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L’hora de
la política
Co m en cem a qu es t
mes de juny amb un
nou govern a Catalunya presidit p er Joaquim Torra i amb una
inesperada moció de
censura al nivell estatal que s’ha traduït en
un nou executiu liderat
p er Pedro Sánchez,
que tindrà per principal objectiu situar-se
a les antíp o des del
anter ior gover n de
Rajoy, enrocat i tacat
per les sentències de
corrupció.

Vacances de lleure. Les activitats d’estiu de Fundesplai aposten per

Encoratja’t, la proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero

Casals i colònies

en

atjades

Ara és l’hora de la política. En lletres majúscules. A nivell territorial,
però també per garantir
el benestar de les persones i, en especial,
dels col·lectius més
necessitats.

Alumnes amb diversitat
funcional participen en
els cursos de formació
de Fundesplai.

pàg.

10

Entitats

Suport
associatiu
als municipis

Aquest canvi d’escenari hauria de facilitar
una solució p olítica
per a un problema, el
de la relació de Catalunya i Espanya, que
com tantes vegades
s’ha repetit és de caràcter polític. Durant
ma ss a t emp s s’ha
deixat enquistar, quan
no podrir, aquest debat. I el pitjor és que
la inacció dels polítics
ha donat pas a la delegació al poder judicial, amb derivades
imp revisibl es, co m
l’empresonament de
representants electes,
la rep ercussió sobre
les seves famílies i, en
concret, la vulneració
del dret dels fills menors a veure els seus
pares i mares.

Suport Associatiu treballa un projecte per
promoure la igualtat
entre les entitats esportives de Sant Cugat.

pàg.
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Joves

Edufilms
Casals, colònies, campaments, camps de treball... En
total, Fundesplai ofereix aquestes vacances més de
68.000 places dintre de la campanya “Encerta l’Estiu

– Un estiu per a tothom”, que incorpora activitats per
educar en la igualtat de gènere i la no violència

pàgs.

J.M. Valls

En paral·lel, aques t
debat, el de Catalunya, no ens hauria de
distreure de la necessitat urgent de donar
resp os ta als grans
temes d e l’agenda
s ocial. Els any s de
crisi han disminuït els
estàndards de l’estat
del benestar, arribant
a uns índex inacceptables com, i només per
posar dos exemples,
el 26,6% dels menors
de 18 anys vivint en
situa ció de risc de
pobresa o el 30% d’atur en menors de 25
anys (per no parlar de
la precarietat de les
feines dels que tenen
la “sort” de treballar).

Inclusió

Segona edició d’aquest
festival de cinema, en
què els i les joves han
elaborat curtmetratges
de temàtica social.

3-6

pàg.
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Monogràfic

Quatre eixos
educatius del

menjador
escolar

Alimentació saludable, foment de l’autonomia de
l’alumnat, educació per la
igualtat i la no violència i
donar veu als infants són
els pilars del model educatiu del temps del migdia de
Fundesplai.

pàg.

8-9

Antoni
Bassas
El periodista català repassa l’actualitat social
i política i ens parla del
seu nou llibre, Bon dia,
són les vuit!

pàg.
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Una prova que
la nostra intervenció
educativa és encertada
és la felicitat de l'infant

Josep
Gassó
President de
Fundesplai

Directament
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opinió

Maria Montessori, pedagoga, científica i doctora italiana
(1870-1952)

Ara és el futur
A la nostra societat estem en un
moment de cruïlla i de canvis.
Detectem una necessitat urgent
i una oportunitat de ser part del
diàleg que ens permeti imaginar
i construir un futur millor per
a tothom. Més sostenible i més
just. Ho hem de fer ara i fent foc
nou. En aquest context, des de
fa uns mesos a Fundesplai hem
engegat el procés de definició
d’un nou marc estratègic: “Somiem el futur”. Estem participant centenars de persones en la
seva definició. El futur de Centre
Esplai i de Fundesplai comença ara. Amb les nostres petites
i grans decisions l’estem configurant. El passat no el podrem
canviar. Però el futur el podem
construir en moltes direccions,
podem triar molts camins i ara
és el moment d'escollir i de somiar. Però el camí no s’atura
mentre pensem i el futur dels
nostres infants i joves no pot
esperar! Per això hem d’actuar
amb sentit de responsabilitat i
de transcendència.
Invitem tothom a somiar i a
construir el futur perquè aquest
camí l’hem de construir entre
molts i amb mirades diferents.
I no oblidem que ara és el futur,
ara és demà, perquè a cada pas
que fem l’anem construint, com
escrivia el poeta Miquel Martí
i Pol.
Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d'esdevenir.
I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, i el fosc renou
d'ara mateix, el càntic que commou,
l'àmfora nova plena de bon vi.
Ara és demà. Que ploguin noves veus
pel vespre tèrbol, que revinguin deus
desficioses d'amarar l'eixut.
Tot serà poc, i l'heura i la paret
proclamaran conjuntament el dret
de vulnerar la nova plenitud.

Gemma Altell

Reflexions

Psicòloga social, especialista en gènere i violències
masclistes

Contribuir a la igualtat des del
naixement, prevenir la violència

víctima i relativitzem els fets per
tal de no qüestionar el sistema
que legitima aquests delictes.

Abans que neixi un nadó ja necessitem saber si serà nen o nena
per donar-li identitat. A partir de
conèixer-ne el sexe es comencen
a desplegar tota una sèrie d’estereotips del que significa ser nen
o nena, home o dona. Aquests
estereotips faran referència a
com ha de ser el cos, quines actituds ha de tenir, com s'ha de
comportar i, sobretot, qui té els
privilegis en el món. Aquesta és
la construcció social del gènere.
Ens divideix a tota la població en
dues categories que ens limiten

Així funciona el patriarcat des
de fa segles i revertir aquest sistema requereix de molts components. Per mi, l’educació és
un dels més importants. Els diversos espais educatius en què
socialitzem des del naixement:
la família, l’escola, les amistats,
l’educació no formal, etc., són
fonamentals per introduir una
mirada diferent que permeti
transformar aquesta socialització de gènere tradicional i
que contribueixi a un món divers (pel que fa a la identitat de

i, sobretot, ens fan desiguals.
Aquesta desigualtat per si mateixa ja és violència masclista i pren
moltes formes i molts graus.
Recentment n’hem viscut un
dramàtic exemple amb el cas de
la Manada que ens il·lustra com
la violència sexual és, avui en
dia, una de les manifestacions
més punyents de les violències
masclistes. La força dels privilegis masculins s'hi mostra en tota
la seva virulència fins al punt que
dubtem del comportament de la

Salvador Carrasco

L'apunt

patró de Fundesplai

Mantenir viva la llengua
i l’escola catalanes
Aquest mes de juny la inauguració de les Escoles d’Estiu es
dedica a analitzar les acusacions contra el professorat per
“adoctrinament” i el paper de
la renovació pedagògica avui.
Al llarg de més de cent anys
s’han anat repetint campanyes contra la llengua catalana. Ens podem remuntar a
com va ser acollit el Memorial

gènere) i sense violències masclistes. Per fer-ho cal que tots
els agents educatius tinguin
formació i consciència plena
d’aquesta desigualtat i tinguin
eines quotidianes per mirar i
intervenir amb “ulleres liles”
per contribuir al creixement de
personetes igualitàries que puguin construir un món diferent.
En aquest sentit la proposta
“Encoratja’t” de Fundesplai és,
sens dubte, innovadora en l’àmbit del lleure. Proposa un treball
vivencial i en profunditat recollint els sabers en aquest camp
i implementant-los de forma
transversal en els seus equips.
Moltes felicitats.

de Greuges de 1888; a la reacció, a Barcelona, el curs 19011902, davant la proposta de l’
obligatorietat del català i de la
història de Catalunya a les escoles subvencionades per l’Ajuntament de la ciutat; a l’oposició contra l’ús del català a
l’ensenyament universitari de
1934-1935, i a la prohibició total del català per la dictadura
franquista.

Recordem, també, algunes de
les pretensions de la LOMCE,
declarades inconstitucionals
pel TC, en el marc de la recent
ofensiva contra el model lingüístic català. Després anunciaven la voluntat “d’harmonitzar”
la legislació sobre les llengües a
tot l’Estat, per acabar advertint,
als governs respectius, sobre el
tractament escolar i l’ús social
del valencià i el mallorquí. Crec
oportú recordar que la llengua
té un paper clau en la resistència, la d’abans i la d’ara, contra
la voluntat uniformadora de

l’Estat. Entre nosaltres, sempre,
la primera resistent ha estat la
llengua.
Tot just aquests dies s’acaben de
fer desenes de denúncies contra
professors per “adoctrinament”;
s’incita a presentar “denúncies
anònimes” i s’amenaça amb “inhabilitacions” al professorat. És,
també, una campanya en tota regla contra l’escola catalana. Tan
de bo tot això canviï de tendència amb el nou govern de l’Estat.
Com deia “tia Manuela”: “xavorrillos, poseu-vos a cobert”.

Ells i nosaltres per...

Edita Fundació Catalana de l’Esplai. Telèfon 93 474 74 74. Fax 93 474 74 75. A/e: diari@fundesplai.org www.fundesplai.org. Riu Anoia 42-54. 08820 El Prat de Llobregat Comissió Delegada del Patronat
Salvador Carrasco, Carles Castells, Josep Gassó, Cristina Rodríguez, Amparo Porcel, Anna Romeu, Rosa Romeu, Núria Valls. Director Josep M. Valls. Consell de Redacció Elvira Aliaga, Esther Armengol, Cristòfol Ortolà, Eduardo Izquierdo, Froilán Salgado, Víctor Garcia, Víctor Hugo Martínez, Isabel Matas, José Antonio Ruiz, Alfonso Valle, Josep Ma Valls, Carles Xifra. Redacció Alfonso Valle Disseny Fundesplai
Fotografia Fundesplai Publicitat Fundesplai Administració M. José Navarrete.
Impressió Gráficas de Prensa Diaria Tiratge 9.000 exemplars Dipòsit legal B-8557-96 Subscripció anual 10 € (4 números) Hemeroteca Diari de la Fundació Catalana de l’Esplai www.fundesplai.org.

Fundesplai no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els articles.

Oficina de Premsa de la Fundació Catalana de l’Esplai Tel. 93 474 74 74 - 609 51 41 61

Amb el suport de

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

juny 2018 / núm. 79

fundesplai
Estiu.

