entrevista a:

Diferents
espais educatius

Aquest model d’atenció a
les famílies amb infants
de 0 a 6 anys es concreta
en la gestió integral d’escoles bressol, serveis de
suport al migdia, espais
familiars i de joc i casalets
d’estiu.
Cadascun d’aquests espais
té unes característiques
pròpies. Així, les escoles
bressol permeten fer un
enfocament educatiu glo-

capacitats i interessos, perquè puguin fomentar al màxim

bal amb infants i famílies
o més centrat en l’àmbit
alimentari d’adquisició
d’hàbits, si la intervenció
és solament al temps del
migdia.
Pel que fa als espais familiars i de joc, són àmbits
d’educació no formal on
adults i infants de 0 a 6
anys comparteixen jocs,
experimenten i creixen relacionant-se i compartint
experiències amb altres
famílies amb la partici-

sivament la conquesta de
la seva autonomia i que té
la necessitat de donar sentit a tot el que fa.
Quina és la importància de l’etapa dels
0 als 3 anys?
El treball de més de 40
anys a l'escola bressol
municipal de Cornellà
ens ha permès valorar
i projectar la importància educativa d'aquesta
etapa. Un infant fort,
complex, que estableix
relacions i que influeix
en el que passa al seu
entorn, que expressa les
seves ganes d'explorar,
apassionat, preparat per
anar construint progres-

pació d’un professional.
Així, mentre nadons i infants juguen, l’educador/a
dóna suport a les famílies
en la criança de fills/es i
s’afavoreix la interrelació
i socialització.
Finalment, els casalets
d’estiu són l’adaptació
dels tradicionals casals
per a infants més grans
adaptats a les necessitats
educatives i lúdiques del
nens situats a la franja
dels 0 als 3 anys.

Carme Cols, mestra, experta en petita infància i creadora d’elsafareig.org

"Les escoles haurien de ser petites
ciutats i el pati, la plaça"

El model
de Fundesplai

Fundesplai, com a entitat
compromesa amb la infància, fa anys que treballa
en aquest àmbit. El model
d’actuació de Fundesplai
en la franja d’edat de 0 a 6
anys està basat en la participació i coresponsabilitat
de famílies i professionals,
la centralitat de l’infant, la
inclusió i el treball en xarxa amb les administracions públiques.

pròpies que la fan ser única i, per tant, centre de totes les actuacions.

Educació personalitzada. Nenes i nens adquireix

Vostè ha estudiat molt
la incorporació dels
elements naturals en
els aprenentatges dels
infants...
En contacte amb la natura i els seus elements és
possible conèixer, descobrir, apropiar-se del que
esdevé significatiu. Les
propostes que presentem
a elsafareig.org són projectes oberts que junt amb els
infants i pares hem anat
construint. La natura ens
proporciona camins per
trobar l'art, la música,
matemàtiques... Mil llen-

guatges que descobrim,
amb tots els sentits.
Quina importància
tenen participació i joc
per als infants petits?
El joc és bàsic per cultivar
la curiositat i aprendre al
llarg de tota la vida. Però
l'infant juga si té condicions de seguretat i salut
físiques en un ambient on
trobi una bona alimentació, descans i higiene personal. Condicions afectives
i emocionals que compartides en xarxa de relacions
humanes poden ser molt
positives. Els serveis per
a la petita infància han
d'estar molt atents per escoltar demandes d’infants
i famílies.

Considera que els
esforços en aquest
àmbit contribueixen a
la igualtat d’oportunitats?
Els serveis a la petita infància han de facilitar espais que facin possible la
pedagogia de l'escolta, de
l'acolliment de les necessitats dels més petits. Avui
hi ha respostes puntuals,
però són invisibles moltes
famílies de cultures molt
diverses que necessiten
espais i àmbits en què es
trobin bé infants, professionals i famílies. Hi ha molt
per fer i cal plantejar nous
serveis. No pot ser tenir
tants espais tancats sense compartir. Les escoles

haurien de ser petites
ciutats i el pati, la plaça.
Estem convençuts que
amb el que donem avui
a la petita infància hi
haurà un retorn a la societat que volem. Hem de
pensar com integrar tots
els serveis i veure'ls com
a complements dels ja
existents.
Creu que és important
el treball en xarxa
entre ajuntaments,
entitats i famílies?
Imprescindible per definir clarament una política de recursos, d'intencions, creant estructures i
criteris coherents amb
uns principis que facin
possible serveis plens de
vida, permeables, integradors, cultivadors de
cultura col·lectiva envers
els infants.
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eixos

a petita infància al centre

Opinió
@fundesplai

Cristina
Rodríguez
Gerent Serveis
Escolars i Cases
de Colònies

Experiències
que
acompanyen
tota la vida
De vegades, el
somriure ampli i
la mirada curiosa de la Noa, la
meva filla gran, em
transporten a la
seva infantesa, als
seus primers anys
de vida.

xen habilitats i coneixements segons les seves pròpies
m les seves potencialitats. FOTO: A. VALLE

Joc. Les activitats lúdiques esdevenen un element fonamental per treballar en grups reduïts amb els infants més
petits. El joc permet construir una base de coneixements i interrelacions entre nens i nenes. FOTO: A. VALLE

El treball compartit de Fundesplai amb la petita infància

1.895

infants atesos
en la franja
dels 0 a 6 anys

41

espais educatius
en 11 localitats
›3 escoles bressol
›11 espais familiars
›16 serveis de suport
al temps del migdia

