
Més de 150 represen-
tants d’entitats van 
assistir a la jornada de 
Fundesplai sobre els can-
vis que implica la nova 
normativa europea.

Entorn de la  
futura llei de  
concertació 
social

Prop de 100 joves 
van participar en l’inter-
canvi internacional Zero 
Violència.

Zero V

L'editorial
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Joves

Tercer Sector

Tres persones joves 
que participen en els 
programes de Fundes-
plai expliquen les seves 
experiències d’inclusió 
sociolaboral.

Joves
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Protecció 
de dades

Diari

www.fundesplai.org
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Millora la consulta 
dels equipaments i 
les reserves a través 
d’internet.

Nova web

Cases de colònies
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El VI Congrés del Tercer 
Sector va acabar amb 
l’anunci del conseller El 
Homrani de la voluntat 
de l’executiu català d’im-
pulsar una nova llei de 
concertació social dels 
serveis a les persones. 
Voldríem reflexionar 
entorn d'aquesta bona 
notícia. Una de les vies 
per introduir l’ètica en la 
lògica del funcionament 
econòmic contempora-
ni, subordinant el desen-
volupament econòmic 
al desenvolupament 
humà, és la intervenció 
del legislador regulant 
“els mercats”, norma-
litzant polítiques pú-
bliques que vetllin pel 
benestar social. A esca-
la planetària, tenim la de-
claració dels Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de 
2015, la crida universal 
de l’ONU a l'adopció de 
mesures per posar fi a la 
pobresa, protegir el pla-
neta i garantir que totes 
les persones gaudeixin 
de pau i prosperitat. A 
escala continental, el 
Parlament Europeu, via 
la Directiva 2014/95/
UE impulsa la divulga-
ció d'informació no fi-
nancera amb l'objectiu 
d’identificar riscos per 
millorar la sostenibilitat 
i augmentar la confiança 
dels inversors, els con-
sumidors i la societat en 
general. Des del punt de 
vista nacional, la Comis-
sió d'Economia ha apro-
vat modificar el Codi de 
Comerç en la mateixa di-
recció. En l'àmbit català, 
la futura llei de concer-
tació, anunciada per El 
Homrani i que es comen-
çarà a treballar sobre la 
base de la proposta 
que hem fet des de la 
Confederació i la Taula 
d'entitats del Tercer Sec-
tor, és un pas més en la 
direcció de protegir els 
drets socials, de garantir 
la qualitat dels serveis i 
suports que reben les 
persones, i d’assegurar 
que l'atenció a les per-
sones queda fora de 
la lògica de l’afany de 
lucre. L’objectiu és es-
tendre els principis de 
l'economia social i del 
Tercer Sector i fomen-
tar la naturalesa social 
de l'activitat econòmica.

La mirada violeta 
d’infants i joves amb 

Monogràfic

aquest curs 2018-2019 continua la proposta edu-
cativa EnCoratja't per la igualtat de gènere i la 
violència zero. En aquest segon curs, se centrarà 
en la prevenció de l’assetjament i l’educació pel 
respecte de la diversitat afectivosexual. Un dels 
primers actes conjunts es va celebrar el passat 20 
de novembre i va consistir a pintar en escoles i 
centres d'esplai bancs amb els colors de la bandera 
lGTBi. En aquesta acció hi van participar més de 
12.000 infants.

Fundesplai posa en marxa novament la iniciativa 
"Prenem partit per la infància!" a favor dels drets 
i la igualtat d’oportunitats en la infància, per tal de 
fer front a les xifres que indiquen que a Catalunya 

prop d’1 de cada 3 menors de 18 anys es troba en risc 
de pobresa. Una de les primeres accions és el Sopar 
Solidari amb Ada Parellada que se celebra a Centre 
Esplai el dilluns 10 de desembre.

 Equitat. Fundesplai llença la tercera edició de la seva campanya solidària

Prenem partit 
per la infància!

pàg. 8-9
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No ens preocupem ni 
per les lliçons ni pels llibres. 
la primera cosa 
és aprendre a viure

Ells i nosaltres per...  
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Quan el filòsof francès Edgar 
Morin, al 1999, va escollir la 
imatge del Titànic planetari, ja 
ens estava alertant. Si els pilots i 
motors que guien el món conti-
nuen sent la ciència, la tecnolo-
gia, el mercat i el benefici, anem 
a la deriva, ja que l’únic pilot que 
te brúixola és l'ètica. Com diria 
el seu amic Bernardo Kliksberg 
allà a l’any 2002 en la seva obra 
Cap a una economia amb rostre 
humà, alguna cosa no estem fent 
bé: “El nou segle, amb avenços 

Ser pobre a casa nostra avui no 
vol dir viure amb menys d'1,9 
dòlars al dia, referència que 
utilitza el Banc Mundial per 
definir la pobresa monetària 
absoluta. Tampoc els índexs de 
mesurament de la pobresa que 
estableixen una cistella bàsica 
de productes i serveis per deter-
minar qui viu en situació precà-
ria permeten copsar el fenomen 
de la pobresa a Espanya. Aquest 
tipus d'indicadors, útils per re-
flectir l'evolució de les situacions 
de màxima vulnerabilitat en paï-
sos en vies de desenvolupament, 

seguir subordinant el desenvo-
lupament humà al desenvolupa-
ment econòmic; hem d'invertir 
això i subordinar el desenvolu-
pament econòmic al desenvo-
lupament humà. Amartya Sen 
va ser un dels pioners (allà als 
anys setanta) a integrar, com a 
mesura de riquesa econòmica i 
desenvolupament, valors ètics 
com la llibertat o la justícia, en 
detriment de valors mercanti-
listes i utilitaristes. Va posar de 
manifest que la causa de la fam 
no és la falta d’aliments, sinó de 
les desigualtats (egoismes) en 
els mecanismes de la distribució 

ta pregunta és força intuïtiva 
i fa referència a la naturalesa 
essencialment social de la vida 
humana. La pobresa en la infàn-
cia ens parla de circumstàncies 
en les quals els nens i les nenes 
no poden fer les coses bàsiques 
que es consideren normals en 
la seva societat (que fan la resta 
de nens i nenes de la seva edat) 
perquè els seus pares no poden 
assumir les despeses que això 
implicaria. Les dificultats per 
mantenir la llar a una tempera-
tura adequada (fonamentalment 
a l'hivern), tenir una alimentació 
equilibrada (les taxes d'obesitat 
infantil s'estan disparant entre 
els menors) o participar en ac-

Ètica i economia

Pobresa infantil, ara i aquí

tecnològics excepcionals i una 
taxa d’innovacions accelerada 
ha multiplicat la capacitat de 
producció de béns i serveis i 
obert nous camps per a les in-
versions. No obstant això, bona 
part del gènere humà veu com 
s'agreugen els seus problemes de 
supervivència diària.” Els motors 
del Titànic planetari no ens estan 
conduint cap a la Terra Promesa 
en paràmetres d’èxit planetari. 
Més aviat al contrari. La lògica 
ens diu que no podem, doncs, 

no funcionen adequadament a 
l'hora de comprendre les cir-
cumstàncies en què creixen els 
nens i nenes en risc de pobresa 
a societats com la nostra .
Que la fam estigui pràcticament 
erradicada, o que no vegem nens 
vestint parracs pels nostres car-
rers no vol dir, però, que la vul-
nerabilitat econòmica no merei-
xi també una atenció prioritària 
en països com el nostre. A què 
ens referim llavors quan parlem 
de nens i nenes que creixen en 
risc de pobresa a casa nostra?
En realitat, la resposta a aques-

Reflexions Pau Marí-Klose 
alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa infantil

dels aliments. Sostenia que un 
model econòmic en què el propi 
interès és l’objectiu predominant 
és estèril, en termes de desenvo-
lupament humà, i per tant hem 
d’anar cap a models econòmics 
ètics, que promoguin l’èxit soci-
al. L'ètica, diu Morin, genera la 
consciència i aquesta és la que 
ens permet (al col·lectiu humà) 
ser subjectes en comptes d’objec-
tes: “Aquest és el paper ètic fona-
mental: no hem de ser simples 
objectes en aquest Titànic sense 
brúixola, sinó que hem de can-
viar i ser subjectes de l'aventura 
humana.” 

tivitats extraescolars (culturals, 
esportives i de lleure, tant du-
rant el curs acadèmic com en els 
períodes de vacances), marcaran 
aquests nens i nenes de manera 
permanent.
Créixer en aquestes condicions 
deixa cicatrius. Les situacions 
d'estrès econòmic en la infàn-
cia tenen sovint efectes en dife-
rents dimensions psicològiques 
i socials, influint negativament 
sobre la salut dels menors, els 
seus resultats educatius o la seva 
trajectòria laboral futura, con-
dicionant les seves oportunitats 
vitals i impedint desenvolupar 
plenament les seves potencia-
litats.

Utopia és un neologisme in-
ventat per Thomas More per 
descriure una illa imaginària 
que acull una societat perfecta.

La utopia es pot fer realitat? 
A Fundesplai ho creiem fer-
mament, de fet demostrem 
que la utopia és possible amb 
la nostra acció de cada dia i 
l’anem construint amb el pas 
dels anys. 

És el primer dels nostres va-
lors i un dels motors de la 
nostre acció.

Com deia el nostre amic Joan 
Soler i Amigó: “La utopia és 
realista, perquè respon a la 
capacitat humana de som-
niar, d’imaginar, d’inventar, 
d’obrir camins allà on no n’hi 
havia, d’anar a contra corrent, 
de trasbalsar, de transformar.”

Tot Fundesplai està immers 
aquest any en “Somiem el 
futur”, un projecte col·lectiu 
que ens fa pensar en com vol-
dríem que fos la nostra acció 
en les propers anys. Utopia i 
capacitat de somiar van de la 
mà i la humanitat sense capa-
citat de somiar no existiria. 
Yoko Ono va popularitzar la 
idea que “un somni que so-
mies sol és només un somni. 
Un somni que somiem junts 
és una realitat”.

Des de Fundesplai us animem 
a lluitar perquè un món millor 
és possible. Us animem a ser 
utòpics i a somiar. Perquè la 
utopia no és solament un som-
ni, és la realitat que construïm 
cada dia i que demostra que 
els somnis són també realitat.

Utopia i realitat
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Sostenibilitat
Centre Esplai 
va acollir el IV 
Fòrum d’Escoles 
Verdes del Baix 
Llobregat

pàg.11

Tercer Sector
Suport Associatiu reuneix 
més de 150 representants 
d’entitats per analitzar la 
protecció de dades

pàg. 5

Escoles
Anàlisi de l’enquesta 
que ha fet Fundesplai 
sobre els 
menjadors escolars  

pàg. 6fundesplai 

la campanya “Prenem 
partit per la infància” 
arranca el dilluns 10 
de desembre amb la 
celebració a Centre Esplai 
de la tercera edició del 
Sopar Solidari a favor de 
la infància de Fundesplai 
que, un any més, compta 
amb la col·laboració de 
la prestigiosa xef barce-
lonina ada Parellada. En 
el transcurs del sopar els 
assistents podran conèi-
xer testimonis de per-
sones beneficiàries dels 
projectes socioeducatius 

3a edició del Sopar 
Solidari a favor de la 
Infància de Fundesplai

Segons dades de 
l'INE-Idescat 
de 2017, l'índex 

AROPE assenyala que 
a Catalunya el 29,5% 
dels menors de 18 anys 
viuen en situació de risc 
de pobresa. Gairebé un 
de cada tres! I el que és 
encara pitjor: aquest 
índex ha augmentat tres 
punts en relació amb 
l'any passat. Per aquest 
motiu, Fundesplai 
reprèn la campanya de 
sensibilització i capta-
ció de fons “Prenem 
partit per la infància”, 
amb què l’any passat 
es van atorgar 18.711 
ajuts i beques per a 
colònies, menjadors 
escolars i activitats de 
lleure i suport escolar.