Colònies i casals
Fundesplai ofereix
aquest estiu més
de 1.300 activitats
per a infants, joves
i famílies pàgs. 4-5

Menjadors escolars
Salut, participació,
autonomia i
educació per la
igualtat als menjadors
pàg.
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Proposta educativa “Encoratja’t”, que es desenvolupa en esplais i escoles

Colònies i casals posen l’accent
en la igualtat de gènere
José A.
Ruiz

E

l lleure educatiu,
i especialment
l’estiu, és un espai
ple d’oportunitats
educatives. Per aquest
motiu, Fundesplai posarà aquest any l’accent
en la igualtat de gènere
i la violència zero en els
seus casals, colònies i
campaments. Aquest
és l’eix de la proposta
educativa “Encoratja’t”
que impulsa l’entitat
els cursos 2017-2018 i
2018-2019 a les escoles
i esplais on és present.

A partir de jocs, dinàmiques de grup, sortides,
tallers, esport i molta
diversió els nens i nenes
aprendran a conviure i
reforçaran els valors de
l'“Encoratja't” com l’estima, el respecte, l’empatia,
la solidaritat, la llibertat,
la diversitat, el coratge i la
cooperació.
A més, i per donar visibilitat al compromís de
Fundesplai amb la igualtat de gènere, aquest estiu tots els infants, joves,
monitors i monitores que
participin en les activitats
d’estiu de Fundesplai
portaran la samarreta de
l’“Encoratja’t”.

Inclusió

Formacions
adaptades per
a persones
amb diversitat
funcional

10

pàg.

Opinió
@nvallsc

Núria Valls

Dir. gral. de
Comunicació
i Relacions de
Fundesplai

El nostre
compromís
de color lila
Des de l’educació en
el lleure sempre hem
treballat des del valor
de la coeducació i la
igualtat de gènere
i des de Fundesplai
enguany impulsem la
proposta educativa
"Encoratja’t". Això vol
dir que aquest estiu
aquesta mirada “lila”
estarà molt present
en totes les activitats
que estem organitzant.

@jaruizFCE

Fundesplai organitza
aquest estiu més de 1.300
activitats i ofereix 68.000
places, xifra que representa un increment del
6,4% respecte a l’any anterior, sota el lema “Encerta l’Estiu – Un estiu
per a tothom!”. La majoria de casals, colònies,
campaments i camps de
treball de la campanya
inclouran activitats específiques per treballar
educativament la igualtat
de gènere i la no violència
amb infants i joves.
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Compartir les tasques. Rentar la roba, escombrar o parar la taula són tasques més divertides quan es comparteixen. FOTO: JORDI PLAY

accions per promoure la igualtat
de gènere i la violència zero
Entre les accions que es duran a
terme a les colònies i casals per
promoure la igualtat de gènere i la
violència zero, els responsables de
Fundesplai n’han destacat cinc:

1 Es trencarà amb els
estereotips de gènere: Els centres

d’interès (i també les músiques) de les
colònies i casals de Fundesplai aniran
carregats d’històries i situacions que
trencaran amb els clixés i ajudaran a
diversificar els models de referència on
emmirallar-se: des d’heroïnes que salven
cavallers, prínceps que tenen cura dels
nadons, etc.

2 A les colònies i casals els nens
i les nenes comparteixen les tasques: Recollir, escombrar, parar i des-

parar la taula són algunes de les feines
que realitzen tots els infants durant les
activitats d’estiu. Són tasques que resulten més divertides quan es comparteixen.
Aquest aprenentatge fomenta l’autonomia i l’actitud de corresponsabilitat entre
nens i nenes.

Aportacions
d’expertes i experts

La proposta educativa “Encoratja’t” ha comptat amb
les aportacions de diferents
especialistes com l’escrip-

Formació
dels equips

3 Estimular l’actitud positiva davant dels conflictes: El ritme

pausat de l’estiu i el clima de relax i
de contacte amb la natura ajuden a
estimular l’empatia, el diàleg i l’actitud
positiva davant dels conflictes. Es treballaran els valors de l’”Encoratja’t”, com
la solidaritat, la cooperació, la llibertat i
el respecte.

4 Les monitores i monitors
de Fundesplai són gent de
confiança: Són joves compromeses

que enguany, i en el marc de la proposta
educativa “Encoratja’t”, s’han format
sobre com afavorir la igualtat de gènere
i la violència zero i són coneixedores
dels protocols de prevenció.

5 Entorns segurs LGTBI. Amb
aquesta formació específica dels monitors/es es vol garantir que les colònies i
casals de Fundesplai esdevinguin espais
de confiança i desenvolupament per als
joves LGTBI i les seves famílies, així com
per acollir els diversos models de família.

tora Gemma Lienas, que
ha redactat una col·lecció
de relats inèdits sota el títol
La Carlota s’encoratja per
treballar el tema amb els
infants més petits.

També hi han col·laborat Núria Solsona Peiró,
experta en coeducació;
Vicent Borràs Català, vicepresident de Famílies
de LGTBI de Catalunya;

Els educadors i educadores que s’encarreguen dels casals,
colònies, campaments i
camps de treball s’han
format durant tot el
curs específicament en
recursos per promoure
la igualtat de gènere i
la gestió de conflictes,
i evitar la violència.
A més, el 28 d’abril,
es va fer una jornada
formativa específica
de cara a les activitats
d’estiu en què van
participar prop de 80
monitores i monitors
de casals i colònies.

Gemma Altell, directora
tècnica de la Fundació
Surt, o Rosa Valls, professora de pedagogia de la
Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona.

Més enllà dels jocs
no sexistes volem
combatre aquelles
actituds que estan
presents en el nostre
dia a dia fruit de la
societat patriarcal on
ens trobem. Encara
queda molt per fer i
sense aquesta mirada
“lila” els nostres
nois i noies poden
viure situacions que
els faci pensar que
l’actual realitat és
justa pel que fa al rol
de les dones. O que
la violència de gènere
forma part de les
relacions amoroses.
Si volem canviar de
veritat, cal situar les
dones en el lloc que
els pertoca com a
persones amb els
mateixos drets que
els homes. Creiem
que l’educació és una
eina revolucionària
per aconseguir canvis, i en la igualtat de
gènere i la violència
zero ens calen molts
canvis que ens provoquin malestar quan
es manifesten aquells
valors que han esdevingut normals i no
ho són.
Aquest estiu milers
d’infants i joves s’ho
passaran d’allò més
bé i aprendran a
comprometre’s amb
la igualtat de gènere.
Això ens fa confiar en
un futur millor per a
totes les nenes, nens,
noies, noies, dones i
homes en què esdeveniments com els de
la Manada no tinguin
cabuda.

04

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

juny 2018 / núm. 79

fundesplai

Estiu

Fundesplai ofereix a les famílies més de 1.300 activitats entre casals, colònies i camps de treball

Activitats d’anglès, aventura, periodisme...
per gaudir i aprendre a l’estiu!
@fundesplai

Cristina
Martín

C

ampus i colònies
per fer de periodistes, camps de
treball amb activitats
d'esports d'aventura,
casals per descobrir
els secrets de l'art...
són solament algunes
de les més de 1.300
activitats que té preparades Fundesplai per a
la campanya "Encerta
l'Estiu - Un estiu per a
tothom!" per a infants i
joves de 3 a 25 anys.

Colònies refrescants. A les colònies i casals sempre hi ha espais de piscina i jocs d’aigua per refrescar-se. FOTO: JORDI PLAY

A més, aquest any, bona
part de les activitats posaran l’accent en l’educació per a la igualtat de
gènere i la violència zero,
en el marc de la proposta
educativa “Encoratja’t”,
que durant el present i el
proper curs està impulsant Fundesplai a escoles
i esplais on és present.

La campanya
“Encerta l’Estiu
– Un estiu per
a tothom!”
ofereix més de
68.000 places
La campanya d'estiu de
Fundesplai, que porta per
nom "Encerta l'Estiu - Un
estiu per a tothom!" i que
tot just acaba de començar, oferirà més de 1.300
tandes d'activitats i de
68.000 places entre colònies, casals, campaments,
rutes i intercanvis per a
infants i joves de 3 a 25
anys. Aquestes activitats
inclouen les que organitza Fundesplai i els esplais
que en forment part.

De 0 a 7 anys:
casals i bressols
d’estiu

En aquesta franja d’edat,
destaquen en els darrers
anys els bressols d’estiu,
una adaptació dels tradicionals casals a la petita
infància i que ofereixen
als infants més petits un
temps de lleure educatiu
de qualitat i a les famílies

lònies i els campaments.
En aquest apartat, cal
ressaltar les propostes relacionades amb el periodisme. Aquest any es fa
la 3a edició de les colònies
conjuntes entre El Periódico i Fundesplai on nenes i nens gaudeixen d’un
munt d’activitats en plena
natura mentre aprenen
els primers passos del reporterisme. També es farà
el campus de periodisme
que organitzen el diari Ara
i Fundesplai a l’Alberg de
Centre Esplai per a noies i
nois de 12 a 14 anys i que
comptarà amb la participació de periodistes com Antoni Bassas, entre d’altres.

Campus i
colònies de
periodisme,
casals
tecnològics,
camps de treball
en anglès...

Camp de treball. Als camps de treball, a més del projecte
tècnic, es pot fer caiac, BTT, tir amb arc... FOTO: FUNDESPLAI

Bressols d’estiu. Són una oportunitat educativa per als
infants i de conciliació per a les famílies. FOTO: FUNDESPLAI

Encara queden places disponibles!

Tota la informació a:

Per a totes aquelles famílies que encara no hagin
decidit quina activitat
d’estiu faran les seves
filles i fills, Fundesplai
encara disposa de
places per a casals, colònies i camps de treball.
A la web estiu.fundesplai.org es pot buscar
l’activitat més adequada
fent servir diferents filtres (activitat, localitat,
edat...) que ajuden a fer
una recerca ràpida de la
més adequada.

un espai de conciliació de
la vida laboral i familiar
també de qualitat.
Els bressols d’estiu representen una gran oportunitat
educativa, ja que emmarcades dintre del projecte global
de l’escola bressol permeten

Es poden trobar
colònies als millors
equipaments de natura, casals temàtics,
camps de treball, etc.
i totes les activitats
amb un equip de
monitores i monitors
titulats i formats i
amb un important
compromís de qualitat educativa.

afavorir el desenvolupament
integral de nenes i nens, exploren ambients diferents
(jardí, piscines, etc.) i també esdevenen un moment de
lleure i descans.
Per als infants més grans,
dels 3 al 7 anys, hi ha una

gran oferta de casals. Entre aquests hi ha els que
s’organitzen al Museu Nacional d’Art de Catalunya i
el del Museu d’Història de
Barcelona, on nenes i nenes
es poden familiaritzar amb
l’art; els que es fan en anglès
per millorar l’idioma, o els

que incorporen activitats
tecnològiques com robòtica
o programació.

De 8 a 14 anys:
colònies i campus
per fer de periodistes

L’activitat estrella en
aquesta edat són les co-

Però també es poden gaudir colònies més tradicionals, sempre en equipaments de màxima qualitat,
situat en entorns naturals
immillorables (Pirineus,
Guileries, Montserrat,
Garraf...) i que inclouen
un munt d’activitats com
excursions, rutes en caiac,
bivacs...