240

professionals

›9 casalets d’estiu

Centre Esplai acull un espai de joc familiar obert al Prat
El 17 de novembre Fundesplai, amb el suport de
l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, va inaugurar
un nou espai de joc en
família a Centre Esplai,
la seva seu al Prat.
Aquest nou espai porta
per nom El Niu i és un
espai de prop de 70 m2
de trobada i joc per a
famílies amb infants de
0 a 6 anys dinamitzat
per professionals. En
aquesta fase inicial, El
Niu oferirà un servei de
joc per a famílies amb
infants de 0 a 6 anys i
obrirà tots els dimarts i
els dijous de 17 a 19 h.
L’assistència és totalment gratuïta.
En un espai familiar,
gràcies a la intervenció
dels professionals, es

Aquest nou
espai està
adreçat
a famílies
amb infants
de 0 a 6 anys
potencia la socialització, es reforça el vincle
afectiu amb la família i
s’afavoreix el joc lliure i
espontani dels nadons,
mentre s’assessora i es
dóna suport als adults
que se’n fan càrrec en
qüestions relacionades
amb la criança i l’educació. S’afavoreixen les
dinàmiques de grup, les
converses i l’intercanvi
d’experiències entre les
famílies.

Recordo aquella
carona rodona que
amb dos ulls plens
de vida em parlaven
en un llenguatge
que no entenia. Els
neguits de com
entendre els seus
plors i les il·lusions
d’aquell nou ésser
que m’havia captivat eren sentiments
contraposats que
vaig poder compartir i situar a l’espai
familiar de l’Esplai.
Les converses amb
altres mares i pares
em van ajudar a
relativitzar, em van
ensenyar a tenir calma, em van proporcionar un sac ple de
consells que encara
avui m’acompanyen.
Amb 1 any, la Noa
va començar a anar
a l’escola bressol.
Recordo la seva
estima a la Lara, la
celebració de les
festes populars, les
paraules i cançons… però recordo
especialment les
tardes de dimarts.
El món s’aturava,
res hi havia més
important que anar
a l’espai de joc
amb ella. Allà vaig
aprendre que la
imaginació no té
límits, que res és el
que sembla, que el
terra, les fulles i els
pals són les millors
joguines… Jo gaudia com una nena,
em sentia feliç i la
Noa tenia aquell
somriure meravellós que contagiava
energia.
Avui la Noa té 13
anys i encara té
ganes de jugar. Ara
és un joc de paraules, de reptes…
però preserva aquell
somriure i aquella
mirada curiosa que
segur que l’acompanyaran al llarg de la
seva vida.
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xarxa esplai
Opinió
@carlesxifra

Carles Xifra

Cap d'Accions
i Programes
Educatius
i Socials
de Fundesplai

'Horror vacui'

Enfortir llaços. Monitors/es vinguts d’arreu de Catalunya van participar al Movidic, una jornada que serveix per reforçar el projecte comú dels esplais. foto: j. m. valls

La reunió d’inici de curs va aplegar a Centre Esplai prop de tres-cents
monitores i monitors d’esplais de la Federació
Movidic.

La implicació dels esplais al
territori, eix del curs 2016-2017
Esplai (el Prat de Llobregat) el dissabte 17 de
setembre.

@asunfederacio

Asun
Gil

“

L’educació en el
lleure ofereix a les
noies i nois que assisteixen als esplais una
sèrie d’experiències
que només poden fer en
aquests llocs i, sobretot,
posen en el centre de la
seva activitat el joc com
una experiència vital
que tota criatura ha de
tenir”. Aquestes paraules que reflecteixen el
valor de la tasca dels
esplais són de Jaume
Cela, mestre i escriptor,
durant la seva intervenció al Movidic, la trobada d’inici de curs dels
esplais de la Federació
Catalana de l’Esplai, que
va tenir lloc a Centre

Aquesta jornada, que va
reunir prop de 300 monitores i monitors d’esplais
d’arreu de Catalunya, va
servir per fer el balanç de
la campanya d’activitats
d’estiu i presentar els reptes del nou curs. També es
va presentar el segon any
d’aplicació de la proposta

educativa "Camins", que
aposta per la implicació
dels esplais al territori amb
diferents accions.

Fer xarxa

La proposta ens convida
a col·laborar amb entitats especialitzades en
la conservació del medi
ambient i a treballar educativament mitjançant
la metodologia aprenentatge-servei. Per fer-ho,

comptarem amb el suport
i l’expertesa de diferents
organitzacions.
Una de les propostes
estrella d’aquest curs
serà l’activitat #enruta,
mitjançant la qual es fomentaran els intercanvis
entre esplais amb un doble objectiu: promoure la
descoberta dels territoris i
reforçar els llaços d’amistat entre els centres.

Jaume Cela: “Els infants han de tenir temps per jugar”
Un dels plats forts
del Movidic va ser la
intervenció del pedagog Jaume Cela, que
va destacar la importància dels esplais en
l'educació dels infants
pel foment que fan de
la participació i de les
experiències úniques

per a nenes i nens.
Cela, a més, va incidir
en la importància del
joc: “En una societat tan accelerada,
els infants no tenen
temps per jugar i cal
defensar el dret al joc
de nenes i nens i el
bon ús del temps”.

Formació i cloenda
del 20è aniversari

Al Movidic també es van
organitzar diferents tallers formatius, orientats a
oferir recursos pedagògics
i de gestió als educadors/
es. Entre les formacions,
van destacar les pensades per fomentar la participació dels infants als
esplais, les destinades a
fomentar la comunicació
digital (web, xarxes socials...) als esplais o eines
per fer créixer els equips
de l'entitat. A més a més,
es va comptar amb la col·laboració de diverses entitats mediambientals amb
les quals s’incentivarà la
participació dels esplais
en projectes de preservació de la natura.
La trobada va servir per
cloure els actes del 20è
aniversari de la Federació.