El passat 6 de novembre 
la Plataforma d'Infància 
de Catalunya (PINCAT) va 
celebrar una jornada amb 
un títol molt eloqüent: "In-
vertir en infància és garan-

igualtat d’oportunitats. L’objectiu de la iniciativa és que tots els infants puguin participar en el menjador escolar, colònies, extraescolars, activitats de reforç... FoTo: joSEP M. VallS

tir els seus drets." Durant la 
trobada es va explicar que 
el nostre país ja compta 
amb els marcs legals i ins-
truments executius per 
garantir el benestar de la 
infància: des de la Llei de la 
infància de 2010 i el Pacte 
per la Infància, signat amb 
un amplíssim consens al 
juliol de 2013 a Catalunya, 
fins a la recentíssima cre-
ació de l'Alt Comissionat 
per a la lluita contra la 
pobresa infantil, depenent 
directament del departa-
ment de presidència de 
Pedro Sánchez, en l'àmbit 
espanyol. Però tots aquests 
instruments no serveixen 
per a res si no es doten de 
les partides pressupostàri-
es necessàries, que com a 
mínim haurien igualar la 
mitjana europea de recur-
sos destinats a la infància, 
que és del 2,4% del PIB.

La jornada de la PINCAT 
va acabar amb un manifest 
on es reclamava que les 
polítiques socials se situïn 
en el centre de tots els pro-
grames i projectes polítics, 
especialment aquells des-
tinats a la infància, i que la 

reducció de les desigualtats 
es converteixi en el princi-
pal objectiu dels pressu-
postos i esforços públics.

I mentrestant, què? Men-
trestant no podem perme-
tre que milers de nens, 
nenes i joves segueixin vi-
vint les conseqüències de 
l'incompliment dels seus 
drets i la manca d'igualtat 
d'oportunitats.

Des de Fundesplai ho 
constatem en el nostre dia 
a dia de treball a peu de 
carrer, als centres d'esplai 
i a les escoles: ho veiem en 
els nens amb necessitats 
educatives especials que 
durant les hores lectives 
estan acompanyats per un 
monitor/a de suport, però 
que en l'espai del migdia 
i del menjador escolar no 
disposen d'aquesta ajuda. 
O en aquells pares i mares 
que a mig curs es queden 
a l'atur i que han de treure 
els seus fills del menjador 
escolar perquè, fora de 
termini, no poden dema-
nar beca. O en les famílies 
de classe mitjana afectades 
per la crisi, que no es veuen 

a si mateixes com a desti-
natàries dels serveis socials 
i no demanen ajuda perquè 
el seu fill o filla pugui anar 
de colònies o participar en 
activitats de lleure. Són 
només tres exemples. 
Però totes aquestes situa-
cions acaben de la mateixa 
manera: amb un nen o una 
nena que veu compromesa 
la seva capacitat de parti-
cipar en activitats d'educa-
ció, alimentació, atenció i 
oci, que són molt impor-
tants per a la seva salut, 
creixement i felicitat.

És per aquest motiu que 
des de Fundesplai activem 
un any més la campanya 
"Prenem partit per la infàn-
cia!". L'objectiu és recaptar 
fons per poder atorgar be-
ques i ajudes perquè nens i 
nenes en situació de vulne-
rabilitat puguin anar de co-
lònies, al menjador escolar i 
a activitats de lleure i reforç 
escolar. L'any passat vam 
aconseguir atorgar més 
18.711 beques i ajuts i això 
només ho podrem tornar a 
fer si aconseguim mobilit-
zar tota la societat i "pre-
nem partit per la infància".

de Fundesplai i també 
gaudir d’actuacions 
musicals. Un any més, 
el sopar compta amb la 
col·laboració d’empreses 
solidàries com Cafès No-
vell, Caves Vallformosa,la 
Cooperativa Falset Marçà 
o autocars Bardet.

Entrant a 
www.fundesplai.org

@fundesplai 

Sílivia 
Bartrina

amb 35€ 
bequem 

una setmana de 
menjador escolar

amb 290€ 
bequem 

una setmana 
de colònies

amb 50€ 
bequem 

un mes d’activitats 
de lleure i 

reforç escolar

 Campanya. Nova edició de “Prenem partit per la infància”, que l’any passat va atorgar més de 18.000 beques

fundesplai mobilitza la societat a 
favor de la igualtat en la infància
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 Visita institucional  El president va agrair la tasca educativa i social que desenvolupa l’entitat

El president de la Generalitat visita fundesplai

El divendres 30 de 
novembre, el M. 
H. President de la 

Generalitat de Catalu-
nya, Joaquim Torra, va 
visitar Centre Esplai, 
l’equipament que des de 
fa més de 10 anys acull 
la seu de Fundesplai al 
barri de Sant Cosme del 
Prat de Llobregat.

Torra va ser rebut per un 
nombrós grup de treba-
lladors/es i voluntaris/
es de Fundesplai a qui va 
dirigir unes paraules. En 
el seu parlament va agrair 
l’esforç en l’impuls de les 
iniciatives educatives, 
socials i ambientals que 

l'entitat desenvolupa ar-
reu de Catalunya a favor 
dels infants, els joves, les 
famílies, el medi ambient 
i el Tercer Sector, així com 
el compromís a favor de la 
democràcia i la llibertat.

Finalment es va celebrar 
una reunió, en el transcurs 
de la qual Josep Gassó va 
agrair al president l’impuls 
d’una nova llei de concerta-
ció social dels serveis d'aten-
ció a les persones, tal com 
va anunciar recentment el 
conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, i va demanar 
suport per als projectes de 
futur de Fundesplai.foto de grup. Representants de l’entitat i un grup nombrós de treballadores i treballadors van rebre Joaquim Torra. FoTo: FUNdESPlai

El passat 22 de 
novembre el con-
seller de Treball, 

Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Ca-
talunya , Chakir El Hom-
rani, va anunciar en la 
cloenda del 6è Congrés 
del Tercer Sector Social 
que Catalunya disposarà 
d'una llei de concerta-
ció social dels serveis 
d'atenció a les persones, 
recollint una proposta 
elaborada pel sector 
social. Les entitats recla-
maven un nou model de 
col·laboració publico-
social que estableixi un 
marc de relació estable i 
permanent d'acord amb 
les directives europees 
de contractació pública.

La normativa permet que el 
Tercer Sector i les empreses 
socials —amb vocació de 
servei públic i més proximi-
tat a la comunitat i al ter-
ritori— siguin aliades prio-
ritàries de l'Administració 
en la gestió dels serveis a les 
persones, i cercar l'eficièn-
cia dels recursos públics i el 
màxim retorn social.

Des de la Taula del Tercer 
Sector es va celebrar l'anun-
ci del conseller El Homrani 
perquè és un pas important 

 Social  Chakir El Homrani recull una proposta elaborada per les entitats del Tercer Sector social

La Generalitat impulsarà una llei de 
concertació social dels serveis d'atenció

per assegurar que l'atenció 
a les persones quedi fora de 
la lògica mercantilista, per 
protegir els drets socials i 
per garantir la qualitat dels 
serveis i suports que reben 
les persones.

Precisament en el mateix 
Congrés, el dia abans, es va 
celebrar el debat "La coo-
peració publicosocial en la 
provisió de serveis a les per-
sones", que va comptar amb 
la participació de Susana 
Ferrer, advocada i diputa-
da de la Junta de Govern de 
l’ICAB i col·laboradora de 
Fundesplai, i que va tenir 
com a tema central el marc 
regulador de la contractació 
pública, que ara es troba en 
un moment important de 
reforma a causa de l’aplica-
ció de les noves directives 
europees en aquest àmbit. 
Els Objectius 2030 han es-
tat el punt de partida del de-
bat, en què s'ha remarcar la 
importància del Tercer Sec-
tor per col·laborar amb les 
administracions públiques 
i el govern i que aquests 17 
objectius es puguin assolir.

Susana Ferrer ha participat 
en l’elaboració de la pro-
posta de llei de concertació 
social dels serveis d’atenció 
a les persones que la Confe-
deració i la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector han pre-
sentat als diferents agents 
implicats (veure requadre 
central).

la directiva 2014/24/UE 
va preveure en el seu 
considerant 114 que els 
Estats membres i els 
poders públics seguien 
tenint llibertat per pres-
tar per si mateixos, o 
bé per organitzar el que 
anomena com “ser-
veis a les persones”, 
de manera “que no 
sigui necessari celebrar 
contractes públics”, i 
posa com a exemples 
diferents de gestió dels 
mateixos el simple fi-
nançament, així com la 
concessió de llicències 
o autoritzacions.

aquesta previsió es 
fa després de qualifi-
car els “serveis a les 
persones” com certs 
serveis socials, sanitaris 
i educatius que, per la 
seva pròpia naturalesa, 
segueixen tenint una 
“dimensió transfron-
terera limitada” donat 
que “es presten en un 
context particular que 
varia molt d’un Estat 
membre a un altre 
degut a les diferents 
tradicions culturals”.

Fins i tot la pròpia 
directiva justifica, a 
partir del “caràcter de-
licat” d’aquests serveis, 
el fet que els Estats 
membres puguin també 

 L'opinió: Susana ferrer advocada i diputada de la junta de Govern de l’iCaB i col·laboradora de Fundesplai

L’acció concertada com a sistema 
de gestió dels serveis d’atenció a les persones

gaudir d’un ampli marge 
de maniobra per organit-
zar l’elecció dels proveï-
dors d’aquests serveis de 
la manera que considerin 
més oportuna, fet que 
permet organitzar la 
prestació d’aquests ser-
veis a través d’operadors 
econòmics que reuneixin 
les condicions prèviament 
fixades pel mateix Estat, 
sempre que es respectin 
els principis de transpa-
rència i no discriminació.

la normativa actual 
vigent permet l’opció no 

contractual dels serveis 
així com la possibilitat 
que es reservi a les 
entitats del Tercer Sector 
la prestació d’aquests 
serveis. 

Tenint en compte que 
l’article 24.4 de l’Es-
tatut d’autonomia de 
Catalunya reconeix a les 
entitats del Tercer Sector 
el dret a complir llurs 
funcions en els àmbits 
de la participació i la 
col·laboració socials i 
davant, l’evidència de la 
viabilitat jurídica d’a-

Susana ferrer. Durant la seva ponència en el VI Congrés del 
Tercer Sector.

questa opció no con-
tractual en la gestió 
dels serveis d’atenció 
a les persones, des 
del Tercer Sector s’ha 
plantejat un model 
de prestació d’aquest 
tipus de serveis per a 
les entitats del mateix 
sector a través de 
l’acció concertada.