De 14 a 25 anys:
camps de treball
d'anglès,
multiaventura...

Els i les joves podran gaudir dels camps de treball,
una activitat que combina
un servei a la comunitat
(millora d’un espai d’interès natural, històric...)
amb el lleure i el descans.
Es poden trobar els que es
fan en zones com el Cap de
Creus, els que inclouen
activitats d’aventura, els
que es fan totalment en
anglès...
També en aquest apartat
Fundesplai i El Periódico
fan dues tandes de reporters a la natura, però en el
format de camps de treball.
Rutes i intercanvis són
altres de les activitats que
els i les joves poden gaudir
durant l’estiu.
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Natura, menjar casolà i activitats. En aquesta setmana de vacances sense mòbils es pot gaudir d’una casa de colònies en plena natura, amb aliments ecològics i tallers, jocs i dinàmiques per desconnectar.

Novetat

Colònies en família per desconnectar del mòbil i reconnectar amb la natura

Aquest agost, 'detox' digital!
@Esther_AV

Equipaments arreu de Catalunya

Esther
Armengol

L

es cases de colònies i albergs de
Fundesplai estan
perfectament equipades per gaudir de les
vacances en família:
la majoria disposen
de wifi, televisió, no
tenen barreres arquitectòniques... Però,
aquest agost Fundesplai posa en marxa
una iniciativa innovadora.
Consultes al mòbil cada
20 segons. Consum simultani de televisió i
tauleta digital. Dinars o
sopars de feina i família
on dediquem més temps
a les darreres notificacions dels smartphones
que a la conversa cara a
cara...
Estudis recents de prestigiosos hospitals com
Bellvitge o Sant Joan
de Déu, entre d’altres,
destaquen l’increment
de les persones que fan
un ús poc controlat de
mòbils i tauletes, relacionat amb les xarxes
socials i les aplicacions.
És l’anomenada “nomofòbia”, por a no disposar
del mòbil.

16 cases de colònies i albergs per gaudir de l’estiu
A part de les colònies en família detox
digital, Fundesplai obre, com cada any,
les seves instal·lacions de natura per a les
famílies durant els mesos de juliol i agost.
Podeu consultar a la web les ofertes i dates
disponibles per a aquests dies!

Una bona solució per
desconnectar de la tecnologia és passar uns
dies a la natura. Per
aquest motiu, Fundesplai ha organitzat per
aquest mes d’agost una
proposta per fer un detox digital: una setmana
de vacances en família
en plena natura sense
mòbil ni tauletes ni xarxes socials, però amb
aliments ecològics i activitats per reconnectar

Trobareu instal·lacions als Pirineus, a la
serra de Busa, al costat del pantà de Sau
o, al Bergadà, al Vallès Occidental, o si
voleu un destí més proper, al Montseny,
a la vora de Montserrat o al massís del
Garraf.

amb la natura, banys de
bosc, tallers de sostenibilitat, etc.

Activitats al cor
del Montseny

Les dates per a aquesta setmana són del 13
al 19 d’agost i es farà a
la casa de colònies de
La Traüna, situada en
un paratge de gran bellesa natural en ple cor
del Montseny. Durant
aquests dies, educadores

Una estada
amb natura,
activitats,
menjar ecològic
i sense mòbil!
i educadors ambientals
han preparat una sèrie
d’activitats per gaudir
dels boscos, rius i muntanyes i oblidar temporalment apps i xarxes.

Podreu gaudir d’una setmana en una casa de
colònies a pensió completa per a dos adults
i dos infants fins als 16 anys des de 590
euros. I si teniu mascota, consulteu ofertes
especials. Tota la informació i reserves a
93 474 46 78 i www.fundesplai.org.

En aquest programa destaquen la visita a la formatgeria de Can Gorgs,
on es podran degustar els
productes que elaboren
de manera artesanal; excursions de descoberta de
diferents indrets naturals
com la font de les Nàiades, un dels noms que
reben les fades d’aigua,
o l’anomenat Veïnat de
França, un itinerari que
ressegueix un conjunt de
masies situades al ves-

sant occidental del turó
de l’Home, i “El bosc dels
sentits”, un entorn on es
podran trobar castanyers
centenaris.
El preu de la setmana de
colònies detox digital és
de 740 euros en pensió
completa per a dos adults
i dos infants fins als 16
anys. Aquesta setmana
es fa del 13 al 19 agost a
la casa de colònies de La
Traüna, al Montseny.

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

juny 2018 / núm. 79

fundesplai
Opinió
@mariabrunob

Maria
Bruno
Responsable
Departament
d’Acció
Social

Fem possible
“Un estiu per
a tothom”?

Igualtat d’oportunitats. Les colònies afavoreixen la igualtat d’oportunitats en la infància. FOTO: JORDI PLAY

Equitat

El 2017 es van atorgar 5.387 beques d’estiu, un 4% més que l’any anterior

Moltes i molts fan possible
“Un estiu per a tothom!”
@fundesplai

Sílivia
Bartrina

Nova gimcana solidària de Fundesplai

L

a col·laboració de
molts fa possible cada any
que milers d’infants
i joves en situació de
vulnerabilitat puguin
gaudir de casals i colònies d’estiu gràcies a
la campanya “Un estiu
per a tothom!” que impulsa Fundesplai.
L’any 2017, l’entitat va
atorgar 18.711 ajuts i
beques per garantir els
drets i la igualtat d’oportunitats en la infància.
D’aquesta xifra, 5.387
beques es van atorgar per
a casals i colònies d’estiu,
la qual cosa representa
un increment del 4% respecte al 2016. A més, cal
sumar en aquest període
estiuenc les 725 ajudes
per a vacances en família, que van permetre a
moltes persones gaudir
d’uns dies de descans a
la natura.

Molts suports
per a l’equitat

Aquesta iniciativa que
impulsa Fundesplai
des de 2011 ha comptat
sempre amb el suport de
moltes administracions
públiques, empreses,
organitzacions i parti-

Beques. @puntopé, l’equip guanyador de la 5a edició de la Gimcana, que va recollir fons
per atorgar 25 ajuts.

La Gimcana Solidària
és una iniciativa que
busca recaptar fons
per a la campanya de
beques mitjançant l’organització de diferents
activitats lúdiques i
que compta amb la
participació de moltes
de les persones vinculades a Fundesplai.
El divendres 11 de maig
es va fer la cloenda de
la 5a edició, que va recollir un total de 50.000

culars que han permès
cobrir les peticions de
beques. Així, aquests
ajuts es poden atorgar
gràcies als fons aportats
pel Ministeri d'Afers Socials i Igualtat, la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona,

euros, on s’inclouen
les accions dels equips
i d’altres organitzades
per l’entitat. L’equip
vencedor va ser @puntope, que amb les seves
accions va permetre
assolir la xifra de 25
beques per a infants.
En el mateix acte es va
donar el tret de sortida
a la 6a edició de la
Gimcana, que aquest
curs se centrarà més en
esdeveniments de format mitjà o gran com

l'Obra Social "la Caixa",
la Fundació Probitas o
AvantGrup-Bardet, entre
d'altres.
A banda d’aquestes beques atorgades directament, molts esplais
també han comptat amb

concerts, espectacles,
sopars solidaris, etc. on
les persones es puguin
sumar individualment
per col·laborar i no
tant en petites accions
d’equips.
L’acte del dia 11 va
comptar amb l’actuació
introductòria del monologuista Edu Mutante,
que va oferir un espectacle ple d’humor que
va servir per començar
de manera divertida la
Gimcana.

ajuts dels seus municipis
o d’iniciatives com Caixa ProInfància. En total,
l’import destinat a becar
infants que van participar en activitats d’estiu
de les entitats federades
a Fundesplai va superar
el milió d’euros.

Talonaris
d’autofinançament

Una de les iniciatives que
tradicionalment promou
Fundesplai i que aquest
any també està disponible són els talonaris
d’estiu.
És una opció que s’ofereix
a les famílies que, tot i no
trobar-se a l’atur o en risc
d’exclusió social, poden
dubtar sobre si apuntar
els seus fills i filles per les
incerteses econòmiques
que puguin travessar.
Les famílies interessades
poden obtenir un talonari
de butlletes de participació en un sorteig d’una
estada d’un cap de setmana per a quatre persones
en una casa de colònies
de Fundesplai. Les butlletes d’aquest talonari
tenen el valor d’una setmana de colònies. Per
tant, si la família ven les
butlletes a familiars, amigues i amics, companyes
i companys de feina, etc.
pot aconseguir cobrir el
cost total de les colònies.

Fes el teu donatiu a

www.fundesplai.org
o al telèfon

902 10 40 30

Un any més, després de Sant Joan
comença la campanya d’activitats d’estiu. Milers d’infants
i joves a Catalunya
marxaran de colònies, campaments,
rutes o camps de
treball. Per més que
ho hàgim explicat
mil i una vegades,
no ens cansem de
repetir el que poden
representar aquestes activitats per als
nens i les nenes. Potser la millor manera
d’entendre-ho és
cada vegada que ens
trobem adults que
ens expliquen que el
millor que els ha passat a la vida va ser el
seu pas per l’esplai i
l’experiència concreta d’aquella excursió
o aquelles colònies.
Gaudir de la naturalesa, amb els amics,
adquirint autonomia, compromís i valors. Creixent. L’experiència és encara
molt més significativa quan en l’àmbit
familiar no es té opció de sortir del barri
o del poble. Quan les
colònies esdevenen
l’única sortida que
es fa al cap de l’any.
Conscients de la importància educativa i
vivencial de les colònies i de la necessitat
de vetllar pel dret de
tots els infants de poder-ne gaudir, des de
Fundesplai impulsem un any més la
campanya “Un estiu
per a tothom”, per
recaptar fons i poder
becar aquells infants
que es troben en situació de vulnerabilitat. L’any passat
vam atorgar més de
5.300 beques. I ho
vam poder fer gràcies a persones com tu.
Ens ajudes a aconseguir que aquest
estiu tots els infants
tinguin les mateixes
oportunitats?
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Foro Fundación Esplai

En el gran acte anual de l’entitat celebrat el cap de setmana del 26 i 27 de maig

Fundación Esplai reuneix a Madrid
250 joves voluntaris d'arreu de l'estat
titats locals de diferents
territoris.

@EaliagaEsplai

Elvira
Aliaga

Al llarg de tot el matí de
diumenge, en els espais
interiors i exteriors de la
Casa del Lector, al Matadero, Madrid, els i les
joves participants en el
Fòrum van estar dinamitzant diferents activitats adreçades a tota la
ciutadania. A la clausura
del Fòrum es va fer el lliurament dels IX Premis a la
Ciutadania Compromesa,
que reconeixen la tasca,
les trajectòries i les iniciatives de persones voluntàries en l'àmbit estatal
per millorar la societat i
condicions de vida de la
ciutadania, responent als
mateixos valors que promou la Fundació Catalana
de l'Esplai.