entrades.elperiodico.cat

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

Por al buit. Portes
tancades. Local
abandonat. Somriures i corredisses que
ja no ompliran els
dissabtes a la tarda.
Infants que no descobriran que el gaig
és l’ocell “policia”
del bosc, que amb
el seu cant alerta
les altres aus que
s’acosten humans.
Un món una mica
pitjor.
Però les portes
s’obren de nou. Els
locals s’omplen.
Mentre corren
amunt i avall, els
infants riuen. Una
nena sent embadalida per primer
cop com els ocells
es comuniquen al
bosc, i descobreix
una font amagada
en una roureda.
L’esplai continua. El
cicle es tanca. Nous
monitors i monitores prenen el relleu,
n'assumeixen el
lideratge.
Qui estava al davant ho va deixar
i, en lloc del buit,
algú ocupa la seva
responsabilitat. Sap
que caldrà dedicarhi hores i paciència.
Però la recompensa
és gran. Un món una
mica millor.
El mateix esplai porta l’antídot contra
l’horror vacui. És una
medicina coneguda
amb diferents components: solidaritat,
iniciativa, felicitat i
utopia.
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Debat. El divendres 21 d’octubre els i les joves participants a la Setmana van tenir l'oportunitat de debatre amb Natàlia Figueres (Junts pel Sí), Pol Gibert (PSC), Cinta González (CSQP) i Juan Manuel
Rojas (CUP), d'esquerra a dreta en primera línia, sobre educació, habitatge i treball, entre altres temes. FOTOS: J. M. VALLS

Joves

Hi van participar prop de cent cinquanta joves de Portugal i Catalunya

La Setmana pels Drets de la Joventut aposta
pels joves com a motor de canvi social
@mariabrunob

Maria
Bruno

J

oves com a motor
de canvi social.
Aquest va ser l’eix
de la 7a edició de la Setmana pels Drets de la
Joventut, la iniciativa
de participació juvenil
que impulsa Fundesplai i que va tenir lloc
entre el 17 i el 23 d’octubre a Centre Esplai
(el Prat de Llobregat).
Hi van participar prop
de 150 joves.
El lema d'aquesta edició
de la Setmana va ser "Joves en transforma-acció"
per posar de relleu la importància dels joves com
a motor de canvi social.
Durant aquests dies es
va treballar entorn a sis

eixos: dret a l’habitatge, ús de l’espai públic,
sostenibilitat ambiental,
democràcia i associacionisme, dret a l’educació i
dret a la feina.
La Setmana pels Drets
de la Joventut té com a
objectiu generar espais
de participació i lideratge juvenils que ajudin a
promoure la reflexió crítica sobre la situació dels
drets dels i de les joves
a Catalunya, a Europa i
al món, i compta amb el
suport d'Erasmus+, la
Liga Iberoamericana i
els ajuntaments del Prat
de Llobregat i Barcelona,
així com de la Generalitat
de Catalunya i el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat.

Setena edició

Aquest any es va celebrar la
7a edició i va comptar amb

Transforma-acció. Va ser el lema de la Setmana pels Drets de la Joventut 2016 que vol posar de
relleu la importància dels joves com a agents de canvi.

la participació de joves de
la Fundaçao da Juventude
(Portugal), joves que participen en diferents projectes
de Fundesplai i joves dels
esplais. Aquest esdeveniment s’inspira en la Semana por los Derechos de la
Juventud que Fundació
SES celebra a l’Argentina
des de 2007 i que ha estat
adaptada també per entitats d’altres països com

Equador, Brasil, Mèxic,
Bolívia i El Salvador.
A la jornada inicial del dimarts 18 van intervenir
Anna Maria Cuello, regidora d'Igualtat, Joventut i
Solidaritat de l'Ajuntament
del Prat, i Maria Bruno i
Núria Valls, cap del Departament d'Acció Social i
subdirectora de Fundesplai
respectivament, que van

destacar el compromís dels
joves per sobre dels tòpics
i la importància d'una activitat com la Setmana en la
promoció de la participació.

Debat amb polítics
i moltes activitats

Entre les diferents activitats que es van desenvolupar durant la Setmana, cal
destacar el debat entre els
joves participants i repre-

sentants polítics de l'àmbit
de la joventut de diferents
partits que va tenir lloc el
divendres 21. Marta Vilalta, directora general de
Joventut de la Generalitat
de Catalunya, i Núria Valls,
subdirectora de Fundesplai,
van presentar el debat, que
va donar pas a les intervencions de Natàlia Figueres, de Junts pel Sí; Lorena
Roldán, de Ciutadans; Pol
Gilbert, del PSC, i Joan
Giner, de Catalunya Sí que
es Pot, i a les preguntes dels
joves al voltant de feina, habitatge i representativitat.
El dissabte 22 va ser el
torn dels tallers. Matí i
tarda es van fer diferents
tallers relacionats amb
l'eix temàtic de la Setmana. Finalment el diumenge 23 al matí es va fer la
cloenda de la Setmana a
la plaça de Catalunya del
Prat de Llobregat.

Els joves prenen la paraula a la Setmana

Bernardo Vinagre

Cristian Melià

Oumayma El Hichou Maafi

Carolina Lima

22 anys. portugal

24 anys. barcelona

20 anys. barcelona

22 anys. portugal

“Cal aprofundir en
la democràcia per
solucionar altres coses”

“És una oportunitat
per conèixer gent
i fer moltes activitats”

“Si volem canviar
les coses, hem de
començar per l’educació”

“La situació dels joves
a Portugal és molt
similar a la d’aquí”

“M’ha agradat molt tenir l’oportunitat de
conèixer gent diversa que parla altres llengües i té altres ideologies, religions, orígens
i interessos... Després de totes les activitats
en què hem participat, he reflexionat i penso que no es poden solucionar problemes
com educació, habitatge o treball sense
aprofundir en la democràcia. No pots canviar si la base de tot és la mateixa.”