En la clausura del Vi 
Congrés del Tercer 
Sector, el conseller de 
Treball, afers Socials 
i Famílies va anunciar 
l’impuls d’una llei de 
concertació social per 
tal de crear un model 
que “promocioni la 
qualitat del servei i la 
professionalitat i pro-
ximitat i que eviti l’es-
peculació en l’atenció 
a les persones”.

aquesta proposta, que 
podria ser compatible 
amb un sistema alter-
natiu contractual, sens 
dubte ve a donar res-
posta a l’esperit de la 
normativa comunitària 
que permet exceptu-
ar de la contractació 
pública la gestió dels 
serveis d’atenció a les 
persones en tant que 
serveis delicats de di-
mensió transfronterera 
limitada que reque-
reixen una atenció 
pròxima i de qualitat.

@suport_org

Víctor 
García 
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 Jornada de Suport associatiu Més de 150 representants d’entitats assisteixen a la conferència sobre la nova normativa

Preocupació del Tercer Sector  
per la llei de protecció de dades

El Reglament eu-
ropeu de protec-
ció de dades va 

entrar en vigor el 2016, 
però no va ser d’obligat 
compliment fins al 25 
de maig d’aquest any. 
Tot i el marge de dos 
anys per complir amb 
la normativa, moltes 
entitats no s’hi han 
adaptat fins fa pocs 
mesos. Algunes encara 
tenen en compte la nor-
ma desfasada del 1999. 

Glòria Freixa i Joana Marí, 
expertes de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), van re-
soldre els dubtes de les en-
titats al voltant de la nova 
llei durant la jornada que 
va organitzar Suport As-
sociatiu el 24 d’octubre al 
Centre d’Estudis Jurídics 
de Barcelona. Més de 150 
representants d’associaci-
ons i fundacions van assis-
tir a la conferència.

L’acte es va 
centrar en 
la norma que va 
entrar en vigor 
el passat 
mes de maig

Quins són els principals 
neguits de les entitats al 
voltant de la protecció 
de dades? 
Primer de tot, complir amb 
la norma. És com si la regu-
lació del 2016 fos nova i no 
hi hagués hagut res abans 
sobre protecció de dades. De 
cop, tothom s’està posant 
nerviós per complir amb la 
normativa, i ja és una bona 
cosa que s’hagi creat aquesta 
consciència de compliment. 
Estan preocupats sobretot 
pel tema de les xarxes, per 
l’ús de les imatges, i per si 
el compliment els suposa-
rà una quantitat de diners 
important en la gestió, o si 
ho podran fer ells mateixos 
sense l’ajut de ningú. 

Quins són els principals 
errors que es cometen?
No acaben de ser conscients 
de la importància d’aquest 
dret fonamental. Moltes en-
titats s’ho prenen com una 
llei que només obliga a po-
sar una clàusula informativa 
perquè els usuaris la signin, 
i llestos. L’error més gran és 
no veure que és un còmput 
global. Cal fer-se una foto-
grafia de les característiques 
i necessitats de l’entitat per 
veure quines obligacions ha 
de complir i quines no. Mol-
tes entitats es queden amb 
una petita obligació que 
seria com la façana. La pro-
tecció de dades no és només 
donar aquesta informació. 

Quines són les principals dife-
rències de la nova normativa 
respecte a l’anterior?
La nova normativa ha canviat d’en-
focament i es basa en dos eixos. 
Un d’aquests és el que exigeix la 
determinació dels riscos concrets 
per a les persones derivats dels 
tractaments que es realitzen per 
cada entitat. Quan l’entitat ja sap 
quin és el grau de risc per als drets 
de les persones, han de determinar 
quines mesures han d’implantar.

i el segon eix?
La responsabilitat proactiva, l’a-
nomenada accountability. Això 
suposa que les entitats no només 
han de complir amb la protecció de 
dades, sinó que, a més, han de triar 
les millors mesures per protegir les 
persones i han d’estar en disposició 
de demostrar-ho. Abans era més 
formal i menys flexible, perquè 
tothom havia de complir amb les 
mateixes obligacions. Per exemple, 
les mesures de seguretat eren les 
mateixes per a un hospital que per 
a una clínica dental. El que ho defi-
nia eren el tipus de dades tractades 
(salut), no els riscos.

Hi ha entitats que encara no 
s’han adaptat a la normativa.
Fa dos anys que fem formació espe-
cífica i actes de sensibilització. Hem 
posat a disposició de les entitats 
guies i eines per adaptar-se al RGPD 
a través de la nostra pàgina web 
(www.apdcat.cat). Esperem que les 
entitats, en la mesura que puguin, 
estiguin complint amb les seves 
obligacions. El nou reglament, tot i 
el seu canvi d’enfocament, continua 

Quines entitats han de 
complir amb més obli-
gacions?
Les entitats que treballen 
amb dades de categoria es-
pecial. Per exemple, les que 
utilitzen moltes dades pel 
seu funcionament, les que 
tracten dades de menors, 
salut, religió, ideologia... 

On s’han de dirigir les 
entitats que tinguin 
dubtes sobre com trac-
tar les seves dades?
A l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades tenim 
un servei d’atenció al públic 
que atén totes les consultes 
i, a més, hi ha un servei de 
consultoria per a les en-
titats que prefereixin fer 
les consultes de manera 
presencial. En aquest cas 
s’ha de fer demanant hora 
prèviament. 

basant-se en els mateixos principis 
(limitació de la finalitat, minimitza-
ció, i manté obligacions tan impor-
tants com l’obligació d’informar les 
persones, o de tenir una base jurídica 
per tractar les dades: consentiment, 
contracte, obligació legal...).

En general, és una millora res-
pecte a l’anterior norma?
És una norma amb perspectiva 
de futur, que es va redactar amb 
la idea que fos “tecnològicament 
resistent”; és a dir, està pensada 
perquè es pugui aplicar indepen-
dentment de les tecnologies que va-
gin sortint. Inclou moltes millores, 
com la responsabilitat proactiva, la 
voluntat de compromís de les en-
titats i que siguin les entitats que 
tracten les dades qui determinin 
les mesures que cal aplicar. A més, 
dona més control als titulars sobre 
les pròpies dades, ampliant drets 
com el d’accés o supressió, i creant-
ne de nous com el de portabilitat o 
limitació del tractament.

Entrevista a: Glòria freixa
autoritat Catalana de Protecció de dades

Entrevista a: Joana Marí
autoritat Catalana de Protecció de dades

“No es tracta d’incloure una 
clàusula informativa i llestos”

“Cal un compromís actiu 
per part de les entitats”

Fundesplai, a través del 
projecte Suport associatiu, 
ofereix assessorament a les 
entitats que tinguin dubtes 
sobre el nou reglament de 
protecció de dades. les 
consultes les resol un equip 
expert que dona resposta a 
les associacions i fundaci-
ons de manera telemàtica, 
telefònica i presencial. 
Suport associatiu també 
s’encarrega d’implementar 
la normativa a les entitats 
que així ho sol·licitin. Per a 
qualsevol consulta, cal envi-
ar un correu electrònic a la 
direcció juridic@suport.org. 

Suport 
Associatiu 
t’assessora

Júlia 
Hinojo

@jliahinojo 

Mireu 
l’entrevista 
completa

Més info:
Fundesplai.org
Tel. 93 551 89 90

Mireu 
l’entrevista 
completa
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Els tres elements millor valorats

...i els tres pitjors

Els menús són entenedors 
i arriben a les famílies? 

Es fan enquestes de satisfacció?

S'atenen adequadament 
les al·lèrgies i intoleràncies?

El projecte pedagògic és coherent 
amb el projecte educatiu del centre?

El menú segueix 
la dieta mediterrània? 

Els infants participen en la 
planificació de les activitats?

46,62%

8,32%

39,26%

8,12%

54,16%

18,38%

1,55%

17,99%

16,25%

13,73%

2,32%

21,86%

7,93%

55,32%

3,48%

29,40%

10,44%

24,37%

43,91%

18,38%

26,11%

38,49%

47,97%

45,65%

Totalment 
d'acord

Força 
d'acord

Gens 
d'acord No ho sé

Totalment 
d'acord

Força 
d'acord

Gens 
d'acord No ho sé

 Opinió

agroecologia escolar, 
malbaratament 
alimentari, autono-
mia i participació 
són reptes que d’un 
temps ençà estan 
presents en el temps 
de migdia amb l’ob-
jectiu que menjadors 
i cuines escolars 
esdevinguin espais 
educatius promotors 
d’un model alimentari 
basat en la sostenibi-
litat, l’educació ambi-
ental i la nutrició.

aquest curs hem 
posat en marxa el 
projecte “alimentem 
les escoles”, amb 
què es proveeixen les 
cuines de Sant Cugat 
del Vallès de verdures 
i hortalisses de proxi-
mitat, cultivades per 
la pagesia del Parc de 
Collserola.

la primera fase del 
projecte ha estat fer 
arribar els productes 
de proximitat a les 
cuines i donar-lo a 
conèixer a infants, 
cuineres i monitores, 
aFas i escoles. la 
segona fase pretén 
establir projectes 
comuns entre els 
infants, pagesia i 
menjador.

Quins són els avan-
tatges?

◗ Nutricionals: pro-
ductes més frescos, 
saborosos i amb més 
nutrients, en el punt 
òptim.

◗ ambientals: cultiu 
respectuós, varietats 
autòctones.

◗ reducció de la con-
taminació: productes 
ecològics de quilò-
metre zero, sense 
envasos ni químics.

◗ Socials: reactivació 
de l’activitat agrària 
del Parc de Collserola, 
comerç just, sense 
intermediaris.

◗ reducció del malba-
ratament alimentari 
en origen: les planta-
cions són planificades 
i no hi ha excedent.

@fundesplai

Marisa  
Cera

Nutricionista 
Paidos+ 

Fundesplai

Nous reptes 
a assolir

El servei de men-
jador de les esco-
les catalanes té 

una valoració global 
d’aprovat just (5,22 
sobre 10). Aquesta és 
la principal conclu-
sió que s’extreu dels 
resultats d’una en-
questa online oberta 
a tothom que hem fet 
des de Fundesplai i 
en què han participat 
un total de 517 perso-
nes de 132 municipis 
diferents.

Les dades indiquen que, 
a escala global, l’alimen-
tació és l’àmbit valorat 
més positivament i el del 
lleure educatiu el més ne-
gatiu.

Aquest formulari ha estat 
una eina innovadora que 
ha permès avaluar inte-
gralment i de manera 
universal aquest servei. 
De les 517 persones par-
ticipants, 225 eren mem-
bres de famílies usuàri-
es, 128 membres de la 
comissió de menjador, 
48 membres de la junta 
de l’AMPA, 45 mestres i 

l’enquesta que s’esmenta 
en aquest article ha estat 
universal i oberta. Però a 
Fundesplai també n'hem 
fet una entre les famílies 
amb fills/es en escoles on 

som presents al temps del 
migdia en què ens donen 
una valoració global de 7,6. 
Unes xifres que mirades en 
detall donen els següents 
resultats: 7,5 en la valora-

ció del temps de dinar, 7,6 
en el temps de lliure, i 8 a 
l’equip de monitors/es, a la 
tasca de l’entitat a l’escola 
i a les activitats extraesco-
lars i acollida.

Notable per a Fundesplai

de ser obligatòria per al 
bon funcionament dels 
equips educatius i l’a-
tenció als infants, i les 
ràtios haurien de ser 
molt més ajustades del 
que són en la majoria 
dels casos.

Conclusions
En general, veiem que cal 
millorar la qualitat peda-
gògica del temps educa-
tiu del migdia, la partici-
pació infantil, les ràtios, 
la formació contínua dels 
equips i la comunicació 
amb les famílies.