E

l cap de setmana del 26 i 27 de
maig es va celebrar a Madrid el Foro
de Fundació Esplai,
amb la participació de
250 joves voluntaris,
voluntàries, educadors i educadores dels
projectes que impulsa
l’organització. El tema
d'aquesta any ha estat
la igualtat de gènere i
sobre ell han girat els
diferents actes i activitats desenvolupats durant aquests dos dies.

En la jornada de diumenge, durant la Gala de
Premis a la Ciutadania
Compromesa, tres noies
representants de tots i
totes les participants van
llegir el manifest "Joves
per la igualtat", amb el
qual van mostrar el seu
compromís per treballar
per la igualtat de gènere
en la promoció de la salut lliure de sexisme, en
l'accés i ús de les TIC amb
creativitat i respecte, des
de la perspectiva intergeneracional i en el respecte
a la diversitat afectiva i sexual. Comprometent-se a
treballar per la igualtat de
gènere per construir una
ciutadania compromesa i
una societat inclusiva.

Generar pensament

Compromesos amb la igualtat. El Foro va girar al voltant de la igualtat de gènere. FOTOs: OSCAR DURÁN

Guardonats. Els i les premiades per millorar la societat..

Amb paraules de Núria
Valls, directora general de
Fundación Esplai: "Considerem que per tenir
una societat plenament

igualitària, compromesa
i inclusiva, necessitem
que els i les joves siguin
abanderats de la igualtat
de gènere".

Tallers. Els joves van ensenyar l'ús dels smartphones.

Trobada de joves,
activitats i premis

Durant el dissabte va
tenir lloc a Guadarrama
(Madrid) una trobada de

joves, educadors, educadores i responsables de
projectes que impulsa
Fundación Esplai i que
es desenvolupen en en-

Iniciativa impulsada per Fundación Esplai que culminarà en un llibre

Joves debaten sobre participació política
i transformació comunitària
@fundacionesplai

Juan
Sánchez

E

l 2016, les
persones joves
d’entre 15 i 29
anys representaven un
15,22% de la població.
Entre els 15 i els 19
anys, n'estudien un
92%, però entre els 15
i els 29 solament 1 de
cada 5 estan en situació d’independència
econòmica. Aquestes

dades provenen de
l’Informe Injuve 2017,
l’Institut de la Joventut
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, i mostren una
joventut cada cop més
formada però amb més
dificultats d’inserció
sociolaboral.
Un panorama que ja recollir al VIII Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”, organitzat
per La Liga Iberoamericana i Fundación Esplai

a Barcelona i Madrid el
maig de 2017.
Aquest és el punt de partida dels debats sobre
“Joventut i participació
política” que està organitzant Fundación Esplai
amb l’objectiu de generar
pensament i dinàmiques
de participació que es
plasmaran en un llibre
l'any 2019.

Debat. Un grup de prop de 100 joves va participar en el debat
celebrat a Centre Esplai al Prat de Llobregat. FOTO: E. ALIAGA

Els debats es conformen
amb tres dinàmiques
complementàries: troba-

Els premiats en les tres
categories han estat: Paloma Rodríguez, de Madrid, en la categoria "Impuls al Tercer Sector";
Pilar García, de Madrid,
en la categoria de "Acció
Socioeducativa", i Eduardo Sant Ruf Ecay, de
Calahorra, la Rioja, en la
categoria de "Treball per
la E-Inclusió". En la categoria de "Impuls al Tercer
Sector" un accèssit per a
Ibrahima Niang, de Galícia. En la categoria de
"Acció Socioeducativa",
un accèssit per a Albert
Parés, de Catalunya.
des amb joves, entrevistes
amb persones expertes i
diàleg digital.
Així, el 2 i el 26 de maig es
van fer al Prat del Llobregat (Barcelona) i Guadarrama (Madrid), respectivament, les dues primeres
trobades, en què van participar prop de 125 joves.
També s’estan duent a
terme entrevistes amb expertes i experts en joventut
de la universitat, el Tercer
Sector...
Finalment, s’ha enviat un
enquesta en línia, s’ha posat en marxa una web específica i properament es
llençarà una app que ajudarà a dinamitzar el debat
a les xarxes.
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Quatre eixos educatius d

Opinió
@froi_salgado

Froilán
Salgado

Adjunt
Serveis
Escolars
i Cases
de
Colònies
Fundesplai

Temps
de migdia,
100% educació
Des de Fundesplai
ja fa un quants anys
que vam arribar a
la conclusió que el
temps del migdia
a l’escola era un
moment fantàstic per
poder continuar EDUCANT (sí, educant
amb majúscules).
Fa uns cursos
posàvem al mig
l’infant, volíem que
tota l’acció que es
desenvolupava en
aquest espai estigués
pensat perquè el
protagonista gaudís
d’una intencionalitat educativa clara.
Immediatament vam
observar que havíem
d’anar més enllà, que
l’infant és un subjecte
actiu de present que
vol participar, que vol
tenir paraula, que ens
demana ajuda per
gestionar les seves
emocions i experiències... És per aquest
motiu que Fundesplai
fa una aposta decidida per un model
de Projecte Educatiu
de Temps del Migdia
amb quatre eixos
molt importants:
1. Projecte d’alimentació de qualitat; al
migdia no només
es menja, sinó que
també s’educa en
l’alimentació.
2. Projecte d’autonomia, els infants
aprofiten l’espai de
dinar com a espai de
relació social.
3. Participa-acció,
participar vol dir implicar-se activament.
4. Projecte educatiu
“Encoratjat”, una
proposta que treballa
i reflexiona entorn de
temes tan importants
com la violència i la
igualtat de gènere.
Per acabar, volem
compatir una eina de
diagnosi per poder
avaluar el Projecte de
Temps de Migdia a
l’escola. Proveu-la, és
gratuïta i només necessitareu 5 minuts.

Autonomia

L’alumnat passa de ser un subjecte passiu a actiu, autònom i participatiu

Foment de l’autonomia
Mercè
Lluveras
Responsable
de Programes
Escolars de
Fundesplai

P

arlar del Projecte Educatiu
del Migdia i del
Projecte Alimentari
no tindria sentit sense el treball directe
amb els infants i el
foment de la seva
autonomia.
En els menjadors escolars l’infant ha de ser el
protagonista: passar de
ser un subjecte passiu a
actiu, autònom i participatiu; i l’educador passa
de ser un dirigent i assistent a un facilitador
que acompanya el procés
d’aprenentatge d’hàbits
socials i alimentaris,
motivant a la participació, perquè els infants
percebin el dinar com
un moment de relació i
convivència.

Respecte

Entre tots i totes. L’alumnat col·labora en la gestió dels espais comuns. FOTO: j.m. valls

No es tracta només de participar activament a parar
i desparar taules, i recollir
després de dinar; el foment
de l’autonomia passa per
tres moments importants.
Així, abans de l’àpat treballem en el coneixement
dels aliments i del menú,
i és a partir d’aquí que

posem uns coberts o uns
altres i uns estris adients:
plats, gerres adaptades,
pinces, bols, paneres...
Durant l’àpat és el millor
moment per facilitar la
participació i l’autogestió
i aprendre i conèixer què
i per què mengem, i ser
més responsables davant
dels aliments. I un cop fi-

nalitzat l’àpat, els infants
organitzats en grups s’encarreguen de fer la recollida de l’espai, com ho
farien a casa seva, i col·laborar en la gestió dels
espais comuns per fer-los
més seus. Podríem encara parlar d’un moment de
maduresa com a grup i a
la creació del Consell d’In-

fants del menjador, per fer
propostes sobre el menú,
sobre les celebracions que
els agradaria marcar (dinars temàtics, aniversaris,
temes organitzatius, etc.).
Aquestes propostes es debaten i es porten a terme.
Més
informació

Proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero

“Encoratja’t”: eduquem per la igualtat
José
Antonio
Ruiz
Cap de
continguts i
relacions de
Fundesplai

A

quest curs
Fundesplai ha
començat a treballar la nova proposta
educativa “Encoratja’t”,
amb 85.000 infants i
1300 monitors/es. La
iniciativa promou la
coeducació i la cultura
de pau per assolir una
societat més igualitària,
lliure de discriminacions i de qualsevol
forma de violència des
de la participació activa
d’infants i joves.

Malgrat els avenços legislatius, les desigualtats per raó
de gènere i la violència que
se’n deriva encara són una
xacra social sobre la qual
cal incidir de forma urgent.

activitats del menjador
escolar i és alhora el nexe
d’unió entre el projecte
educatiu de centre i les
accions que desenvolupen
els equips educatius.

Si ens aturem en el servei
del temps del migdia, la
proposta aporta la mirada de la coeducació entesa com defineix la Llei
17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes, “com l’acció
educadora que potencia
la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i
cultural de dones i homes,
en igualtat de drets, sense
estereotips sexistes, ho-

L’“Encoratja’t” es complementa amb un eix d’animació: La Carlota s’encoratja, cinc relats inèdits
escrits per Gemma Lienas
perquè infants, joves, famílies i professionals de
l’educació reflexionem
sobre la importància
de construir relacions
basades en el respecte,
l’amistat, la llibertat i la
igualtat.

Coeducació. El passat 8 de març els infants de les escoles i esplais

de Fundesplai van participar en la gimcana "Dones encoratjades".
foto: jm valls

mofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics, ni
actituds discriminatòries
per raó de sexe, orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.”
La coeducació és la metodologia que impregna les

Poseu nota

al vostre menjador escolar!

Més
informació

Des de Fundesplai hem dis
la voluntat d’oferir un temp
se'n poden avaluar les tres

fundesplai

dels menjadors
Alimentació

Aprendre a menjar de forma saludable

Alimentació al ritme dels infants
Dietista
nutricionista
de Fundesplai

Gemma
Salvador
Castell

Acompanyar
els àpats
dels infants

E

l Projecte Alimentari que Fundesplai proposa per
al menjador escolar
s’emmarca en el temps
del migdia, és a dir, en
el temps d’educació per
a la salut, la responsabilitat i l’autonomia
tant en la primera
infància (0-3 anys) com
en tota l’etapa escolar.

I és que l’alimentació és
un hàbit que ens acompanya tota la vida i, durant
la infància, cal acompanyar els àpats dels infants
per fomentar conductes
alimentàries saludables.
D’aquesta manera, el Projecte promou el respecte
al ritme d’acceptació de
l’infant en la introducció
de nous aliments a partir

Menjador escolar. A l’escola fomentem conductes alimentàries saludables. foto: jm valls

dels sis mesos d’edat, fet
que estarà condicionat al
desenvolupament psicomotor de l’infant.

més autonomia i una millor regulació de la gana i
sacietat, que els cuidadors
han de respectar.