“La Setmana pels Drets de la Joventut
és una oportunitat per conèixer molta
gent, fer moltes activitats i estar en
contacte amb coses que ens interessen
molt als joves. A la Setmana tractem
temes molt diversos i molt importants
per als joves com l’habitatge, la sostenibilitat, el treball digne o una educació
a la qual tots puguem tenir accés.”

“És un espai molt interessant on els joves podem expressar les nostres reivindicacions i propostes i ser escoltats. A la
Setmana pels Drets de la Joventut hem
debatut de molts temes, però un dels més
importants que cal respectar és l’educació,
perquè de l’educació surt qualsevol cosa.
Si volem canviar les coses, hem de començar per l’educació, que és la base de tot.”

“És la primera vegada que participo a
la Setmana pels Drets de la Joventut i
he pogut conèixer gent molt diferent i
participar en un munt d’activitats: excursions, tallers, conferències... La situació dels joves a Portugal és molt similar
a la de les persones joves d’aquí, amb
els mateixos problemes de treball digne
i educació accessible per a tots.”
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Jornada anual de Suport. Va aplegar prop de cent representants d’entitats socials i administracions el 6 d’octubre

Les obligacions de les entitats socials
com a grups d’interès o 'lobbys'
@suport_org

Entrevista a:

Víctor
García

Xavier Bernardí

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

avier Bernardí
va ser el principal ponent de la
jornada "Grups d'interès i novetats legals per
a entitats", organitzada
per Suport Associatiu
el dijous 6 d'octubre al
Pati Manning de Barcelona, i que va reunir
més de 100 representants d'entitats i administracions públiques.

X

reunir-se amb un regidor o
regidora del seu municipi?
Sí, sempre que l’objectiu d’aquesta reunió sigui el d’exercir
algun tipus d’influència —per
descomptat, legítima— sobre
aquests i aquestes representants municipals, com ara que
s’estableixin o es millorin determinats serveis, que s’aprovin, es
modifiquin o es deroguin normatives municipals concretes,
que s’adoptin decisions urbanístiques o que s’estableixin
línies d’ajuts o subvencions.

A l’acte també
es va tractar el
registre horari
o el protocol
per a delictes

"Volem que el registre
compartit estigui l’any vinent”

No, en canvi, en altres casos,
com en el supòsit de contactarhi únicament amb caràcter protocol·lari o per interessar-se per
l’estat de tramitació d’un procediment concret.

Aquesta jornada va respondre a l’anunci que
Justícia crearà un registre únic de grups d’interès per a tots els ajuntaments, arran de la llei
que obliga les corporacions locals a fer pública
la relació entre càrrecs
de l’Administració i les
entitats. A la jornada
també es van explicar el
protocol de prevenció de
delictes i l'obligació del
registre horari de la jornada laboral.

Fins ara, quan sentíem
parlar de lobbys o grups
d’interès, sovint associàvem aquesta idea a grans
corporacions, i fins i tot a
vegades amb actuacions
més o menys opaques.
Què hauríem d’entendre
per grup d’interès?
L’expressió grup d’interès és
molt àmplia i no té cap connotació negativa, al contrari. La normativa catalana de
transparència considera grup
d’interès totes les persones fí-

Banca ètica

siques o jurídiques (i fins i tot les
formes d’activitat col·lectiva sense
personalitat jurídica) que duguin a
terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de normes,
en l’elaboració i l’aplicació de les
polítiques públiques o en la presa
de decisions per part de les administracions.
Per posar exemples concrets,
una associació de veïns, una
entitat cultural, una AMPA o
un club esportiu han d’inscriure’s al Registre si volen

A banda del Registre de
grups d’interès de la Generalitat, existeixen altres registres com ara els d’alguns
ajuntaments o el del mateix
Parlament. Cal inscriure's
en tots? Què cal fer si es
vol dur a terme qualsevol
activitat d’influència en el
món local?
Ara mateix l’únic registre que
funciona amb una certa normalitat és el de l’Administració
de la Generalitat. El Registre
del Parlament encara no està
disponible i només dos ajun-

taments compten amb un registre incipient.
Des del Departament de Justícia hem plantejat a la resta d’institucions obligades
(Parlament, ajuntaments i
resta d’ens locals, universitats, corporacions públiques)
constituir un registre únic i
compartit per totes aquestes
administracions. És a dir, passar del registre actual, limitat
a l’Administració de la Generalitat i al seu sector públic, al
Registre de grups d’interès de
Catalunya.
Considerem que aquesta solució és la que aporta més
avantatges per a les administracions (perquè redueix costos d’inversió), per als grups
d’interès (és suficient una
única solució) i per a la pròpia
transparència (ja que és més
fàcil saber quins grups existeixen i quines activitats duen a
terme).
En això estem treballant, amb
la voluntat que aquest registre
compartit sigui una realitat el
proper any. Si alguna institució opta per crear el seu propi
registre, optarem per connectar-los i fer-los interoperables.
La nostra prioritat és la del registre únic o compartit.

Fundesplai i l’entitat financera tenen un conveni de col·laboració des de 2013

Treballadors/es de Triodos Bank visiten Fundesplai

E

positiu i sostenible de la
societat des del sistema financer. Aquesta missió es
materialitza en la seva política d'inversió i en els productes i serveis que ofereix,
als quals el banc incorpora
criteris de sostenibilitat i
impacte social positiu.

Triodos Bank és el primer
banc ètic d'Europa. Fundat a Holanda l’any 1980,
la seva missió com a banc
és contribuir a un canvi

Fundesplai i Triodos Bank
van signar un acord de col·laboració a finals de 2013,
mitjançant el qual l'entitat
ha pogut accedir a una millor liquiditat per finançar
els seus projectes socials
durant tot aquest temps.
Aquesta col·laboració reforça la coherència amb els
valors que impulsa Fun-

@fundesplai

Maria José
Navarrete

l passat divendres
30 de setembre
un grup de treballadores i treballadors
de diferents delegacions internacionals de
Triodos Bank va visitar
Centre Esplai, la seu de
Fundesplai al Prat de
Llobregat.

desplai i que comparteix
Triodos Bank.