Cal avançar per fer que 
el temps del migdia si-
gui un espai educatiu on 
l’infant té la possibilitat 
d’aprendre des d’una 
posició d’agent actiu, on 
pot crear i participar en 
activitats que, més enllà 
de les pròpies del temps 
de dinar, afavoreixen el 
seu desenvolupament 
integral.

71 persones amb altres 
perfils.

Progressa  
adequadament en...
L’atenció adequada a les 
al·lèrgies i intoleràncies, 
la claredat i accés als me-
nús i la dieta mediterrà-
nia són els aspectes més 
ben valorats.

Això demostra que s’estan 
fent grans esforços a tot el 
territori perquè l’alimen-
tació dels nens i les nenes 
a l’escola sigui saludable 
i equilibrada, seguint la 
dieta mediterrània, tal 
com recomana l'Agència 
de Salut Pública de Cata-
lunya (ASPCAT) a la guia 
L'alimentació saludable en 
l'etapa escolar. 2017.

necessita  
millorar en...
En l’altre plat de la ba-
lança, més d’un 55% dels 
enquestats/des diuen 
que no es fan enquestes 
de satisfacció a les famí-
lies usuàries. Això és sor-
prenent, ja que qualsevol 
prestació de servei hauria 
d’anar associada a la pos-
sibilitat de valorar-lo per 
part dels usuaris, cosa 
que no s’està produint 
en aquest àmbit a la llum 
de les dades obtingudes.

A més, segons les enques-
tes, hi ha molts casos en 
què el projecte pedagògic 
del temps del migdia no 
és coherent amb el pro-
jecte educatiu del centre. 
Aquesta situació suposa 
un important desajust, 
ja que els projectes edu-
catius de centre han de 
representar la base de 
treball educativa de to-
tes les activitats i serveis 
que es desenvolupen a les 
escoles i instituts, tant 
en horari lectiu com no 
lectiu.

Finalment, pel que fa als 
aspectes més mal valo-
rats, també crida l’aten-
ció que en una gran part 
d’espais del migdia els 
infants no poden par-
ticipar i implicar-se en 
l’organització de les ac-
tivitats i, per tant, s’està 
vulnerant el seu dret a 
poder participar i incidir 
en les decisions que els 
afecten.

El desconeixement,  
el gran repte
L’aspecte més descone-
gut és si l’equip educatiu 
rep formació contínua 
(37,14% de desconei-
xement i més d’un 25% 
de respostes negatives). 
En segon lloc, moltes de 
les enquestades ignoren 
la ràtio que s’aplica du-
rant el temps educatiu 
del migdia (27,85% de 
respostes "no ho sé" i 
més del 25% ràtios molt 
altes), i en tercera posi-
ció trobem un desconei-
xement elevat de si es 
fomenta la igualtat de 
gènere (24,56% de des-
coneixement).

El treball i la formació 
dels equips educatius del 
temps de migdia són una 
de les claus d’èxit per-
què aquest esdevingui 
un espai d’aprenentatge 
integral de l’infant, per 
això pensem que la for-
mació contínua hauria 

@fundesplai  

Núria 
Gassó

 Enquesta Resultats de l'Eina de Diagnòstic de menjadors escolars a Catalunya

Posem a examen el temps 
educatiu del migdia

Proveïm les 
cuines de 
Sant Cugat 
de verdures 
i hortalisses 
de proximitat
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 iberoamèrica Núria Valls, directora general de Fundesplai i Fundación Esplai, elegida nova presidenta de l’entitat

La nova junta de La Liga iberoamericana 
aposta pel treball en xarxa

La Junta Directiva 
de La Liga Iberoa-
mericana d'Orga-

nitzacions de la Socie-
tat Civil es va reunir els 
dies 29 i 30 d'octubre a 
San José de Costa Rica, 
Costa Rica, en la seva 
assemblea ordinària de 
socis, amb la participa-
ció de 19 organitzaci-
ons associades, entre 
presents i vots delegats.

A l'assemblea es va re-
novar la Junta Directiva, 
i Núria Valls, directora 
general de Fundesplai 
i Fundación Esplai, va 
ser elegida com a nova 
presidenta en substitu-
ció d’Alejandra Solla, de 
Fundación SES. Valls era 
fins ara vicepresidenta de 
l’entitat i Solla ocupa des 
d’abril de 2018 el càrrec de 
directora executiva de La 
Liga. A més, es va acordar 
la incorporació de noves 
organitzacions: Fundaci-
ón Paniamor, Costa Rica; 
UOCRA, Argentina; CDIA, 
Coordinadora por los De-
rechos de la Infancia y la 
Adolescencia, Paraguay, i 
RENAPSI, Brasil.

al 2019, 
20è aniversari
Durant les jornades de 
l’assemblea, La Liga va 
abordar la temàtica de la 
situació de les persones 
migrants a Centreamèrica 
i va publicar un comunicat 
aprovat per l'assemblea de 
socis, que es pot consultar 
al web de la xarxa.
A més es va abordar la si-
tuació política de la regió 
i els principals reptes en 
una anàlisi de José Luis 
Siguil, del Moviment Tzuk 
Kim Pop de Guatemala, 
i de Renee Fresard, de 
Fundació Superació de la 
Pobresa de Xile. Francis 
Valverde, d'ACHNU-C-
hile, membre de la Junta 
Directiva, va exposar els 
resultats d'una enquesta 
enviada als associats so-
bre la situació i la difusió 
dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS 2030) en els seus 
països, tant en l'àmbit de 
les entitats com dels dife-

aquest proper 2019 
La Liga complirà 20 
anys. Quin creus 
que és el seu princi-
pal llegat?
La Liga ha mantingut 
durant aquests 20 anys 
una xarxa d’organitza-
cions de la societat civil 
que ha treballat de forma 
transversal fent col·lab-
oració sud-sud a la zona 
d’Iberoamèrica, i això no 
ha estat fàcil. Però això 
ens ha permès compartir 
aprenentatges i impulsar 
projectes junts per tre-
ballar a favor dels més 
vulnerables.

Com a nova presidenta 
de La Liga, quins són 
els principals reptes 

Entrevista a: núria Valls
Nova presidenta de la liga iberoamericana

“La Liga ens ha permès 
treballar en xarxa a favor 
dels més vulnerables”

Ivonne 
del Pozo

@idelpozo 

núria Valls i Carol,
presidenta Fundes-
plai Fundación Esplai 
(Espanya)

francis Elizabeth 
Valverde Mosquera,
vicepresidenta aCHNU 
(Xile)

Valdinei 
Valerio da Silva, 
vicepresident rENaPSi 
(Brasil)

Pedro delprato, 
secretari El abrojo 
(Uruguai)

Miquel Cortés Bofill, 
tresorer Fe y alegría 
(Guatemala)

renee fresard 
Cáceres, 
vocal Fundación 
Superación de 
la Pobreza (Xile)

daniela dorantes 
Salgado, 
vocal Servicios a la 
Juventud A.C. (Mèxic)

rubén Quintanilla, 
vocal 
FUNSalProdESE 
(El Salvador)

José Luis Siguil, 
vocal Movimiento 
TZUK KiM PoP 
(Guatemala)

rolando Kandel, 
vocal Fundación 
SES (Argentina)

alejandra Solla, 
directora executiva 
Fundación SES 
(Argentina)

ivonne del Pozo, 
secretària 
Fundesplai (Espanya)

que es planteja?
En destacaré dos. En l'àm-
bit intern treballarem per 
reforçar la identitat de 
La Liga, que les entitats 
membres se'n sentin part 
i que tots els membres de 
la Junta treballin perquè 
aquesta sigui una presidèn-
cia col·legiada. Pel que fa a 
l'extern, l’impuls de projec-
tes conjunts que tinguin a 
veure amb la incidència 
política i programes a favor 
de la joventut.

Què caracteritza la nova 
junta de La Liga?
És una junta ampliada, 
més diversa i que repre-
senta més països. A més, 
ve acompanyada de la nova 
figura de la directora exe-

La nova junta directiva de La Liga iberoamericana
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cutiva, l’Alejandra Solla, 
que es podrà dedicar es-
pecíficament als projectes 
concrets de La Liga.

Quins són els principals 
problemes de la regió?
L’augment de les desi-
gualtats, els problemes 
de la joventut i els proces-
sos migratoris. De fet són 
tres temes que estan molt 
interrelacionats.

i quins són els princi-
pals reptes de la soci-
etat civil organitzada?
Posar el nostre gra de sorra 
per revertir aquests proble-
mes que et mencionava i, a 

més, aconseguir que cada 
cop siguem més reconeguts 
pels diferents governs. Ob-
servem en els darrers anys 
una creixent resistència 
per part de governs poc 
democràtics a establir un 
diàleg fluid amb la socie-
tat civil.

Com s’ha viscut la ir-
rupció de governs com 
el de Balsonaro?
Amb molta preocupació. 
Precisament ho veiem com 
la conseqüència d’aquest 
augment de les desigual-
tats que comentava. La 
desaparició de les classes 
mitjanes empenyen molta 
gent cap als extrems, en 
aquest cas cap a l’extrema 
dreta.

Com a directora de 
fundesplai, quin creus 
que és el principal 
aprenentatge que 
rebem de La Liga i 

quin el que poden 
obtenir de nosal-
tres?
Nosaltres rebem molt 
de La Liga! Principal-
ment un aprenentatge 
des d’una visió de l'A-
mèrica Llatina molt 
diferent del que pot ser 
l’europea, però amb la 
qual compartim molts 
valors: de participació, 
de lluita, d’apodera-
ment dels més vulne-
rables. I el que podem 
aportar nosaltres és la 
nostra visió des d’Eu-
ropa i la nostra experi-
ència de treballar amb 
els infants i joves per 
construir una ciutada-
nia compromesa a par-
tir de l’educació en el 
lleure. Això és un model 
propi de “l’esplai” que 
ens demanen molt des 
de l'Amèrica Llatina i 
Europa!

rents nivells de govern, i el 
coneixement i compromís 
que hi ha de la temàtica, 
especialment els organis-
mes governamentals que 
estan interpel·lats i que 
tenen implicació directa en 
la seva difusió i vetllament 
per l’acompliment, en cada 
un dels països.

També es va realitzar la 
corresponent rendició de 
comptes, tant tècnica com 
econòmica. Es van detallar 
tots els processos en mar-
xa reportats per Alejandra 
Solla, la directora executi-
va de La Liga, que va ser 
acompanyada per totes 
les persones presents, que 
li van renovar la confian-
ça i suport. En l’informe 
hi van participar els socis 
presents i també les perso-
nes membres de la Junta 
Directiva.

Així mateix, es van revisar 
alguns apartats dels Esta-
tuts, que van ser modificats 
i aprovats, i es va desenvo-
lupar treball en grups foca-
litzats en la definició d’acci-
ons per al 20è aniversari de 
La Liga Iberoamericana el 
2019 i el pla de treball per 
als propers anys centrats 
en més protagonisme de 
les associades, les seves 
capacitats i les seves po-
tencialitats, entre d'altres.
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un curs per fomentar la mirada violeta
Fundesplai desplega el segon any de l’Encoratja’t amb infants, joves i comunitat

El curs 2017-18, 
Fundesplai 
anunciava la 

posada en marxa del 
programa EnCORat-
ja’t per la igualtat de 
gènere i la violència 
zero a totes les escoles i 
centres d’esplai on som 
presents. Amb aques-
ta iniciativa, més de 
85.000 nois i noies han 
tingut l’oportunitat de 
participar en diferents 
activitats i propostes 
a fi de convertir-se 
en agents actius en 
la construcció d’una 
societat més igualitària 
i lliure de qualsevol 
forma de violència. 