En aquesta etapa d’educació alimentària s’anima
l’infant perquè a poc a poc
aprengui a menjar sol i reguli la quantitat que menja. Així, l’infant assoleix

En l’àmbit escolar l’equip
responsable del servei
de menjador s’encarrega
d’oferir racions d’aliments
adaptades a les necessitats nutricionals per edat

i de respectar les manifestacions de gana-sacietat
dels infants.

vit. Igualment, respectem els trenta minuts per
menjar amb tranquil·litat.

Així doncs, convidem
al fet que l’infant, si ho
desitja, pugui repetir de
primer plat i de fruita
fresca, però sempre educant i no obligant, perquè
s’acabi el que se li ha ser-

En conclusió, el Projecte
alimentari a les escoles passa per fomentar la participació i responsabilitats dels
infants en l’àpat del menjar.
Més
informació

Cal donar veu als i les alumnes

A participar se n'aprèn participant!
Jose
González
Responsable
Paidos-Fundesplai

I

Opinió

Dietistanutricionista.
Agència de
Salut
Pública de
Catalunya

Víctor
Rodríguez

Particip-acció
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mprovisadament,
un dia preguntem
a noies de 6è d’una
escola com viuen la
participació al temps
de migdia: “Participem fent propostes a
través de la bústia, al
debat a l’assemblea,
al menjador, on som
molt autònomes,
al consell d’infants
fent propostes per
al menú, a l’informe d’autoavaluació
contrastant la nostra

opinió amb la moni,
realitzant i preparant
les activitats i engrescant-hi companys/es.
Tenim la sensació que
participem en tot allò
que volem, i això ens
agrada."
Una coordinadora em diu
que fomentar la participació dels infants en el
seu temps de lleure els
apodera i n'augmenta la
motivació. La reflexió em
recorda Cèsar Bona, quan
manifesta que escoltar els
infants, que se sentin valorats i participin és clau
en l'èxit educatiu. Donar
la veu als nens/es, que
siguin protagonistes actius del seu temps, no és

Participació. Cal donar veu als infants perquè siguin protagonistes.

important en un projecte educatiu de migdia,
és imprescindible. En
termes de participació,

cal anar més enllà de la
participació simple en
què nois/es consumeixen activitats que els or-

ssenyat una eina que permet avaluar el menjador escolar a través d’una enquesta en línia, que respon a
ps educatiu del migdia de màxima qualitat. Mitjançant aquest senzill qüestionari, i en només cinc minuts,
s dimensions principals: l’alimentació, el lleure educatiu i la relació amb l’AMPA, l'escola i les famílies.

ganitzem nosaltres; apostem per la consultiva, on
entra en joc l'opinió; la
projectiva, on formulen
propostes, i la metaparticipació, on creen nous
espais i mecanismes de
participació. Un matís
important; Alain deia
que a l'infant no se'l pot
fer triar entre el que ignora, ja que per escollir
cal conèixer, i aquí és on
pren força la responsabilitat de l'acompanyament
educatiu perquè la participació tingui sentit i sigui d'utilitat. A participar
s'aprèn participant, així
que... ACCIÓ.
Més
informació

http://bit.ly/migdia
Fes l’enquesa
en 5 minuts!

L’acte de menjar,
a més de ser un
procés nutritiu, té
connotacions importants que, a la
llarga, configuren el
comportament alimentari i que poden
repercutir en l’estat
de salut.
Sense oblidar que
el primer i més
important aprenentatge alimentari es
produeix en el nucli
familiar, el temps
de migdia del menjador escolar és un
moment privilegiat
per desenvolupar
tasques d’educació
alimentària i una
bona oportunitat
per a la transmissió
de valors i hàbits.
En el menjador els
infants van adquirint petites responsabilitats i també
és una gran oportunitat per conèixer,
respectar i estimar
la diversitat de costums i creences.
Una de les problemàtiques més habituals de l’estona
de l’àpat és la que
fa referència a les
quantitats. Proposem escoltar l’infant
sobre la quantitat
de menjar que
demana perquè se li
serveixi. Així doncs,
recomanem respectar la sensació de
gana dels infants,
sense exercir pressió ni forçar-los a
acabar-se els plats
si no tenen gana.
És preferible servir
poca quantitat de
menjar i donar l’opció de repetir.
En definitiva, els
adults tenim la
responsabilitat
sobre el què, l’on
i el quan, i els
infants són els qui
decidiran sobre la
quantitat.
Accedeix
al document
“Acompanyar
els àpats dels
infants”
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fundesplai

Inclusió

L’entitat ofereix cursos adaptats per a persones amb diversitat funcional

Fundesplai aposta per la formació
inclusiva i adaptada
que es va realitzar en el si de
la Jornada anual de la Federació Catalana de l’Esplai.
Setze joves de diferents esplais es van formar durant
tot un dissabte per conèixer
estratègies i recursos educatius necessaris durant les
activitats de lleure.

@malcarazdiez

Marc
Alcaraz

E

l Centre de Formació de Fundesplai ofereix multitud de cursos durant
tot l’any agrupats en
diferents àmbits: lleure
i educació, hostaleria
i restauració, TIC...
En coherència amb la
missió de Fundesplai
“promoure la ciutadania i la inclusió social,
amb voluntat transformadora”, aconseguir
la inclusió a les formacions del màxim de
persones és un objectiu
prioritari de l’entitat.
És per això que vol
garantir els suports
necessaris per fer
accessibles les formacions. En els darrers
temps destaquen dues
iniciatives en relació
amb les persones amb
diversitat funcional
que fan realitat aquest
objectiu.

Curs de cuina per a
persones sordes

La primera formació s’ha
donat al Certificat de Professionalitat d’Operacions
bàsiques de cuina, que va
començar al març i ha
finalitzat al mes de juny.
Félix Martínez ha estat

Lleure. Joves del curs d’ajudant de monitor adaptat durant una de les dinàmiques que van fer per conèixer recursos educatius. FOTO: L.VILLAGRASA

alumne d’aquest certificat,
és sord i quan es va inscriure al curs vam haver de
cercar la forma d’adaptar
el curs perquè hi pogués
participar activament.
Per aconseguir-ho, es va
establir una aliança amb
l’Institut Salvador Seguí,
que ofereix el cicle formatiu de mediació comunicativa. Diferents alumnes en
pràctiques han facilitat a
Fèlix l’accés als continguts
del curs mitjançant la llengua de signes espanyola

Fundesplai
vol garantir
els suports
per fer
accessibles
les formacions
(LSE). “El David, el nostre professor, ens ha ajudat molt, però cal tenir en
compte que en la cuina el
temps és molt important.
Jo llegeixo una mica els
llavis, però la gent quan

parla tendeix a girar-se i
fa difícil que els puguem
seguir. Per això, el paper
de l’Elsa, la Clàudia i la
Jordina ha estat bàsic”.
Noemi Martínez, responsable del curs, valora la
importància d’aquesta
experiència: “El dia del
tancament del curs em
vaig adonar de com d’important és la tasca que
fem, i que amb unes petites gestions havíem aconseguit molt més del que
pensàvem. La motivació i

implicació del Fèlix i dels
diferents alumnes de pràctiques ha estat vital”. I ell
mateix conclou: “És molt
positiu que les persones
sordes puguin accedir a
aquestes formacions i que
una discapacitat no representi una barrera. El suport, però, és fonamental.”

Curs d’ajudant de
monitor/a adaptat

Una experiència en la mateixa línia va ser el curs d’ajudant de monitor per a joves amb diversitat funcional

Carles Aveek Garcia, que
participa en l’Esplai Espurnes des de ben petit i
que ara té 19 anys, en va
ser un dels participants
i explica que li va agradar molt participar amb
altres joves en el curs i
conèixer gent nova. Després del curs, Carles Aveek ha ajudat puntualment
en diferents activitats a
l’esplai amb els infants
més petits. Un cop finalitzat aquest procés valora:
“M’han ensenyat a cuidar
els nens petits i a jugar,
que hem après junts.
M’ha agradat la responsabilitat que em varen donar de cuidar els petits, i
si em donen de nou una
responsabilitat m’agradaria tornar-ho a fer.”
Ens agradaria acabar
aquest article amb una reflexió de Bauman: “I si la
capacitat de càrrega dels
ponts es mesura per la
força dels seus pilar més
dèbils, la solidaritat d’una
comunitat es mesura pel
benestar i la dignitat del
seus membres més dèbils.”
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colonies
Estada de
7 dies/6 nits
amb pensió
completa

Activitats
amb
monitors/es
inclosos!

Per a una família de 2 adults + 2 infants fins als 16 anys

Vine amb la teva mascota

Des de

del 30/07 al 05/08,
del 06 al 10/08,
del 13 al 19/08,
del 20 al 26/08 i
del 27/08 al 02/09

590€

93 474 46 78

estiu.fundesplai.org
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Suport Associatiu i Ajuntament

Impuls d'una iniciativa per promoure la igualtat a les entitats esportives

Plans d’igualtat a les entitats
esportives de Sant Cugat

Ja hi participen
17 entitats
@eduardizquierdo

Eduardo
Izquierdo

S

uport Associatiu
continua prestant
serveis a les administracions públiques
i, en aquest cas, i englobat dins el projecte
educatiu Encortaja’t
que, com sabem, marca una de les actuals
línies estratègiques
de Fundesplai, s’ha
encetat amb l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès el projecte “En
qüestions de gènere,
EMPAT”. Aquest s’emmarca dins les activitats formatives que
s’integren en l’elecció
de la ciutat vallesana
com a Ciutat Europea
de l’Esport 2018.

Diversitat. Les entitats participants representen un ampli ventall d’esports: futbol, voleibol, bàsquet, patinatge, hoquei, etc. FOTO: AJ. SANT CUGAT

L’objectiu general de la
iniciativa és impulsar la
millora en aspectes d’igualtat del sistema esportiu local a través del
suport a les entitats esportives, dins del marc
normatiu vigent. Aquest
objectiu n’engloba un de
més concret: que Sant
Cugat del Vallès sigui pionera aconseguint que la
major part de les entitats
esportives de la ciutat
disposin de pla d’igualtat
d’oportunitats.