Visita internacional. Els treballadors de Triodos pertanyien a diferents delegacions europees.

La visita de Triodos Bank
s'emmarca en la voluntat
del banc de conèixer millor
els seus clients. Durant el
recorregut, treballadors/es
de Triodos Bank van poder
escoltar de primera mà els
nostres projectes socials
i d'inclusió per a infants i
joves, així com conèixer les
particularitats de l'equipament Centre Esplai, un edifici referent en l'àmbit de la
sostenibilitat i que inclou un
alberg de joventut, auditori, sales de treball, aules de
natura i una important zona
verda, entre d'altres coses.
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entrevista

Alba
Sànchez

als monitors/es
de lleure

Monitora
voluntària

Sheila
Beltran
Monitora
d'esplai diari

Dani
Fernández
Monitor
en l'àmbit escolar

ques que he viscut i encara visc són als campaments, quan els infants/
joves busquen aquests
moments de complicitat,
de tranquil·litat, de xerrades intenses, de confessions... em quedo amb
aquests!

@josepvallsh

Josep M.
Valls

A

Catalunya hi ha
milers de joves que fan de
monitors de lleure en
esplais, caus i escoles.
Hem volgut recollir les
motivacions, opinions i
projectes d’una monitora que treballa a temps
complet en un esplai
diari, d’un monitor que
treballa en un servei
d’acollida i en un menjador escolar i d’una
monitora voluntària en
un esplai de dissabtes.
Una petita mostra d’un
gran col·lectiu, molt
heterogeni, que reivindica la importància
educativa i social de la
seva tasca.
Per què feu de
monitor/a?
Jo em vaig
fer monitora per donar
Sheila l’oportunitat
a altres infants de poder
viure el mateix que jo de
ben petita. Vaig començar a anar a l’esplai als
4 anys. A casa sempre
s’ha viscut molt la vida
d’esplai i la importància del temps de lleure
amb els més petits i no
tan petits. Un cop et fas
gran t'adones de l’ajuda
i les empremtes que els
teus monitors/es han
anat deixant durant el
teu camí.
Per a mi ha estat un procés.
Dels 10 als 12
Alba anys vaig anar
a l’esplai com a nena. Als
18 em vaig animar a fer de
monitora voluntària, els
dissabtes a la tarda, perquè recordava l’experiència de petita i volia transmetre-la als infants d’ara.
Llavors vaig apuntar-me a
fer el curs per treure’m el
títol de monitora de lleure
i vaig descobrir que això
era la meva vocació. Per
això enguany he començat
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Hi ha molts
Alba
bons moments! Personalment em sento molt
satisfeta quan he
estat uns dies sense anar a l’esplai,
per exemple a
causa
dels exàmens,
i els infants et reben contents i et fan notar que
t’han trobat a faltar!

Dani Quan vas pel
carrer i et trobes un nano
de què havies estat monitor, et mira, se’n recorda i
corre a fer-te una abraçada. Això no té preu...

Alba Sànchez Primitivo
20 anys
Mataró. Estudia 1r d’Educació infantil.

Monitora voluntària de l’Esplai Enlleura’t. De
petita va anar dos anys a l’esplai. Als 18 va
decidir fer-se monitora i va descobrir que
l’educació dels infants era la seva vocació.

a estudiar la carrera d’Educació Primària.
De petit, a
Tortosa, durant els estius
Dani anava al casal.
M’agradava molt! Fa nou
anys vaig venir a Barcelona i, com tants altres joves,
compaginava els estudis
amb un treball en un menjador escolar. La feina amb
els infants em va agradar
tant que ara també faig un
servei d’acollida matinal i a
les tardes a un esplai.
Què us aporta
personalment?
Sheila Les persones
que hem crescut i viscut
l’esplai des de ben petits
estem fets d’una altra
pasta... crec que la meva
trajectòria d’esplai m’ha
fet ser millor persona.
A més, per la meva formació, és un espai que
m’encanta, em fa créixer
com a persona i com a
professional. Cada dia
marxo a casa amb nous
aprenentatges.

Sheila Beltran i Aria
33 anys. l’Hospitalet de Llobregat. Pedagoga

Subdirectora de l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.
Va a l’esplai des dels 4 anys i després de passar-hi
per tots els nivells, ara hi treballa a temps complet
com a responsable pedagògica i subdirectora.

Alba Veure com els
nens i nenes van canviant, es van fent grans, és
una de les millors experiències que es poden viure. A més valoro especialment la meva experiència
com a voluntària. Em
resulta molt satisfactòria perquè estàs fent una
cosa no només perquè hi
ha una recompensa, sinó
perquè t’agrada i perquè
creus que el que fas està
bé.
Dani Per a mi, treballar de monitor ha representat una oportunitat de feina i d’adquisició
d’experiència en allò que
m’agrada i que he estudi-

at. A més, a mesura que
he anat agafant experiència he pogut assumir més
responsabilitats.
Què aporteu als infants?
Sheila Els monitors/
es som persones properes que eduquem en valors, normes, actituds,
aptituds... i tot a través
del joc. A l’esplai, els infants i joves ens senten
propers i no dubten en
cap moment de posar-se
al nostre costat i explicar-nos els seus neguits,
preocupacions, alegries... De vegades no som
conscients de l'immens
valor educatiu de seure
i escoltar un infant!