Durant aquest primer any 
de la proposta educativa, 
hem pres consciència de 
la necessitat de construir 
la mirada violeta de què 
ens parla la sociòloga Ma-
rina Subirats. Una mirada 
violeta amb què, entre 
altres coses, hem analit-
zat els jocs, els espais, les 
lectures, els personatges 
dels eixos d’animació des 
d’una visió coeducativa i 
hem revisat el llenguatge 
per fer-lo més inclusiu i 
menys sexista. Simultà-
niament, hem organitzat 
moltes activitats amb els 
infants, les famílies i la 
comunitat per parlar del 
que significa avui dia ser 
nen o nena, per debatre 
sobre la influència que te-
nen els mandats de gènere 
tradicionals i la necessitat 
de superar-los i ens hem 
esforçat per ampliar els 
models de referència, es-
pecialment respecte a les 
dones, posant en relleu les 
seves contribucions valu-
oses. 

Avui més que mai s’han 
d’adoptar els valors de 
l’EnCORatja’t perquè el 
respecte, la igualtat, les ac-
tituds de cooperació i cura 
i la cultura de pau consti-
tueixin el pilar fonamental 
de la nostra convivència. 
Amb aquest objectiu, el 
segon any de desenvolu-
pament del programa es 

vol centrar en dos aspectes 
fonamentals: en la preven-
ció de l’assetjament i obrir 
un diàleg amb els infants 
per parlar de l’afectivitat i 
la sexualitat sense prejudi-
cis mentre potenciem acti-
tuds de respecte envers la 
diversitat afectiva i sexual.

Aquest segon any de 
l’EnCORatja't ens refor-
ça encara més en el con-
venciment dels valors de 
la proposta, que es desen-
volupa en un context cada 
cop més sensibilitzat.  
Tinguem en compte que 
aquests dos últims anys 
seran recordats com els 
anys en què va començar 
la revolució de les dones. 
Una revolució que va arri-
bar a través de la campa-
nya #MeToo ('jo també'), 
que ha suposat l'impuls 
de  tota mena de mobi-
litzacions al món contra 
l’abús i l’assetjament i ha 
posicionat el tema de la 
igualtat com a prioritat en 
les agendes dels governs.

Campanyes de 
sensibilització social 
El programa aporta molts 
recursos educatius i plan-
teja diverses accions i 
campanyes col·lectives 
de sensibilització a les co-
munitats. D’una banda, la 
creació de “Colles encorat-
jades”. Nenes i nens que 
aprofiten la força del grup 
per mediar en la resolu-
ció dels conflictes. D’altra 
banda, la commemoració 
de dates internacionals 
com a mitjà de sensibilit-
zació. 

El 20 de novembre, dia 
internacional dels drets 
de l’infant, vam posar en 
marxa la campanya “En-
CORatja’t per la diversi-
tat”. Va mobilitzar més de 
12.000 nenes i nens als 
esplais i escoles on gesti-

Els equips educatius d'escoles i centres d'esplais s’encoratgen per la igualtat de gènere!

 
@sescardibul3

Susagna  
Escardíbul

Prevenció de 
les violències 
i diversitat 
afectiva i 
sexual, eixos 
del segon 
any de 
l'EnCORatja't 

20n. 12.000 infants d’escoles i esplais van participar en accions  reivindicatives entorn el dret al lleure, la igualtat de gènere i la violència zero amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants.
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un curs per fomentar la mirada violeta
Fundesplai desplega el segon any de l’Encoratja’t amb infants, joves i comunitat

onem el Temps del Mig-
dia així com d’altres en-
titats de l’Estat espanyol. 
Els infants van sortir al 
carrer per reivindicar el 
dret a la igualtat i a la no 
discriminació i de forma 
simbòlica es van sumar a 
la iniciativa de pintar un 
banc amb els colors de la 
bandera LGTBI. Un banc 
multicolor amb el qual 
es representa el valor de 
l'empatia i el reconeixe-
ment a les diferències. 

La propera acció col·le-
ctiva coincidirà amb el 
dia mundial contra el 
bullying, que se celebra el 
2 de maig. Amb l’eslògan 
“Davant l’assetjament 
#Mou-te”, impulsarem 
una campanya de cons-
cienciació mitjançant la 
música i el ball que es 
difondrà a través de les 
xarxes socials. Des de 
Fundesplai esperem que 
totes aquestes propostes 
contribueixin a la reflexió 
crítica sobre la societat 
que ens envolta i sobretot 
a continuar obrint totes 
les possibilitats perquè 
les nenes i els nens pu-
guin créixer en els valors 
de la igualtat, el respecte 
i la llibertat. 

Milers 
d'infants 
reivindiquen 
el dret a 
la diversitat 
el 20-N 

El 6 i el 15 de setembre 
es van reunir els equips 
de monitores i monitors 
de les escoles i els es-
plais, respectivament, en 
les tradicionals trobades 
d’inicis de curs. En total, 
hi van participar unes 
500 persones que van 
poder conèixer de prime-
ra mà les novetats del 
segon any de la proposta 
educativa i es van formar 
en recursos educatius 
per desenvolupar-la. 
Totes dues trobades es 
van celebrar a CENTrE 
ESPlai, la seu de Fundes-
plai al Prat de llobregat.

Els equips educatius d'escoles i centres d'esplais s’encoratgen per la igualtat de gènere!

 Opinió

Hem endegat el curs 
2018-2019 amb el 
ferm propòsit de 
continuar reforçant, 
per segon any, els 
valors que promou la 
proposta educativa 
EnCoratja’t. En aquest 
segon any volem 
posar l’accent en el 
respecte envers la di-
versitat afectiva i se-
xual i en com treballar 
la violència que sovint 
es deriva de la manca 
de respecte envers 
aquesta diversitat.

Fundesplai vol en-
coratjar als infants 
i joves a posar-se al 
costat de la persona 
que pateix qualsevol 
tipus de violència. Cal 
trencar amb aquells 
comportaments 
disruptius que ens 
fan mal, que no ens 
ajuden a avançar, per 
això volem crear, als 
esplais i a les escoles, 
Colles EnCoratjades. 
la força de la Colla 
és la força del grup. 
Formar part d’aquesta 
Colla és una oportu-
nitat per reforçar les 
actituds positives en 
les relacions huma-
nes, aquelles actituds 
que construeixen 
ciutadanes i ciutadans 
cooperatius, solida-
ris, amb capacitat 
transformadora i amb 
esperit crític.

Per dotar de contingut 
a les colles d’infants 
i joves encoratjats, 
treballem per fomen-
tar un clima inclusiu i 
de respecte mutu dins 
del grup, per evitar 
l‘assetjament entre 
iguals; promovem un 
model de masculinitat 
alternativa que s’allu-
nyi dels estereotips 
masclistes; obrim un 
diàleg per parlar de 
l’afectivitat i sexuali-
tat lliure de pors i pre-
judicis i potenciem les 
actituds de respecte, 
normalització i inte-
gració de la diversitat 
afectiva i sexual.

@jaruizfCE

José antonio 
ruiz

responsable 
de continguts 

i relacions

Tu també 
pots ser un 
encoratjat

20n. 12.000 infants d’escoles i esplais van participar en accions  reivindicatives entorn el dret al lleure, la igualtat de gènere i la violència zero amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants.
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Web adaptada. Aquesta plataforma digital s’adapta a mòbils i tauletes, cada cop més populars en la navegació.

Esteu buscant casa 
per desconnectar 
un cap de setma-

na enmig de la natura? 
O fer una celebració 
amb aquella colla que 
fa temps que no veieu? 
O potser voleu venir 
amb l’esplai de campa-
ments aquest estiu... o 
amb l’escola a fer unes 
colònies o un treball 
de síntesi? I amb l’AM-
PA? Amb el portal 
cases.fundesplai.org 
us ho posem molt més fàcil.

Hem posat tot el nostre 
cor, creativitat i entusi-
asme per aconseguir una 
web accessible, còmoda, 
clara, dinàmica i connec-
tada amb les persones, la 
natura, el territori i els 
nostres valors.

Les cases de colònies i la 
natura que les envolta ens 
ofereixen un marc de treball 
inigualable per desenvolu-
par la nostra tasca socioe-
ducativa i mediambiental, 
que creiem que hem d’a-
profitar també al terreny 
digital.

Volem apropar la natura 
als visitants internautes i 
donar a conèixer com són 

 internet   Nou site de les cases de colònies, terrenys d’acampada i albergs de natura de Fundesplai 

La web cases.fundesplai.org 
posa la natura a l’abast d’un clic

natura us acompanyarà en 
la vostra aventura. 

Remeneu la web i hi des-
cobrireu infinites possibi-
litats de gaudir de la natu-
ra, la bona companyia, el 
menjar casolà i el turisme 
sostenible.

Web amiga de 
mòbils i tauletes 
Hem desenvolupat la nova 
web de les cases de colò-
nies sota els criteris del 
disseny responsiu, és a dir, 
pensada per a una òptima 
visualització i funciona-
ment en mòbils i tauletes. 
Ara ja podeu reservar casa 
de colònies amb un sol dit.

La navegació, la cerca o la 
reserva d’una casa de co-
lònies a través de smartp-
hones i tauletes es fa de 
manera intuïtiva i sempre 
amb els menús generals vi-
sibles i posicionats en els 
llocs òptims per accedir a 
les diferents seccions.

i per acabar, 
un petit secret... 
Sabíeu que a través d’una 
web també es poden fer 
jocs de pistes? Observeu 
atentament quan estigueu 
navegant per cases.fundes-
plai.org perquè potser hi 
descobriu algun animal dels 
que viuen als boscos de les 
cases que s’ha perdut i s’està 
passejant per la web. Acon-
seguireu seguir-li el rastre?

les nostres cases de colònies 
i quines activitats hi fem.

La nova web, per exem-
ple, posa en valor les 
nombroses mesures d’ac-
cessibilitat i sostenibilitat 
dels equipaments i dona 
visibilitat als segells de 
qualitat i certificacions 
internacionals com la de 
BIOSPHERE de turisme 
sostenible que ja certifica 
vuit de les nostres cases i 
albergs.

reserves online i un 
cercador intel·ligent
La posada en marxa d’a-
questa plataforma ha ser-

vit per incorporar funci-
onalitats essencials com 
poder fer reserves online. 
Ja era hora, no?

Ara és fàcil, ràpid i segur! 
En pocs clics es pot consul-
tar la disponibilitat de da-
tes de la casa sol·licitada, 
reservar un cap de setmana 
al moment a través d’una 
passarel·la de pagament de 
màxima seguretat, dema-
nar el pressupost acurat de 
quant costaria una estada 
en grup o unes colònies 
escolars...

El site també incorpora 
un potent motor de cer-

ca intel·ligent a través del 
qual podeu filtrar pel tipus 
d’allotjament que neces-
siteu, per comarca i pels 
serveis o instal·lacions de 
les cases.

I si voleu calcular quanta 
estona estareu al cotxe o 
l’autocar per arribar-hi, 
podeu fer servir el cercador 
georeferenciat que permet 
cercar casa de colònies a 
una distància establerta a 
partir del punt de sortida. 