Més projectes a ajuntaments
Aquest mateix 2018,
Suport Associatiu ha
començat dos serveis
d’assessorament en
ajuntaments de Catalunya
que se sumen als que ja
presta habitualment a localitats com Barcelona, el
Prat de Llobregat o Santa
Coloma de Gramenet,
entre altres. Amb l’Ajuntament de Badalona, s’ha
posat en marxa el Servei
d’Assessorament a entitats, on es dona assis-

tència jurídica, laboral,
informàtica, econòmica
i fiscal de manera gratuïta a totes les organitzacions que ho sol·liciten.
D’altra banda, també
s’ha iniciat el Punt del
Voluntariat d’Esplugues
de Llobregat adreçat a
les entitats i ciutadania
del municipi que vulguin
informació i assessorament en l’àmbit de
l’associacionisme i el
voluntariat.

Fareu de reporters
i tornareu a casa amb
El Periódico
de les vostres colònies!

Cases de colònies
de la màxima qualitat
a tot Catalunya

t

Excursions, jocs, tallers
i activitats d’aventura

5

Colònies per a nois i
noies de 7 a 12 anys
Monitors i monitores
especialitzats

Piscina, activitats
aquàtiques i molt més!!!

or

n

d
s:

e

de
l 24

juny al 28 de juliol d

e2

Estiu dede

018

Colònies
amb el Periódico

3a edició

En aquesta primera edició, que s’espera que pugui tenir continuïtat en
altres àmbits i territoris, es
compta amb la participació
de 17 entitats que representen un ampli ventall d’esports com futbol, voleibol,
bàsquet, patinatge, hoquei,
gimnàstica rítmica, ciclisme, futbol sala, etc. El projecte va ser presentat amb
una sessió que es va dur a
terme el passat 13 de març
a la Casa de Cultura amb la
presència de Carmela Fortuny, que ocupa la tinència
d’alcaldia de Presidència,
Cultura i Promoció de la
ciutat i portaveu adjunta
del grup municipal, amb
adscripció de la Regidoria
d’Esports i Joventut i del
Comissionat del Reial Monestir; Montse Mas, directora general d’Eurofitness;
Núria Terribas, presidenta del Club de Voleibol de
Sant Cugat, i Víctor García,
cap de Suport Associatiu.
Les sessions presencials
d’EMPAT s’han realitzat
durant el mes de maig i les
entitats han pogut treballar
temes com la diagnosi, la
decisió d’accions a emprendre, el llenguatge inclusiu o el protocol enfront
l’assetjament sexual. El 19
de juny, aquestes organitzacions rebran un reconeixement públic per part de
l’Ajuntament.

Oferta

Una setmana pEr no

més

298€
350€

últimes
places

Més informació i RESERVES A:
estiudecolonies.elperiodico.cat

93 474 46 78
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joves

Curts amb valors

L’11 de juny es va celebrar la 2a edició del Festival Edufilms a la Filmoteca

Edufilms, cinema jove català
per a la transformació social
Opinió
@sescardibul3

Susagna
Escardibul

@carlesxifra

Carles Xifra

P

rop de 300 de
joves d’esplais,
escoles i projectes
socials de Fundesplai
han participat aquest
any de la creació de 14
curtmetratges gràcies
a la col·laboració de
distintes administracions i entitats. Totes
les històries conviden
a l’espectador/a a reflexionar sobre el valor
de la igualtat de gènere,
l’amistat i el respecte a
les diversitats per fer
front a la problemàtica
del sexisme, la discriminació i les violències en
general.
Tots aquests curts es van
presentar l’11 de juny a
la II edició del Festival
EduFilms a la Filmoteca
Catalunya, organitzat per
la Federació Catalana de
l’Esplai i l’associació Méliès gràcies a la col·laboració
de l’Obra Social a Caixa".
El festival és una mostra
de les pel·lícules i té per
finalitat donar visibilitat
al potencial de la joventut
per influir positivament a
la societat així com sensibilitzar la ciutadania sobre
els temes que els preocupen. El festival va acollir 14
curtmetratges, a més de la
participació del “curt con-

Garantia Juvenil

Dir. d’Accions
i Programes
Educatius,
Socials i del
Tercer Sector

Apostem
pels i les
joves!

Protagonisme juvenil. Els mateixos nois i noies han triat els temes, han elaborat els guions i han filmat els curtmetratges, amb
el suport de professionals. FOTO: FUNDESPLAI

vidat” del projecte XAJI
de la Plataforma Unitària Contra les violències
de Gènere. Els curts s’acompanyen d’unes fitxes
didàctiques creades pels
mateixos grups de joves
per animar el debat. Tots
els curts i recursos educatius es poden descarregar del bloc del projecte:
https://esplai.fundesplai.
org/edufilms/

Protagonistes amb molt a dir
Hakima El Ouahrani,
esplai Guadalhorce. Curt 'El GIR'

He après a treballar en equip i a fer
ús del material que es fa servir per fer
un curtmetratge. Hem triat el tema del
bullying. Al meu institut n'hi ha molts
casos, i la majoria dels companys no
fan res, s’uneixen als que discriminen.
Amb aquest tema m’he posat a la pell
dels altres i he entès el que pateixen.

Núria Danon,
esplai Pubilla Cases Can Vidalet. Curt 'go back'

Iniciativa
d’aprenentatge
servei

Aquest projecte m’ha servit per tractar temes que no estem acostumats
a parlar entre nosaltres. El tema que
hem escollit és l’embaràs adolescent,
i crec que és un bon tema per tractar
perquè és una realitat present però
que no es toca gaire.

Edufilms és una proposta
educativa d’aprenentatge
servei on s’aprenen tècniques cinematogràfiques

amb l’objectiu de crear
una pel·lícula que serveixi per provocar la reflexió
i transformar la mirada
sobre una determinada
realitat. Posteriorment,
els grups de joves s’impliquen en accions de sensibilització als seus municipis i organitzen xerrades
i debats als centres així
com campanyes a les xarxes socials. L’objectiu és
que tots aquests treballs
tinguin una utilitat social
i educativa.
Visiteu
la web
del festival

Impulsada per Fundesplai amb el suport de la Cambra de Barcelona

La iniciativa d’inclusió Imago
forma 60 joves en llenguatge audiovisual
@Valle_alga

Valle
Álvarez

E

l projecte Imago
de Fundesplai
ha possibilitat
que 60 persones joves
d’entre 16 i 22 anys
inscrites a Garantia
Juvenil, dels municipis
de Cornellà, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat, puguin participar

en una experiència
d’aprenentatge transformador.

per afavorir l'apoderament
dels joves i la seva inclusió
sociolaboral.

Aquesta iniciativa està emmarcada en el programa
Joves per Emprendre de
la Cambra de Comerç de
Barcelona i ha consistit en
una proposta formativa i
d’acompanyament, centrada en la millora de les
competències transversals
i fent servir el llenguatge
audiovisual com a eina clau

Els i les joves participants
han rebut: formació específica en competències, formació i acompanyament
individualitzat, formació
en audiovisuals i, com a
resultat del procés, la creació d’un curtmetratge per
grupsla i participació en la
2a edició d'Edufilms: Festival de Cinema Jove per a la
transformació social.

Formació. La proposta combina formació i acompanyament
dels i les joves.

Fundesplai continua
apostant per les persones joves i el seu
protagonisme com
a actors clau en la
transformació social.
Els nostres projectes
són una invitació a
cada persona jove
a viure un procés
de descobriment i
desenvolupament de
les seves potencialitats de cara a poder
i voler assumir les
regnes de la seva
vida. El procés d'apoderament proposa
al jove “fer-se més
poderós/a”, desenvolupar estratègies
que li permetin
guanyar en autonomia, autoconfiança,
autogestió, etc. En
definitiva, assolir
eines per afrontar
la seva vida interior,
les relacions amb
els altres i els seus
projectes individuals
i col·lectius.
A partir de diverses
propostes i iniciatives convidem les i
els joves a imaginar,
dissenyar i portar
a terme diferents
projectes de què
l’aspecte central és
la participació i el
protagonisme juvenil.
Participar per transformar, entenent la
transformació com
a eina d’inclusió i
canvi. Canvis que
generin una millora
en les condicions de
vida de les persones
joves i de la societat
en el seu conjunt.
Tota transformació
requereix un procés
de problematització,
consciència crítica,
definició d’aspectes a transformar,
propostes de canvi i
compromís. Aquests
aprenentatges, entre
d’altres, esdevenen
clau en la participació democràtica i
activa en la societat.
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el perfil
Antoni Bassas
Nascut a Barcelona
l’any 1961, Antoni
Bassas va debutar a
Ràdio Joventut amb
setze anys, i als
vint va integrar-se a
l'equip de transmissions de Futbol en
català de Joaquim
Maria Puyal, a Ràdio
Barcelona, amb qui
va treballar durant
catorze temporades. Va ser director
i presentador d'El
matí de Catalunya
Ràdio entre el gener
del 1995 i el juliol
del 2008. Recordant
aquell període (i
també els quatre
anys següents, en
què va fer de corresponsal de TV3
als Estats Units)
enguany ha publicat
Bon dia, són les
vuit!, premi Josep
Pla 2018. En l’actualitat és periodista al
diari ARA, on es va
incorporar des de la
seva fundació de la
mà del seu primer
director, Carles
Capdevila, mort ara
fa just un any.

@josepvallsh

Josep M.
Valls
Ets la primera persona que entrevistem al
Diari de Fundesplai per
segona vegada. L’any
2003, començàvem
preguntant-te quina
notícia t’agradaria
donar. Vas respondre
“l’autodissolució d’ETA”. Desig concedit. I
ara, què respondries?
La notícia que m’agradaria donar és la de l’alliberament dels presos
polítics, el retorn dels
exiliats i la celebració
d’un referèndum sobre
la independència de Catalunya.
Com estàs vivint el
moment actual de
Catalunya?
Personalment amb la
mateixa inquietud que
tothom. Amb dies d’una
intensitat emocional extraordinària, com ara l’1
d’octubre, però amb una
càrrega afegida professional. Ser periodista requereix equilibri i ser capaç
de posar una certa distància, i la intensitat emoci-
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l’entrevista
Antoni Bassas

periodista i premi Josep Pla 2018

“Per ser
lliures hem
d’aprendre
a estar ben
informats”
onal que estem vivint no
ajuda a aconseguir-ho.
Enguany has publicat
Bon dia, són les vuit!,
unes memòries dels
14 anys al capdavant
d’El matí de Catalunya
Ràdio. En el preàmbul
expliques que el vas
acabar d’escriure just
abans de l’1 d’octubre i
que el llibre explica com
hem arribat fins aquí...
La meva posició al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio era privilegiada. Em permetia estar al
centre de l’escenari polític
i social. Notava com determinats esdeveniments
en superfície anaven provocant moviments tectònics de fons a la societat.
En el llibre explico com,
a poc a poc, vam passar
d’una Catalunya dual de
convergents i socialistes a
una altra Catalunya dual
d’independentistes i unionistes.
Sobre la base d’aquesta anàlisi, t’atreveixes
a preveure el futur?
Crec que en els propers
mesos estem abocats a
una continuació de les
tensions, perquè els presos seran jutjats a la tardor, la sentència sortirà
a la primavera; al juny
del proper any hi haurà
eleccions municipals i a
tretze comunitats autònomes i els grans partits
hi tindran molt a dir...
Per tant, les tensions polítiques continuaran. Jo
espero que no s’aguditzin les tensions socials i
econòmiques. Més enllà
d’un any ja no m’atreveixo a preveure res... Però
en qualsevol cas crec que