Alba La funció educativa dels monitors és
molt important. Ara es
parla molt d’innovació
educativa a l’escola i
jo penso que és precisament en el lleure on
trobem bona part de
les respostes a questes
ànsies de renovació: situar l’infant en el centre
de l’actuació, una major
participació dels nanos,
aprendre jugant...
Dani ... i el nostre paper no es limita al lleure.
També tenim una important funció social. Treballem conjuntament amb
la comunitat i les famílies
per tal d’atendre totes les
necessitats dels infants.
Digueu-nos el moment
més maco que heu viscut com a monitors
Sheila Podria dir que
les situacions més boni-

I el més dolent?
Sheila Sens dubte cada
vegada que detectem casos de manca d’igualtat
d’oportunitats en la infància. Nens i nenes que
venen a l’esplai durant tot
el curs i que a l’estiu no es
poden permetre anar de
colònies. O infants que tenen beca menjador però a
l’agost veuen compromesa
la seva alimentació. En els
darrers anys des de l’esplai
i des de Fundesplai estem
abocant molts esforços i
recursos per evitar aquestes situacions!

Alba Quan amb l’equip de monitors hem estat preparant una activitat
amb molta il·lusió, pensant
que sortiria molt bé i, en
fer-la, t’adones que no estava ben plantejada i notes
la decepció en els infants...
Però de tot se n'aprèn!
Dani Com a fet recent, els entrebancs burocràtics amb què hem
topat per sol·licitar el
certificat de penals. En el
meu cas, el vaig tramitar
el desembre de 2015 i no
em va arribar fins l’agost
del 2016!
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Sabíeu que
el compte de
Twitter de
@fundesplai
ja té més de

4.200

seguidors?

.@fundacioesplai
Pilar Gargallo
@PiGaOt

(27/10/2016) A
@fundesplai compartint visió vers
les confluències
educatives x educar
ciutadans: el temps
escolar i el de lleure.
#transformarleducacio

www.fundesplai.org
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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Joan, nen del Centre d’Esplai Xerinola
(Sant Carles de la Ràpita)

Directora del CE El Tricicle,
esplai que fa trenta anys

“El Joan explica a la plana següent les seves raons per anar
a l’esplai però a la vegada ens envia aquesta magnífica
creació que volem compartir amb vosaltres. Gràcies, Joan!”

Cinta
@cinta_gsentis

(21/10/2016) Súper
interessant i enriquidora l'experiència
#setmanadretsjoventut amb @fundesplai
Moltes gràcies

Generacions. Tots els directors/es que ha tingut i té el CE Tricicle

Glòria Pedró Villarino, Sant Joan Despí

“Res hauria estat possible
sense el treball
en equip i en xarxa”

@NoeRivasNoe

(01/10/2016) Quin
plaer compartir el
30è aniversari d'aquest grans amics
de l'ESPLAI EL TRICICLE. @EsplaiTricicle
#santJoanDespi
@fundesplai

“El compromís de moltes persones, entitats i administracions ha estat vital en aquests
30 anys. Sense això, res hauria
estat possible”. Amb aquestes
paraules Glòria Pedró, directora del CE El Tricicle (Sant
Joan Despí) va resumir els
agraïments en la celebració
dels 30 anys de l’entitat.

David Minoves 
@davidminoves

(12/10/2016) Taller de
fer pà a la casa de
colònies, un clàssic
de les #vacancesenfamília de @fundesplai
#vidadepare #viulestiu

L’acte, que va tenir lloc el
dissabte 1 d’octubre a la
plaça del Mercat de Sant
Joan Despí, va comptar
amb la presència dels set
responsables que han passat per aquest llarg recorregut: l'alcalde Antoni Poveda i altres representats de

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai

Telèfon: : 93 474 74 74

l’Ajuntament de Sant Joan
Despí; Marta Vilalta, directora general de Joventut de
la Generalitat de Catalunya;
Carles Barba, vicepresident
de Fundesplai; representats
d'entitats del poble, i esplais
de la Federació Catalana de
l'Esplai i els infants, joves,
famílies i monitors i monitores.
Durant el matí es van oferir
activitats per als infants, joves i famílies del municipi.
Aprofitant l'aniversari, van
inaugurar l’exposició fotogràfica "30 anys triciclejant"
que recull la història, trajectòria i projectes de l'entitat.

RESERVA
RESERVA
EL TEU TRANSPORT
EL TEU TRANSPORT
A DE
LALES
MIDA
DE LES TEVES
A LA MIDA
TEVES
NECESSITATS
NECESSITATS
GRUPSGRUPS
GRANSGRANS
MITJANS
GRUPSGRUPS
MITJANS
GRUPSGRUPS
PETITS PETITS

BARDET BUS
BARDET BUS
Carrer de Mas Baiona,Carrer
50 - 56de Mas Baiona, 50 - 56
08202 Sabadell
08202 Sabadell
Tel.: 93 745 06 00
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com
bardetbus@bardetbus.com
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Què li diries a un amic o amiga perquè s’apuntés a l’esplai?
Joan A. 9 anys
Centre d’Esplai Xerinola. Sant Carles de la Ràpita

“A l’esplai los xiquets i xiquetes xalem molt!”
“Li diria que s’apuntés a l’esplai perquè és divertit, fem excursions per la platja,
la Foradada, a pobles, a museus, a Dinópolis... també fem teatre a Nadal i ajudem
a La Marató de TV3. L’esplai és gran, hi ha com una espècie de molí on jugar. Les
monitores són amables i divertides. Fem jocs i no ens avorrim mai. Algunes vegades fem manualitats i natros decidim les activitats i les programem. A l’esplai los
xiquets i xiquetes xalem molt.”

“Una part
important
del creixement dels
infants passa
pel lleure"

Míriam Ayala. 7 anys

Carme Sanmiguel

Esplai Endinsa’t. Vilanova del Camí

Llicenciada en Ciències Físiques

barcelona

“Ja li he dit al meu millor amic
que s’hi apunti, i crec que ho farà!”
“És molt guai venir a l’esplai. A l’Esplai Endinsa’t, per exemple, fem jocs, moltes
activitats i podem conèixer amigues i amics nous... Per exemple, el cap de setmana
vam fer una excursió i ens ho vam passar d’allò més bé. Jo ja li he dit al meu millor
amic que s’hi apunti, i crec que molt aviat ho farà!”