Ofertes, excursions i 
més sorpreses! 
Les ofertes especials, caps 
de setmana temàtics i des-

comptes són molt visibles 
perquè tothom ho pugui 
aprofitar. A més, hi ha la 
possibilitat de subscriure's 
al butlletí d’ofertes per re-
bre-les directament per 
mail. No les deixeu escapar!

I si us agrada caminar i 
descobrir racons de natura 
espectaculars en família, 
no dubteu a visitar la sec-
ció “Itineraris de natura”, 
on trobareu excursions per 
a totes les edats i de difi-
cultat i durades variables. 
Una descripció detallada 
de l’excursió amb explica-
cions sobre el paisatge, la 
història i els secrets de la 

 innovació  Fundesplai va implementar el passat juny el sistema d’escriptori remot

Treballar en el 'núvol', per tal de  
millorar la nostra tasca educativa i social

Ser més eficients 
en la tasca edu-
cativa, social i 

ambiental que desen-
volupa Fundesplai com 
a entitat del Tercer 
Sector és el principal 
objectiu del profund 
procés d’innovació 
tecnològica engegat 
per l’organització en 
els darrers anys.

@fundesplai 

Xavier 
Romeu 

Una de les principals in-
novacions en aquest sentit 
ha estat el canvi del sis-
tema informàtic. A finals 
del passat mes de juny, els 
més de 440 treballadors/
es tant de les oficines cen-
trals com d’altres centres 
de Fundesplai vam co-
mençar a treballar al “nú-
vol”, és a dir, vam passar a 
treballar amb un “escrip-
tori remot”. Amb aquest 
sistema les nostres apli-
cacions i dades es troben 
en servidors externs a 
Centre Esplai que estan 
sempre disponibles, es-

tan més segures i podem 
accedir-hi des de qualse-
vol lloc i amb qualsevol 
dispositiu.

L’externalització dels sis-
temes informàtics ha estat 
possible gràcies a l’alian-
ça amb un partner català, 
Advance Group, que a més 
d’una demostrada sensibi-
litat social son experts en 
Citrix, la tecnologia que 
permet aquesta forma de 
treballar en el núvol.

Aquest canvi ha suposat 
per a treballadors/es una 
homogeneïtzació dels es-
criptoris i una millora de 
la velocitat de d’execució 
de les aplicacions i en la 
navegació per internet, 
a més que ara comptem 
amb un suport als usuaris 
de 24/365.Escriptori remot. El nou sistema permet accedir a l’escriptori des de qualsevol lloc.. FoTo: FUNdESPlai

@jon_pasquier 

Jonathan 
Pasquier
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Tallers de natura. Els participants al Fòrum d'Escoles Verdes del Baix Llobregat, majoritàriament alumnes de secundària, van 
fer diferents tallers per conèixer mesures d’estalvi energètic o la fauna i flora locals. FoTo: a. VallE

Prop de 100 per-
sones, majorità-
riament alumnes 

de secundària, però 
també professores i 
professors i experts en 
sostenibilitat van parti-
cipar el 8 de novembre 
al IV Fòrum d'Escoles 
per la Sostenibilitat del 
Baix Llobregat. En to-
tal 16 centres, amb 60 
alumnes i 30 profes-
sors/es de les xarxes 
adherides a la XESC 
del Baix Llobregat.

La trobada, que va tenir 
lloc a Centre Esplai (el 
Prat de Llobregat), es va 
centrar en els efectes i 
causes del canvi climàtic 
i es va analitzar el cicle de 
l'aigua, els recursos i l'e-
nergia. Els i les alumnes 
van poder assistir a una 
primera part més teòrica 
amb diferents conferèn-
cies i una segona en què 
van participar en dife-
rents tallers i dinàmiques 
relacionades amb la sos-
tenibilitat. Van treballar 
sis temàtiques diferents: 
canvi climàtic i cicle de 
l'aigua, canvi climàtic 
i energies renovables, 
canvi climàtic i consum, 
canvi climàtic i estalvi 

@JuliaGarcaPasto 

Júlia 
Garcia 

 fer pinya  Van participar-hi prop de 200 persones els dies 25 i 26 d’octubre

Trobada de treballador/es de fundesplai a Sau

Prop de 200 treba-
lladores i treba-
lladors de l’es-

tructura de Fundesplai 
ens vam reunir els 
dies 25 i 26 d’octubre 
a Can Mateu (Vilanova 
de Sau) per participar 
en unes jornades de 
treball i convivència.

Els principals objectius 
d’aquesta trobada van ser 
repassar la feina feta al 
2018, plantejar els reptes 

@froi_salgado 

Froilán 
Salgado

del 2019, participar en l’e-
laboració del Marc Estra-
tègic “Somiem el Futur”..., 
i conviure amb companyes 
i companys en un ambi-
ent lúdic i distès. Els dife-
rents grups de treball es 
van estructurar de mane-
ra heterogènia, mesclant 
departaments i àrees, i es 
van desenvolupar amb di-
nàmiques lúdiques per tal 
d’afavorir la interrelació. 
La feina feta es va recollir 
i s’inclourà tant en els cor-
responents informes anuals 
com en el Marc Estratègic.

Els dos dies van tenir tam-
bé una part molt important 
de convivència: tir amb arc, 
recerca de bolets, especta-
cle artístic, photocalls i 
moltes activitats més amb 
què vam completar la tro-
bada.

activitats col·lectives. L’entitat va organitzar diferents tallers sobre les línies de treball i objectius per al 2019, dinàmiques lúdi-
ques que van culminar amb la foto d’equip el divendres 26 d'octubre al migdia. FoTo: joSEP M. VallS

Jordi 
Camins

GlaCiòlEG

arnau 
Vilardell

CooPEraTiVa 
SoM MoBiliTaT

Carles 
Vicente

PaGèS

Tres visions sobre com afecta el canvi climàtic

des de 1982, ja fa 36 anys, em dedico a 
mesurar i fotografiar les glaceres de tot 
el món, especialment dels Pirineus, on 
he pogut constatar que en els últims 30 
anys s'han extingit el 42% de les glace-
res i congestes de gel.  En les condicions 
climàtiques actuals cap a l’any 2040 
cap glacera dels Pirineus tindrà activi-
tat, moviment, i en uns altres 10 anys, 
acabaran desapareixent del tot.

Proposem als nostres socis alternatives 
de mobilitat més sostenibles. Busquem 
maneres de moure’ns diferent per reduir 
l’impacte de la contaminació de l’ai-
re, de la congestió i de l’ocupació de 
l’espai públic. la primera iniciativa és 
un car sharing cooperatiu per a vehi-
cles elèctrics. a la cooperativa pensem 
noves iniciatives i les posem en pràctica. 
www.sommobilitat.coop.

Els pagesos tenim clar que el clima està 
canviant. les collites d’hivern, carxofa, col, 
bròquil..., s’avancen i s’escurcen per l’aug-
ment de les temperatures en els mesos 
d’hivern. Collim abans i tot de cop, amb la 
caiguda consegüent dels preus. les seque-
res prolongades dels últims estius ens fan 
perdre les collites de fruiters, olives i cere-
als. Ens hi haurem d’adaptar, però ho tenim 
difícil, el clima s’ha tornat impredictible.

energètic, canvi climàtic 
i mobilitat i canvi climàtic 
i biodiversitat.

A la primera part, Salva-
dor Samitier, director de 
l'Oficina del Canvi Cli-
màtic de la Generalitat, 
va oferir una ponència 
sobre els efectes del canvi 
climàtic, que es va com-
plementar amb diferents 
ponències sobre afectaci-
ons al clima. En aquesta 
part van intervenir Jordi 
Camins, glaciòleg; Arnau 
Vilardell, cooperativa 
Som Mobilitat, i Carles 
Vicente, pagès. 

La jornada va acabar amb 
una acció de sensibilitza-
ció sobre el canvi climàtic 
a les oficines dels treba-
lladors/es de Fundesplai, 
preparada per l'alumnat.

 Sostenibilitat   Els alumnes van assistir a conferències i tallers sobre el canvi climàtic

Prop de 100 persones al iV fòrum 
d'Escoles Verdes del Baix Llobregat
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acte inaugural. L’intercanvi Zero V va començar el 13 de novembre amb la participació de joves i representants de l’Ajuntament del Prat i de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat. FoToS: FUNdESPlai

La igualtat de gène-
re i la sensibilitza-
ció sobre la violèn-

cia zero en les relacions 
afectives i sexuals (i en 
tots els àmbits) van ser 
els eixos de l'intercanvi 
juvenil Zero V, impulsat 
per Fundesplai amb el 
suport d'Erasmus Plus. 
En aquesta activitat, 
que es va desenvolupar 
entre el 12 i 17 de no-
vembre a Centre Esplai 
(el Prat de Llobregat), 
hi van participar prop 
de 100 joves portugue-
sos, catalans i france-
sos. L'intercanvi Zero V 
també va comptar amb 
la col·laboració de l'A-
juntament del Prat de 
Llobregat, l'Ajuntament 
de Barcelona i la Funda-
çao da Juventude.

L’intercanvi juvenil Zero 
V va culminar els dies 16 
i 17 de novembre amb la 
Setmana pels Drets de 
la Joventut, un espai de 
participació i lideratge 
juvenil que organitza Fun-
desplai des de l’any 2010.

Agora ZV
Durant els dies de l'inter-
canvi, els i les joves van 
participar en diferents 
dinàmiques i tallers fona-
mentades en la proposta 

Chakir El Homrani. Conseller d’Afers Socials de la Generalitat, 
va cloure l’intercanvi destacant el paper de l'educació.

Experiències. Es van presentar iniciatives d’èxit per la igualtat 
de gènere i violència zero en l’àmbit juvenil.

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

educativa EnCORatja’t, 
que impulsa Fundesplai, 
sobre la igualtat de gène-
re i la violència zero. Els i 
les joves participants van 
poder compartir experi-
ències diferents que els 
va permetre conèixer com 
s’aborda aquest tema des 
d'altres llocs.

Un dels moments més im-
portants de l’intercanvi va 
ser l'Àgora ZV, que es va 
celebrar el divendres 16 de 
novembre a Centre Esplai, 
una jornada d'experiènci-
es positives sobre igualtat 
de gènere. En aquest acte, 
representants d'ajunta-
ments, de centres d'esplai 
i experts van exposar ini-
ciatives que fomenten la 
igualtat, especialment en-
tre persones joves. 

L'acte de l'Àgora ZV va 
comptar amb la parti-
cipació del conseller de 
Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir El Homrani, 
que va posar en relleu la 

Bruno, responsable del De-
partament d’Acció Social 
de l'Àrea d’Accions i Pro-
grames Educatius i Socials. 

Setmana pels drets 
de la joventut
Les activitats de l'intercan-
vi ZV van culminar amb la 
Setmana pels Drets de la 
Joventut, una activitat que 
també impulsa Fundesplai 
amb l'objectiu de donar 
veu a les persones joves, 
que es va desenvolupar 
entre el divendres 16 i el 
dissabte 17 de novembre. 

El moment de cloenda va 
ser dissabte 17 de novem-
bre, quan els joves van 
preparar durant el matí 
una activitat col·lectiva 
que van presentar a la tar-
da a la plaça de la Vila del 
Prat. En aquesta cloenda 
hi va participar la tinenta 
d'alcalde de l'Àrea d'I-
gualtat i Drets Socials i 
regidora d'Educació de 
l'Ajuntament del Prat, 
Pilar Eslava.