això és un problema polític i s’ha de resoldre políticament.
L’educació i l’escola
catalana està rebent
de debò...
El model d’escola catalana és percebut per alguns
estaments de l’Estat com
un element de debilitat.
És un error, perquè si
concebessin que aquest
és un estat plurinacional
abraçarien el català com
una de les seves llengües.
Amb la seva oposició estan dient que només és
espanyol allò que està
en castellà. Els encantaria que un funcionari des
d’un despatx de Madrid
pogués decidir què han
d’estudiar milions de nens
i nenes de tot l’Estat. Això
ho viuen com un error
fatal de la transició i voldrien esmenar-ho. Però ja
han tingut un seriós revés
quan se n’han adonat que
ni amb el 155 podien acabar amb el nostre model,
perquè això és una llei del
Parlament de Catalunya.
El que convé és reforçar
les majories per defensar
que la llengua vehicular
de l’ensenyament aquí
sigui el català.
En el llibre també expliques la teva relació
amb Carles Capdevila.
Què en destaques de
la seva figura?
La seva intel·ligència.
La seva capacitat de fer
equips, de treure el millor de les persones. El seu
sentit de l’humor. La seva
capacitat de posar el focus
en temes aparentment no
periodístics, com l’educació o la cura de les persones... i el seu lideratge.

Aquest 1 de juny ha
fet un any que ens va
deixar...
A vegades em sembla que
fa molt que ens va deixar
i en d’altres em fa la sensació que encara el veig
entrant al meu despatx.
La veritat, costa molt de
pair...

No m’ha sorprès
la gran acollida
del 1r Campus
de Periodisme
del Diari Ara
i Fundesplai
Des del diari Ara heu
creat uns premis que
porten el seu nom...
Sí. Precisament s’han lliurat el 12 de juny. El que
volem és institucionalitzar la memòria d’en Carles Capdevila justament
posant el focus on ell el va
centrar: en l’àmbit de l’educació i de la cura de les
persones. Per això hem
instituït aquests premis
que en anys alterns aniran
reconeixent iniciatives en
aquests dos àmbits.
Parlant d’educació i
de periodisme, entre
el 24 i el 30 de juny se

celebrarà la primera
edició del Campus de
Periodisme per a nois
i noies de 12 a 14 anys,
organitzat per l’Ara i
Fundesplai. Tu també
hi participaràs activament. Què n’esperes?
Que s’ho passin bé i
aprenguin. Que els nois
i noies aprenguin que no
pel fet de tenir Twitter
o Instagram ja estan informats. Que “veure una
cosa no sempre és entendre-la”. Que davant de
qualsevol notícia s’han
de preguntar el perquè...
En plena crisi de la
premsa, t’ha sorprès
aquesta gran quantitat de peticions per
inscriure-s'hi?
No em sorprèn perquè
probablement a les cases
d’aquests nanos passa
el mateix que a la meva
quan era petit: que els pares m’ensenyaven que la
informació és important.
Quan esmorzen, segur
que els pares els comenten “Has llegit això que
diu el diari?” o “Mira què
diuen a les notícies...”.
Ara el que cal és aprendre
a ser crítics i seleccionar
la informació. No podran
ser persones lliures si no
estan ben informades.

Qüestionari

Proust

Si no fossis
periodista, què
t’agradaria ser?
Mestre

Una persona
que admires
a la vida real

Les que treballen
molt i es queixen poc

Heroi de ficció?
No en tinc

Què és la felicitat
per a tu?

Aquells instants
fugissers en què tot
quadra

La teva
flor favorita?
Les roselles

Un llibre?

Estic llegint
Pàtria,
de Fernando
Aramburu

Un estil musical?
La música disco

Una pel·lícula?

Un, dos, tres,
de Billy Wilder

El teu menjar
preferit?

La truita de patates

El teu somni?

La llibertat
del meu país i el
progrés del món
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Sabíeu que
el compte de
Twitter de
@fundesplai
ja té prop de

5.400

seguidors?

www.fundesplai.org
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.@fundacioesplai
Esplai Druida
@esplaidruida,
10 de maig. El
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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Connecta Jove
a el Prat de Llobregat

Esplai Macedònia
(Castelldefels)

Cristian Pastora, 15 anys
Institut Baldiri Guilera (el Prat de Llobregat)

Joves de l’Esplai Macedònia
de Castelldefels

"Ens ajudem entre
dues generacions"

“Si creus en mi,
et sorprendré”

Consell Municipal
del Districte de Nou
Barris va aprovar en la
sessió d'ahir donarnos la Medalla d'Honor de la Ciutat de
Barcelona en l'edició
d'enguany.
Txell Esteve
@TxellEsteve,
9 de maig. Txell

Esteve ha retuitat
Meritxell Cañadas.
Gran La Pinya! Bonic,
cuidat i acollidor...
i amb dues professionals enormes al
capdavant @mcanadasvazquez i la Marta. Enhorabona per
l’espai @fundesplai.
Catalunya Informació@Catinformacio,
6 de maig. Tret de

sortida de @ fundesplai a la campanya
de colònies i casals
d'estiu. Aquest any
posaran l'accent en la
igualtat de gènere i
la violència zero. Preveuen prop de 5.400
beques perquè ningú
es quedi a casa per
problemes econòmics.

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

Telèfon: : 93 474 74 74

“

Hem ensenyat a persones
grans a entendre les noves
tecnologies i coses noves.”
Qui s’expressa amb aquestes
paraules és Cristrian, un noi
de 15 anys que ha participat en
el programa Connecta Jove del
Prat, on persones joves fan de
professors voluntaris d’informàtica, internet i mòbils a
persones grans del municipi.
El 10 d’abril es va fer la cloenda
de la 5a edició d’aquesta iniciativa
impulsada per Fundesplai amb el
suport de l’Ajuntament del Prat en
què van participar més de 150 persones adultes, 69 joves i 4 instituts.
Cal destacar que aquesta edició va
tenir dues novetats: formació Con-

necta Code i en tauletes. Respecte
al Connecta Code, va consistir que
16 alumnes van formar 40 noies i
nois de 1r d'ESO en programació.
Pel que fa al segon aspecte, els i
les joves van formar persones de la
Fundació Rubricatus, que treballa
amb persones amb discapacitat, en
l'ús de tauletes.
El Connecta Jove s’emmarca en
les iniciatives d’aprenentatge i
servei que impulsa Fundesplai,
on els i les joves adquireixen uns
coneixements i habilitats que després serveixen per fer una tasca
que representi una millora per a la
comunitat, en aquest cas la formació en l’ús de mòbils i internet de
persones en risc de patir la bretxa
digital.

L

'Esplai Macedònia,
servei de lleure
infants i joves amb diversitat funcional (Castelldefels), que gestiona Fundesplai des de fa dos anys
i mig, va donar a conèixer
el passat 30 de maig un
mural que s’ha plasmat
al pati de l’esplai, on els
infants, joves i monitors/es
han pintat valors i símbols
relacionats amb "Encoratja't", la proposta educativa
per la igualtat de gènere i
la violència zero.

i se n’ha fet ressò amb algunes
frases del seu llibre "Si creus
en mi, et sorprendré". Anna
Vives va participar en l'acte i
va signar el mural de la paret.

Per fer-ho, han fet servir la tipografia d'Anna Vives, una noia
amb síndrome de down que ha
dissenyat la seva pròpia lletra,

A més, durant el mateix acte
també van presentar el projecte
d’aprenentatge servei “El meu
barri, els Canyars” on a través
de diferents accions al barri (fotos, denúncies, enquestes als veïns...) s’han elaborat uns murals
per fer visibles aquestes propostes i s’ha construït una maqueta amb els equipaments que hi
manquen, la millora de l’accessibilitat i l’ampliació de zones
verdes. La maqueta i propostes
es faran arribar personalment
a l’alcaldessa.

RESERVA
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES
NECESSITATS
GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS
GRUPS PETITS

BARDET BUS
Carrer de Mas Baiona, 50 - 56
08202 Sabadell
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com
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On aniràs aquest estiu?

Xevi Rico Calvet. 7 anys

Irene Pallarès

Esplai Salsa Jove. Girona

Ballarina, professora i coreògrafa

barcelona

"Aniré al supercasal de Salsa Jove"
"Aquest estiu aniré com cada any al supercasal de Salsa Jove. Amb els meus amics
i amigues del cole i casal. Ens banyarem a la piscina, farem la festa de l'espuma,
jugarem a pilota... També anirem de colònies a la muntanya. Bé!".

"L’educació en el lleure
és tan important
com l’educació
a les escoles"

Anna Pujol i Aina Calpe. 14 anys
Esplai Les Pífies. Hostalets de Pierola

“A l’esplai, a la piscina
i a fer nous amics i amigues”
"Anirem a l'esplai Pífies, ens ho passem molt bé. Els nostres monis són molt divertits. Amb l'esplai, entre altres coses, anirem a la piscina i farem nous amics i
amigues. El nostre esplai ens encanta, hi ha molt bon rotllo i mola."

Per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè estic molt d’acord amb valors com solidaritat, iniciativa, felicitat o pluralisme, que són els que
transmet Fundesplai, i jo també els intento transmetre a La Urban Dance Factory.
Et preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí, i faig tot el que puc per combatre-la. Aquest és
un dels altres motius pels quals col·laboro amb
Fundesplai. És una forma d’aportar el meu petit
granet de sorra per crear un món més equitatiu per
a nens i nenes.

Ruben Cordón Martín. 10 anys
Escola Ferrà i Esteva. Olesa de Montserrat

“De colònies!”
"Una part de les vacances d’estiu aniré de colònies. M’agrada molt fer aquesta
activitat perquè estic amb els meus amics i amigues, em llenço a la piscina a
refrescar-me, dormo amb ells, fem jocs de nit, menjo i jugo molt!".

En què consisteix per a tu la felicitat dels
infants?
En el fet que puguin viure la seva infància sense saltar-se etapes, i que es puguin formar com a persones, sense preocupar-se per res més que per jugar i
aprendre per formar-se com a persones amb valors.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que l’educació en el lleure és tan important com l’educació a les escoles, i que els valors que transmetem en un entorn de llibertat i joc són tan importants com els que es transmeten a altres entorns.