Carlota Amigó i Abril Martí. 11 i 12 anys
Esplai Cargols. Sant Pau d’Ordal

"L’esplai és com la teva segona família"
"Els diríem que s'apuntessin a l'esplai perquè ens ho passem superbé i els
monitors i monitores són molt divertits. Al final ja coneixes a tothom i és com
la teva segona família. L'esplai és un lloc molt agradable i us animem que
vingueu."

Clara Font Murgades. 13 anys
Grup d'Esplai El Castanyot. Sant Joan Despí

“A l’esplai els problemes fugen sense deixar rastre de les preocupacions”
“Li diria que a l'esplai t'ho passes genial i fas nous amics i amigues. Sense saber com, et
vas familiaritzant amb els companys/es, amb els monitors/es i amb el lloc. T'oblides de
tot, només penses a divertir-te i passar-t'ho bé. Els problemes fugen sense deixar rastre
de les preocupacions.”

Per què col·labora amb Fundesplai?
Col·laboro amb Fundesplai perquè és una organització que es dedica a la infància, que és el més important perquè els nens i les nenes són el futur del país.
Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí, perquè tinc la sensació que a mesura que avança
el món en comptes de disminuir s’incrementa. Fa
uns anys semblava que les noves tecnologies ens
ajudarien a aconseguir la igualtat, però no és veritat... És molt important treballar perquè no hi hagi
aquestes desigualtats.
En què consisteix, per a vostè, la felicitat dels
infants?
Que se sentin a gust. Quan viuen en un bon ambient,
poden jugar, aprendre, estar bé a casa... Quan es
troben bé en el seu entorn i amb si mateixos.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés
amb Fundesplai?
Li diria que és molt important ajudar les entitats
que treballen en l’educació en el lleure. Ara mateix
es parla molt d’innovació educativa... a les aules.
Però és que una part molt important de la formació
i el creixement dels infants passa pel seu temps de
lleure, i Fundesplai és experta en aquest àmbit!
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

Quin ús feu de les xarxes socials a l’esplai?

Pedro Nieto

Lesly Asto

Ximena Utrera

María Nisa

19 anys
Esplai Espurnes
(Esplugues de Llobregat)

21 anys
Esplai Endinsa’t
(Vilanova del Camí)

23 anys
Esplai Guadalhorce
(Terrassa)

26 anys
Grup de Polinyà
(Polinyà)

“Compartim informació
en espais digitals”

“Ens ajuden a promoure
la participació”

“Monitors/es ens
hem de formar”

“Renovarem web,
blog i Facebook”

“Les xarxes són porta
a un públic ampli”

A l’Espurnes tenim compte a
diferents xarxes socials com
Facebook o Twitter. Disposem
d’una pàgina web on hi ha informació de l’entitat, a més de
diferents blogs de les diverses
activitats. A través d’aquesta
facilitem algunes inscripcions
a les famílies, amb les quals
tenim també grups de Whatsapp per donar informació important periòdicament. L’equip
de monitors disposem d’una
Dropbox compartida que facilita la feina des de diferents
espais i la compartició de recursos educatius.

Al nostre esplai ja fa temps que
treballem el tema de les xarxes
socials, sobretot Facebook i
Twitter, a més de la plana web.
Són una part fonamental per
dinamitzar activitats, especialment amb els i les joves, i donar
informació a les famílies, a més
de donar a conèixer la tasca que
fa l’esplai a les persones que no
ens coneixen. L’inici de curs i les
festes del poble són dos dels
grans moments en què fem servir molt les xarxes per promoure
la participació. Donem informació sobre inscripcions, activitats,
etc. de l’entitat a les famílies i el
poble en general.

A l’Esplai Guadalhorce ens estem plantejant expandir l’ús de
les xarxes socials, ja que fins
al moment o no hem estat presents o no les hem fet servir.
Només estem a Facebook, no
estem ni a Instagram ni a Twitter, ja que monitors/es i responsables no toquem gaire aquest
tema i, per tant, ens hem de
formar per fer-les servir. Tot i
això, una bona experiència ha
estat quan hem organitzat la
Cursa Solidària, una carrera per
recaptar fons per a beques.
Quan hem fet servir les xarxes
socials per difondre-la, ha funcionat molt bé.

Al Grup de Polinyà tenim una
pàgina web i un blog que estan
molt obsolets, i volem renovarho tot perquè sigui molt intuïtiu
i visual. Això era així perquè
teníem poc equip tecnològic
i era difícil gestionar-ho. En
aquest projecte també volem
crear una plana de Facebook
que contingui molta informació
de l’entitat. Crec que això ens
ajudarà en la comunicació amb
les famílies, els monitors/es i
els mateixos infants a través
de missatges curts i molt visuals. En un futur, tindrem unes
bones xarxes socials que ens
seran realment útils!

Fins ara, les xarxes socials a
l’esplai les tenim per explicar
què fem des de Facebook,
Twitter, Instagram, el blog i la
plana web. Aquest any, volem
potenciar l’àmbit digital i que
res quedi fora de les xarxes.
Penso que les xarxes socials
són una porta molt gran a un
públic molt ampli, però cal
saber què i com es penja, ja
que hi ha molta gent i volem
que aquella persona que veu
10.000 coses, et vegi a tu. A
les xarxes hem fet concursos,
enquestes, hem demanat opinions...