@carlesxifra

Carles Xifra
Cap d'accions 

i Programes 
Educatius 
i Socials 

de Fundesplai

 Opinió

Fundesplai desenvolupa 
un conjunt de programes 
adreçats a joves de 18 
a 29 anys que tenen 
com a objectiu afavorir 
el desenvolupament 
personal, la integració 
social i laboral, a través 
de l’acompanyament, la 
formació i una primera 
experiència laboral, per 
tal de garantir la defi-
nició del propi projecte 
professional i vital en 
igualtat d’oportunitats.
Preocupats pels grans 
índexs d’atur juvenil 
i la gran quantitat de 
persones joves amb 
treballs inestables o 
precaris, o joves que no 
estan cursant estudis, 
entre d'altres situacions, 
plantegen un ventall de 
projectes que tenen la 
seva especificitat i que 
responen a les dife-
rents necessitats dels 
i les joves i les seves 
situacions inicials i les 
seves expectatives, així 
com també a necessitats 
d’empreses i del món 
laboral en general.
Els processos formatius 
són diversos, i s’em-
marquen en l’àmbit del 
monitoratge de lleure, 
de la restauració i de la 
gestió administrativa, 
principalment.
les metodologies i les 
etapes dels programes 
responen a les especifi-
citats i als objectius con-
crets de cadascun d’ells, 
i l’acompanyament, la 
tutoria i mentoria hi 
esdevenen elements 
essencials.
al llarg del 2018, els 
programes formatius i 
d’acompanyament a la 
inserció de Fundesplai 
han arribat a més de 
850 persones joves.

Un projecte 
de vida

importància de l'educació 
per la igualtat de gènere 
especialment des de la in-
fància. 

En l'acte d'inauguració ofi-
cial, celebrat el dimarts 13 
de novembre, hi van parti-
cipar la regidora d'Igualtat, 

Joventut i Solidaritat del 
Prat, Anna Maria Cuello; 
el director general de l'A-
gència Catalana de la Jo-
ventut, Cesc Poch; Carles 
Xifra, director d'Accions 
i Programes Educatius 
Socials i del Tercer Sec-
tor de Fundesplai, i Maria 

Edufilms, el festival de 
cinema jove per a la 
transformació social que 
impulsen Fundesplai i la 
Federació Catalana de 
l'Esplai, ha rebut el se-
gon premi ens els XXXii 
Premis jaume Ciurana, 

que es van atorgar el 
dimarts 27 de novembre 
en el marc dels Pre-
mis Civisme 2018 que 
atorga el departament 
de Treball, afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.

Edufilms, guardonat 
als Premis Civisme 2018

 Joves  Prop de 100 nois i noies participen a la trobada 

Joves de diferents països 
per la igualtat de gènere

Zero V
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Coincidint amb la 
celebració a mit-
jans de novembre 

de l’Intercanvi juvenil 
ZV i de la Setmana pels 
Drets de la Joventut 
a Centre Esplai, hem 
volgut entrevistar 
tres persones joves en 
representació dels més 
de 900 nois i noies que 
participen en diferents 
programes socioeduca-
tius de formació, acom-
panyament i inclusió 
sociolaboral impulsats 
per Fundesplai. L’A-
gustina, en Guillermo i 
la Belén han compartit 
amb el Diari de Fundes-
plai els seus projectes, 
reptes i somnis.

Per què us vau apun-
tar als programes de 
fundesplai? 

Jo fa anys que 
faig de moni-
tor esportiu 
amb canalla. 
M’he apuntat 

al Tresca Jove perquè 
vaig pensar que em po-
dia aportar coneixements 
nous per treballar amb 
infants, a més d’aconse-
guir la titulació homolo-
gada de monitor de lleu-
re. Aquí podré combinar 
la formació teòrica amb 
un període de pràctiques, 
que m’agradaria poder 
fer en un menjador o 
casal. Això em permetrà 
diversificar el meu perfil 
professional.

El meu cas és 
molt diferent. 
Jo vaig venir 
de l'Uruguai 

fa dos anys només amb el 
passaport. Vaig venir sola, 
i va ser molt dur, volia fer 
un canvi de vida, i vaig ha-
ver de començar de zero. 
Un cop passats tres mesos 
se’m va acabar el visat i ja 
no podia estar-me a Es-
panya. Llavors va sorgir 
la possibilitat de partici-

1313

les seves vides, tal com 
m’han ajudat a mi. 

Després de 
fer diferents 
cursos i for-
macions pro-

fessionals vaig poder 
apuntar-me al Jove Valor, 
un programa innovador 
que em va permetre tenir 
un contracte laboral des 
del dia que vaig començar 
i durant un any. A banda 
m’he pogut formar en te-
mes administratius i he 
millorat molt la confiança 
en mi mateixa i a perdre 
la vergonya a parlar en 
públic i a relacionar-me. 
Ara he pogut començar 
a fer suplències com a 
monitora de menjador 

par a Mirall, un programa 
formatiu de Fundesplai 
destinat específicament a 
joves immigrants sense pa-
pers. L’experiència va ser 
fantàstica. Vaig fer la part 
teòrica i les pràctiques com 
a monitora de lleure en una 
escola de Rubí. Després de 
moltes dificultats i gràcies 
al suport que des d’aquí 
se’m va oferir, ja disposo 
del permís de treball tem-
poral (targeta vermella), 
que és una molt bona no-
tícia, i ara espero obtenir 
la titulació de monitora 
aquest mes de desembre 
i començar a treballar. El 
meu somni és arribar a 
ser educadora social, per 
acompanyar altres perso-
nes a tirar endavant amb 

entrevista agustina 
Martínez
Participant en 
el projecte Mirall

Guillermo 
Mora
Participant en el 
projecte Tresca Jove 

Belén 
anguita
Participant 
a Jove Valor

m’han fet creure en l’en-
trega i el compromís...

Belén A mi m’ha per-
mès conèixer gent que 
m’ha enriquit molt. Al 
programa Jove Valor he 
fet amics d’aquells de debò, 
dels que es poden comptar 
amb els dits d’una mà. A 
banda d’aquestes amistats 
personals, segueixo vincu-
lada a Fundesplai gràcies al 
projecte de Mentoria Soci-
al. Un cop al mes em reu-
neixo amb la meva men-

a diferents escoles i em 
vull continuar formant 
en l’àmbit de l’atenció a 
les persones. 

a part de formació i 
treball, què més us han 
aportat els programes?
agustina  A mi em va 
servir molt, ja que no soc 
d’aquí, i en arribar esta-
va sola. M’ha servit per 
integrar-me molt més a 
Barcelona! Tots els amics 
i amigues que tinc els he 
fet en aquests projectes de 
Fundesplai. 

Guillermo  A mi m’ha 
permès conèixer bones 
persones, persones a les 
quals m’agradaria assem-
blar-me, persones que 

tora. No és estrictament 
una “amiga”, però és una 
persona en qui puc confiar 
i amb qui puc parlar, i m’a-
juda a posar en ordre tot el 
que vull fer i ser.

Quina és la situació 
dels joves d’avui?
Guillermo  La situació 
dels joves de la nostra 
generació és molt difícil. 
Tenim moltes coses a dir 
i ganes de participar, però 
costa que se’ns escolti. És 
important trobar espais de 
debat com el de la Setmana 
pels Drets de la Joventut, 
on podem compartir el que 
pensem amb altres joves 
com nosaltres. L’altre gran 
problema és que ens costa 
molt trobar feina. En totes 
les entrevistes de treball el 
primer que et demanen és 
experiència...

agustina  ...i no et poden 
demanar experiència quan 
només tens 18 o 19 anys! 
En aquest sentit, aquests 
projectes de Fundesplai 
en què estem participant 
tenen en comú que t’o-
fereixen una formació i 
una primera oportunitat 
laboral. Això ens permet 
agafar experiència i, al-
hora, et fan un acompa-
nyament per introduir-te 
en el món laboral.

Com us imagineu d’a-
quí a cinc anys?
Guillermo  Jo m’imagi-
no emancipat. Treballant 
en una feina on em senti 
valorat. Un treball estable 
on no se’m menyspreï. 
M’imagino feliç!

agustina  Jo, la veritat 
és que no ho sé. La vida 
dona moltes voltes. Mai 
no m'hauria imaginat que 
avui fos aquí a Espanya! I 
dintre d’un parell de me-
sos puc ser en un altre 
país! Qui ho sap!

Belén A mi m’agrada-
ria estar independitzada, 
vivint amb amigues o en 
parella, i tenir el meu pro-
pi treball relacionat amb 
el que he estudiat aquí.

Belén

agustina

Guillermo

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

“Els i les joves tenim moltes coses a 
dir, però costa que se’ns escolti!”

agustina Martínez 
20 aNyS. UrUGUai, ViU a BarCEloNa 

dES dE Fa 2 aNyS. 

Participant en el projecte Mirall, per 
a la inclusió social de persones immi-
grades en situacions específiques de 
vulnerabilitat (majoritàriament joves 
pendents d’informes d’arrelament) es-
devenint models educatius en centres 
escolars i centres d’esplais.

Guillermo Mora 
23 aNyS. HoSPiTalET dE lloBrEGaT. 

Participant en el programa Tresca jove, 
de formació, acompanyament i inclu-
sió sociolaboral de persones joves en 
situació de vulnerabilitat social.

Belén anguita 
24 aNyS. BarCEloNa. 

Participant a jove Valor, programa 
que combina una formació profes-
sional amb el fet d’estar contractat 
des del primer dia en una empresa.

Al programa 
Jove Valor 
he fet amics 
de debò
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Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
5.600 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
Twitter: @fundesplai
facebook: fundesplai
Telèfon: : 93 474 74 74

la veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplaifem pinya

Voluntariat internacional Lleure educatiu

“a Guatemala
respecten molt 

el ritme dels infants”

“Compartim 
la passió per 

educar els infants”

Elisa Serra figueroa, 31 anys, 
tècnica de seguiment de petita infància a fundesplai

Carla i Laura Quero, 20 anys,
monitores de l’Esplai fontsanta - fatjó (Cornellà de Ll.)

L ’Elisa Serra treballa a Fun-
desplai, i del 27 de juliol al 22 
d’agost va marxar a Guate-

mala a fer voluntariat de petita 
infància amb el programa de vo-
luntariat internacional de l’entitat. 
L’organització que la va acollir va 
ser Fe y Alegría, “la meva família 
allà”, segons l’Elisa.

Què has fet durant el teu volun-
tariat?
Vaig ser a Guatemala ciutat i a Chi-
quimula Jocotán, un poble petit de 
l’interior. En aquest últim, als matins 
visitava les comunitats i observava la 
tasca que feien els i les mestres amb 
els infants. Després també vam fer ta-
llers amb el claustre de mestres on vam 
poder compartir les metodologies que 
utilitzaven i les que fem servir aquí. En 
els tallers, la part que vaig compartir es 
basava en tres pilars: la coeducació des 
de l’EnCORatja’t, la proposta educativa 

La Carla i la Laura 
Quero són dues ger-
manes bessones de 

20 anys. Aquest curs han 
començat el grau d’Edu-
cació Infantil a la Uni-
versitat de Barcelona i 
ho combinen amb la seva 
feina de monitores de 
menjador en una escola. 