Noa Casas García. 7 anys
Escola Ferrà i Esteva. Olesa de Montserrat

"Al casal d’estiu, que és molt divertit!"
“Jo, quan acabi l’escola, vull venir al casal perquè és molt divertit. Fem molts jocs,
mengem menjar molt bo i fem molts jocs d’aigua per refrescar-nos i anem a la
piscina alguns dies. Així que, aniré al casal d’estiu!”.

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 551 17 71 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Què esteu preparant per a aquest estiu?

Álvaro Delgado

Susanna Barrachina

Emma Llamas

Alexandra López

Miquel Alcàntara

31 anys

40 anys

18 anys

32 anys

20 anys

Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
(L’Hospitalet i Esplugues de Ll.)

Escola Ferrà i Esteve
(Olesa de Montserrat)

Esplai Les Pífies
(Hostalets de Pierola)

Escola Ferrà i Esteve
(Olesa de Montserrat)

Esplai Xerinola
(barcelona)

“Un casal d’estiu i el
Camí de Sant jaume”

“Estiu educatiu,
divertit i participatiU”

“Compartir l’estiu
amb infants i joves”

“els casals em retornen
a la petita infància!”

“Unes vacances plenes
d’aventures”

Aquest estiu, amb el grup de
joves farem dues activitats. D’una banda, durant juliol i agost
organitzem el Casal Jove. Cada
dia farem activitats, tallers, dos
dies a la setmana anirem a la
piscina i els dimecres una excursió. I molt d’esport! Per altra
banda, entre el 3 i el 13 de juliol
farem un trajecte del camí de
Sant Jaume. Amb un grup de 22
joves de 13 a 17 anys anirem
fins a Sarrià i caminarem fins
a Santiago de Compostel·la. La
proposta “Encoratja’t” hi serà
molt present: la igualtat de gènere serà el nexe.

Em fa molta il·lusió poder gaudir
de l’estiu de forma educativa,
divertida i participativa. És per
això que estem preparant un
casal d’estiu ple d’activitats,
jocs, tallers, i no hi faltaran les
remullades. Les programacions
seran setmanals amb diferents
centres d’interès adaptats a les
necessitats dels infants. Amb el
lema “Encoratja’t” educarem en
valors amb cooperació en equip
i sobretot per la felicitat dels infants! Totes les nenes i els nens
s’ho passaran d’allò més bé i farem activitats segons les edats
de cada grup.

Aquest estiu, monitores i monitors estem preparant el 9è
Casal d'Estiu com a Esplai Les
Pífies i, sent-ne el meu primer,
estic molt engrescada i il·lusionada a l'hora de pensar el
centre d'interès al voltant del
qual giraran la majoria d’activitats que s’organitzaran, com
els jocs que farem durant la nit
que fem el bivac, l'excursió que
farem o els tallers, entre moltes
altres coses. Però el que més
em motiva és poder compartir
l'estiu amb els infants i joves i
gaudir d’aquestes experiències
irrepetibles.

Fer casals em realitza com a
persona i em retorna a aquella
època de la petita infància on
tot és diversió, joc i, sí, també en
alguns moments petites baralles,
però sempre en aquell món sense maldat on tots els problemes
els resolíem de manera pacífica.

Per a aquestes vacances estem
preparant un estiu d'aventures.
Ens endinsarem en el món dels
llibres: serem pirates que viuran
aventures amb l'illa del Tresor,
coneixerem el Quixot, crearem
monstres amb Frankenstein... I a
les colònies, gimcanes, jocs de
nit, sortides a la natura, tallers,
excursions, jocs d’aigua... i molta xerinola. Tots junts hem de
fer camí per construir un món
lliure de violència on tots puguem mirar-nos a la cara i veure
el que realment som, persones
iguals però diverses, tant les
dones com els homes!

Al final, durant els casals de
qualsevol petit problema sempre
s’aprèn alguna cosa. Aprendre a
aprendre, això són per a mi els
casals! I amb els jocs, tallers, excursions i dinàmiques del casal
es pot aprendre molt! Segur que
aquest serà un estiu molt divertit
i educatiu!
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Apunt
pedagògic

A peu de carrer... per Alfonso Valle
Entrevista a:

Anna Romeu

Ignasi Delgado

Vicepresidenta
de Patrimoni,
Medi Ambient
i Qualitat

Membre de l’Esplai Druida (Barcelona). Recent Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona

El color
de la pinya

projecte de lleure educatiu i d’arrel comunitària, que vol intervenir educativament en els infants i
famílies del barri des d’una visió
global, tot mantenint el projecte
que marca l’essència de l’esplai,
que és el de dissabtes.

J.M. Valls

A la Fundació Probitas,
que cada any fa un important esforç d’inclusió
a favor de la infància més
vulnerable amb els seus
programes d’ajudes al
menjador escolar, d’estiu, d’hàbits saludables
i d’assistència mèdica a
menors sense recursos.
Una tasca de gran valor
a favor de la igualtat d’oportunitats en la infància.

“Ser un pinyó té certa força,
però formar part de la pinya
és molt més enriquidor”

E
A la Taula del Tercer Sector que presideix Francina
Alsina. Aquesta plataforma, que aplega més de
3.000 entitats catalanes
d’acció social, celebra
el 15è aniversari aquest
2018, justament l’any
que fa el seu VI Congrés,
del 20 al 22 novembre.

Als països europeus que
s’oposen als acords d’acollida de persones refugiades de la Unió Europea, principalment el
Grup de Visegrat (Hongria, Polònia, Txèquia i
Eslovàquia). A més, recentment s’han sumat
al rebuig a l’acollida
Àustria i Itàlia, aquest
últim amb la negativa a
acollir al vaixell Aquarius.

ls druides són mags
que col·laboren amb
la comunitat i ho fan
amb respecte i suport de la
natura. Aquests valors són
els que inspiren a l’Esplai
Druida, al barri de Prosperitat, al districte de Nou Barris
(Barcelona), en què participen un centenar d’infants i
adolescents durant tot el curs
i uns 350 gaudeixen a l’estiu.
L’equip educatiu està format
per 20 persones. A més,
aquest any celebren el seu
30è aniversari. Parlem amb
Ignasi Delgado, membre de
l’esplai, de tot plegat.
Heu rebut la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. Què representa per a
vosaltres aquest reconeixement en l’any del vostre
30è aniversari?
És una valoració de la nostra
tasca educativa i social. Rebreho en plena celebració dels “30
anys Fent Camí” significa reconèixer l’esforç i el compromís
envers els nostres infants, joves
i famílies, i és una de les cireretes de la celebració. També és

El treball en xarxa
forma part de
l’ADN de l’esplai"
una forma de reconèixer el model
de l’entitat, ja que, en els models de
projectes reconeguts per l’administració, sovint no acabem "d’encaixar" i hem de ser insistents a l’hora
de justificar que som associacionisme educatiu.
Vau començar com a esplai de
cap de setmana i ara feu també activitats diàriament. Què
motiva aquest canvi?
De fet ja fa quatre cursos que vam
iniciar l’esplai diari. El projecte va
néixer de la inquietud de l’equip,
significava un canvi en el model
d’entitat i ho volíem fer bé. En el
diagnòstic, on van participar també
les famílies i els infants, vam detectar que en el nostre entorn més
immediat no hi havia cap recurs
de lleure educatiu entre setmana
i que els infants del barri tenien
certes necessitats educatives i socials. A partir d’aquí vam iniciar la
construcció del projecte, buscant
complicitats amb el territori i les
administracions. Vam crear un nou

Vau instal·lar la vostra seu
a l’Escola i AMPA Mercè Rodoreda. Cal trencar barreres
entre escoles i esplais?
Doncs clarament sí, però en el
nostre cas sempre hem treballant amb les escoles i AMPA del
barri. L’Escola Mercè Rodoreda
és casa nostra, i ho dic amb tot
el convenciment del significat
del terme. Sempre vam tenir
clar que aquestes barreres s’havien de superar. L’escola volia fer
una obertura al barri i nosaltres
ampliar la nostra activitat amb
el projecte de diari. Les complicitats van arribar des de l’inici.
En els marcs educatius actuals,
l’escola agafa metodologies que
històricament han estat del lleure i les entitats d’esplai també
treballem, junt amb les escoles,
àmbits escolars com el suport en
l’estudi. Intentem fer abordatges
integrals conjunts, que són molt
enriquidors per a totes les parts i
sobretot per als infants.
El treball en xarxa amb altres entitats us ha ajudat a
arribar on sou?
Forma part de l’ADN de l’esplai!
Sense un treball conjunt amb entitats, recursos i serveis no podríem
fer el que fem, o si més no, com
ho fem! El nostre és un projecte
comunitari que enriqueix l’esplai
i el nostre entorn. A tall d’exemple, formar part de la Federació
Catalana de l’Esplai ens ajuda a
compartir iniciatives conjuntes,
formació, intercanvis de coneixements… i això és imprescindible
per poder avançar i millorar les
nostres accions. Ser un pinyó té
certa força, però formar part de
la pinya és molt més enriquidor.
Més informació

www.druida.cat

Ciència
ciutadana i ApS
La ciència ciutadana és un
terme força nou però una
pràctica vella. Es diu que la
ciència ciutadana està ajudant a "democratitzar" la ciència. I amb això, la ciència
entra dins la vida de les persones i de la comunitat d'una
manera significativa. S’entén
per ciència ciutadana la recerca científica conduïda,
parcialment o completament,
per amateurs. S'orienta a la
generació de nou coneixement amb la participació
activa i imprescindible de
la ciutadania en almenys
una etapa del procés de recerca: en la captació o processament de dades, la seva
interpretació, la definició de
problemes, reptes, objectius
i/o en el disseny amb científics de la recerca que s’ha de
dur a terme.
Els projectes d’Aprenentatge
Servei en relació amb l’entorn
natural comparteixen mirada
amb la ciència ciutadana. Els
participants construeixen els
seus aprenentatges, el seu coneixement, a la vegada que,
amb la seva acció, el transmeten a la comunitat, fan
accions de sensibilització i
de transformació de l'entorn
natural proper.
Per això des de Fundesplai
creiem que l'Aprenentatge
Servei i la ciència ciutadana tenen un recorregut importantíssim en la nostra
societat, i que cal ajudar a
difondre les bones experiències que s'estan impulsant i
ajudar a millorar-les.
Compartim aquesta mirada
on les persones esdevenen
ciutadans actius, compromesos amb la transformació
i millora del seu entorn, i
capaces d'incorporar i aplicar els seus aprenentatges al
servei dels altres i en el seu
territori.

Un estiu
per a tothom!
Campanya solidària per becar

colònies i casals

per a infants en risc d’exclusió social
Necessitem la teva col·laboració urgent per poder donar
resposta a les milers de peticions de beca rebudes
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Fes el teu

donatiu!
fundesplai.org
902 10 40 30

Descobreix la història
de la Paula i els seus amics