Guillem Ribera
27 anys
CE Bellvitge
(L’Hospitalet de Llobregat)
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Apunt
pedagògic

A peu de carrer... per Josep Maria Valls
Entrevista a:

Domingo Jiménez

Núria Valls

Subdirectora de
Fundesplai

President de la Fundació Pere Closa

El color
de la pinya

i generalització, i molts gitanos
i gitanes es troben en situació
de vulnerabilitat social. Els
estereotips són una de les xacres contra les quals ha lluitar
el poble gitano. En els darrers
20 anys la comunitat gitana ha
experimentat una clara evolució social, política i cultural.
El treball de l’associacionisme
ha estat molt important. En el
terreny educatiu hem donat un
gran pas, hem passat de les escoles pont a la universitat, a la
formació professional. Els nostres joves estan cercant un futur
millor que el del seus pares, un
futur orientat cap a la formació.

Al #GivingTuesday, una
iniciativa que se celebra
cada 29 de novembre i
que vol celebrar aquest
dia l’acte de donar o
col·laborar amb una
causa solidària, i fa servir aquesta etiqueta per
difondre el missatge.

"Cerquem l’èxit educatiu
dels nois i noies gitanos"

Al Diari de l’Educació,
mitjà digital nascut al
2013 que acaba de rebre el Premi Marta Mata
que atorga Rosa Sensat
per ser punt de trobada
de la comunitat educativa.

Només 1 de cada 4 directius al nostre país és
dona. El que és pitjor,
a la UE un 37% de les
empreses no tenen cap
dona directiva. Estadístiques que reflecteixen
el llarg camí que queda
per recórrer en l’àmbit
de la igualtat i trencar
el sostre de vidre.

F

a 18 anys es va constituir la Fundació Pere
Closa amb l’objectiu
que els alumnes gitanos de
Catalunya poguessin gaudir
d’igualtat d’oportunitats
fonamentalment en l'àmbit
formatiu, així com vetllar
per la imatge positiva del
poble gitano i preservar-ne
el llegat cultural. En l’actualitat l’acció de la Fundació
arriba a 7.500 nens nenes i
joves, 1.500 famílies i 200
centres educatius.

Quins són els principals
programes que gestioneu?
La nostra tasca s’estructura en
quatre àrees: el suport a la formació per assolir la plena normalització educativa dels nens,
nenes i joves gitanos i gitanes;
la promoció educativa i treball
amb famílies per consolidar el
vincle família-escola i assolir
expectatives positives de futur;

Els nostres joves
estan cercant un futur millor que
el del seus pares
la difusió de la cultura gitana per
tal de traslladar una imatge positiva del poble gitano que esdevingui
lliure de prejudicis i autoestereotips i, finalment, compartició d'experiències i bones pràctiques amb
altres països d’Europa.
Com veu la societat la vostra
feina i la comunitat gitana en
general?
La nostra entitat té un merescut prestigi perquè cerquem, en
primer lloc, l’èxit educatiu dels
infants i joves gitanos i gitanes a
Catalunya i en segon lloc lluitem
per aconseguir una veritable situació d’igualtat d’oportunitats per
a tots i totes. Encara avui dia el
poble gitano pateix discriminació
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Una entitat com la vostra es
caracteritza per la feina de
voluntaris i treballadors...
La veritat és que ens espanta
la rotació perquè els nens i les
nenes i els joves necessiten que
els seus monitors i monitores
siguin els i les de sempre, els
seus referents. Però quan es
presenten canvis, intentem
que els voluntaris i treballadors
siguin persones pròximes a la
Fundació, que coneguin l’entitat i que participin de la nostra
filosofia.
Què aporta una entitat com
la vostra a la societat?
En primer lloc conèixer al poble gitano, el seu llegat cultural, oferir una imatge positiva
del nostre poble. En segon lloc
nosaltres som una de les poques
entitats gitanes que es dediquen
quasi exclusivament a la formació i promoció de l’alumnat gitano, a l’atorgament de beques
per afavorir-ne la continuïtat
dels estudis. La lluita contra
l’absentisme, el reforç educatiu,
l’acció tutorial, el treball amb
famílies i centres educatius...
són elements bàsics i diaris de
la nostra feina.

El valor jove

Les darreres setmanes he
tingut oportunitat de participar en el Foro Haciendo
Política Juntos, celebrat
a Brasília, amb joves que
participen en les iniciatives
d’inclusió laboral que promou la Rede Pró-Aprendiz.
Dies més tard vaig estar
a Madrid, en el Foro16 de
Fundación Esplai, amb 200
nois i noies d’arreu de l’estat, participants dels projectes de joves. I finalment a la
VII Setmana pels Drets de
la Joventut, al Prat de Llobregat, promoguda per La
Liga i Fundesplai, amb prop
de 150 joves de Catalunya i
Portugal. En aquestes tres
trobades he pogut conviure,
escoltar i parlar amb nois i
noies de procedència, situació socioeconòmica i nivell
de formació molt diferents.
Però gairebé tots coincidien
en dues idees. D’una banda un diagnòstic pessimista de la situació que els ha
tocat viure, tant pel que fa
a l'accés a la formació com
al treball i a les dificultats
d’emancipar-se. Però per
altra unes immenses ganes
d’aprendre, participar, ser
escoltats, compartir els seus
neguits i somnis. Una creativitat i energies desbordants.
Davant d’aquesta dicotomia
tenim l’obligació de trobar,
junts, els instruments per
garantir que tots els joves
puguin formar-se i treballar. Que tots puguin trobar
el seu lloc.
Des de Fundesplai estem
treballant des de fa mesos
en una iniciativa innovadora
orientada a aquest objectiu.
No serà fàcil, però si entre
tots ho aconseguim ens beneficiarem com a societat de
tota l’energia, il·lusió i potencial dels nois i les noies.
De tot el valor jove.

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 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·laboració !

Fes un donatiu a www.fundesplai.org/donacions o al 93 551 17 71
Mira el vídeo
de la campanya