Abans, l’estiu de 2017 van 
tenir l’oportunitat de fer 
de monitores en un casal 
d’estiu, un punt d’inflexió 
en la seva trajectòria.

La seva passió per l’educació 
en el lleure, que compartei-
xen, ve de lluny. Els seus pa-
res les van apuntar a l’Esplai 
Fontsanta – Fatjó de Cornellà 

de Llobregat, on van poder 
participar en les activitats de 
diari, colònies i casals com a 
nenes i joves. Recorden ara 
que en aquells primers anys, 
en plena crisi, la situació no 
era fàcil per a una família 
nombrosa com la seva (tenen 
una germana més gran). Però 
els pares van demanar una 
beca a Fundesplai, i així van 
poder participar en totes les 
activitats. Unes oportunitats 
que encara les refermen més 
en la seva passió per l’educa-
ció dels infants.

@ChakirelHom-
rani (17 nov.) 
Gràcies i 

a seguir endavant! 
@fundesplai.
avui ens ha visitat el 
Conseller de Treball, 
afers Socials i Famílies 
@ChakirelHomrani i el 
dir. Gral. de l'agència 
Catalana de la joventut 
@cescpoch, que ens 
han acompanyat a la 
cloenda de l' #agoraZV, 
l'intercanvi juvenil per la 
igualtat de gènere.

@_dincat (15 
nov.) Avui trobada 
a @Fundesplai. 

junta directiva i 
Equip Tècnic compartint 
i debatent projectes, 
accions i mètode per 
millorar dia dia.

@virmorillas (16 
de nov.) Un espai 
de presa de cons-

ciència, intercanvi 
postures, situar les 
relacions des de l’em-
patia, respecte... molt 
ben enfocat #agorazv 
@fundesplai

@turo_blau (12 
de set.) Avui estre-
nem cuina pròpia 

al @turo_blau. la 
Consuelo i la Paqui de 
@fundesplai, faran que 
ens llepem els dits. Que 
vagi de gust

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

BARDET BUS
Carrer Tramuntana, 8
08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com

per la igualtat de gènere i la violència 
zero, les matemàtiques i la lectoescrip-
tura.

En l’àmbit de la petita infància, 
com ho vas veure comparativament?
És molt diferent. Una de les coses que 
vaig veure és que aquí arribem a un 
punt d’exigència amb els infants i pro-
fessionals que de vegada se’ns escapa, 
en el sentit de fixar un programa pre-
establert de fites que s’han d’assolir en 
cada etapa. Allà viuen una llibertat i 
un respecte del ritme dels infants molt 
més gran, més flexibilitat.

i què tal a nivell emocional?
A nivell emocional va ser com una 
muntanya russa! D’una banda un sen-
timent d’indignació en veure el context 
de pobresa i de desigualtat de les per-
sones; però d’altra banda de satisfacció 
per l’acolliment i la felicitat amb que 
em van rebre. 

Estudiem educació 
infantil i treballem 
en un menjador
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Què representa per a vosaltres el banc que heu pintat 
amb la bandera LGTBi pel respecte a la diversitat?

Luci González
43 aNyS 
ESCOLa CErVanTES 
(BarCELOna)

“GESTiOnEM 
LES EMOCiOnS”
a l’escola tots som iguals, petits, 
grans, noies, nois... El que inten-
tem és treballar des de l’empa-
tia, que les nenes i els nens es 
posin en la pell dels altres. d’a-
questa manera, fem una tasca 
molt important de la gestió de 
les emocions. a la nostra escola, 
sempre que hi ha un conflicte 
el resolem des d’un enfocament 
positiu i que les nenes i els nens, 
amb el nostre ajut, trobin una 
solució favorable per a tothom. 
Per tant, amb empatia, diàleg i 
educació emocional fem que ne-
nes i nens reflexionin i es puguin 
resoldre amb l’ajuda de monito-
res i monitors.

Joan Godoy
25 aNyS 

ESCOLa 9 GraOnS 
(BarCELOna)

“La MiLLOr Eina, 
EL diàLEG”
a l’escola, per resoldre els 
conflictes entre els infants, 
sempre fem servir el diàleg. 
Pensem que el diàleg és un 
instrument bàsic per poder 
resoldre qualsevol disputa, 
s’han d’explicar les coses, per-
què les baralles no són mai la 
sortida a una diferència. Ne-
nes i nens aprenen mentre 
dialoguem que hi ha coses 
que no poden fer, que és mi-
llor compartir jocs i joguines i 
que parlant entre totes i tots 
sempre trobarem una solució. 
l’equip de monitores i moni-
tors sempre donem suport als 
infants en aquest procés.

àlex reyes
20 aNyS

ESPLai PinGüí  
(SanT andrEu dE La BarCa)

“HEM CrEaT La fiGura 
dE La MEdiadOra/Or”
Sempre hem apostat per la re-
solució de conflictes amb diàleg. 
Creiem que els infants han de 
poder tenir un espai i referent 
que els doni estratègies per 
poder solucionar les disputes 
a través de l’expressió dels 
sentiments sense cap filtre, de 
respectar torns de paraula, amb 
accions que potenciïn l’empatia, 
etc. aquest any hem creat el càr-
rec de mediadora/or de conflic-
tes. Hem donat responsabilitats 
i més autonomia als nostres in-
fants. la persona  encarregada 
del “bona tarda” serà la medi-
adora/or d’aquell dia. Sempre 
amb el suport de monitores/ors.

adrià García
21 aNyS

ESPLai fOnTSanTa – faTJó  
(COrnELLà dE LLOBrEGaT)

“POTEnCiEn L’EMPaTia 
EnTrE infanTS”
Per a l’equip de monitors i 
monitores és important gesti-
onar correctament els conflic-
tes que succeeixen a l’esplai. 
intentem fer de mit jancers 
entre les dues parts, que les 
persones sentin reconegudes 
les seves emocions però sobre-
tot que se sentin escoltades, 
una cosa que pensem que és 
essencial. d’aquesta manera, 
fem possible que els infants i 
els joves empatitzin amb la po-
sició de l’altre, es posin en la 
seva posició i es pugui arribar 
a un punt en comú que ajudi a 
resoldre el conflicte.

Laia rodríguez
28 aNyS

ESCOLa JJ OrTiz 
(SanT andrEu dE La BarCa)

“JOCS nO ViOLEnTS, 
rESPECTE i COOPEraCió”
Nosaltres treballem la resolu-
ció de conflictes principalment 
fomentant el diàleg entre les 
dues parts. Parlem amb cada 
un dels nens o nens implicats 
en el problema, escoltem com 
el volen solucionar i posterior-
ment fem de mitjanceres per 
tal d’arribar a una resposta 
conjunta. a més, també fem 
propostes lúdiques com fer 
jocs no violents, activitats 
per fomentar el respecte en-
tre iguals i amb els altres i 
activitats cooperatives per 
fomentar la cohesió.

arnau Oral. 8 anys
ESCOLa aMaT VErdú. SanT BOi dE LLOBrEGaT

“al banc podem expressar les nostres emocions”
“M’ha agradat participar en aquesta activitat de pintar el banc amb aquests 
colors tan bonics perquè és un lloc on podrem expressar les nostres emocions. 
És una bona manera d’aprendre. la bandera de tants colors significa que podem 
ser com vulguem.”

ivet artigas Pirla. 8 anys 
ESCOLa SanT MarTí. BarCELOna

“Que la gent estimi a qui vulgui”
“M'ha agradat molt pintar el banc amb els colors de la bandera gai en l’activitat del 
dia Universal dels drets dels infants perquè ha sigut molt divertit i així hem ajudat 
que la gent pugui estimar a qui vulgui. Ens ho hem passat molt bé preparant-ho tot 
i fent-ho.“

Joel Castro. 11 anys 
ESPLai fOnTSanTa - faTJó. COrnELLà dE LLOBrEGaT

“Hem parlat del valor d’estimar sense barreres”
“Pintar un banc amb la bandera lGTBi ens ha permès parlar a l’esplai sobre diferents 
temes: el valor d’estimar sense barreres, a tenir cura de les persones i d’un mateix. 
Gràcies al dia Universal dels drets dels infants parlem dels drets de nenes i nens, 
que de vegades no coneixíem.”

Jan Salgado. 7 anys 
ESPLai PinGüí. SanT andrEu dE La BarCa

“Ens ha agradat participar en l'activitat”
“Hem pintat el banc amb els colors de la bandera lGTBi.  la bandera vol dir que 
tothom es pot estimar com vulgui sense que importi res. Un noi pot estimar a un 
noi, una noia a una noia i una noia a un noi! aquest ha estat l’objectiu de l’activitat 
i ens ha agradat molt!”.

Per què col·labora la seva empresa amb 
fundesplai?
La nostra empresa es dedica al desenvolupament 
d’accions de màrqueting promocional enterament 
adreçades al món infantil, i amb les col·laboracions 
que fem amb Fundesplai i altres entitats intentem 
retornar a la societat una part dels beneficis.
us preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí, evidentment.
En què consisteix la felicitat dels infants?
Des del meu punt de vista, la felicitat dels infants 
consisteix a mantenir la innocència de nenes i nens.  
Per això, cal que puguin tenir els recursos necessa-
ris per fer tots els àpats, totes les activitats extraes-
colars, totes les excursions... i tot allò que necessitin 
sense haver-se de preocupar pel tema econòmic.
Què li diria a un amic/ga o un/a col·lega 
d’una altra empresa perquè col·laborés amb 
fundesplai?
Com ja he comentat, nosaltres col·laborem amb 
Fundesplai i altres entitats i organitzacions, sempre 
relacionades amb la infància. Des d’aquí vull ani-
mar altres a col·laborar amb les entitats d’aquest 
àmbit per contribuir a millorar la situació dels in-
fants més vulnerables.

“La felicitat dels 
infants és mantenir 
la innocència sense 
haver de preocupar-se 
pels diners"

david Gracia
'MaNaGiNG dirECTor' 
CEXPa

BarCELOna

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

Com treballeu per fomentar la resolució de conflictes entre iguals de forma no violenta?



al Sant Cugat CF, per 
l’organització del Partit 
per la igualtat entre dos 
equips mixtes formats 
pels seus jugadors i juga-
dores, el 27 de novembre. 
Un partit nascut a partir 
del projecte En Qüestions 
de Gènere: EMPaT, de l’a-
juntament de Sant Cugat 
i realitzat per Fundesplai.

Què destaca del 6è Congrés 
del Tercer Sector que aca-
beu de celebrar? 
El Congrés ha estat una oportu-
nitat perquè les entitats socials 
puguin ser més innovadores, un 
element clau si volem enfortir el 
sector social i tenir més capaci-
tat de resposta davant les no-
ves necessitats socials. Per una 
banda, hem pogut aprofundir 
en les relacions entre el món lo-
cal i les entitats socials, que ja 
hem vist en el Baròmetre que és 
imprescindible i amb un impac-
te directe en les organitzacions 
i les persones perquè són les 
administracions més properes 
a la ciutadania. Els debats i 
col·loquis han abordat diver-
sos temes, des de les polítiques 
d'inclusió i inserció, els models 
d'atenció integrada i de base co-
munitària o la cooperació publi-
cosocial fins al dret a l'habitat-
ge i l'energia, els reptes digitals 
en l'àmbit social, com garantir 
els ingressos per assegurar els 
drets o com serà l'atenció a les 
persones el 2030, entre altres. 
I, per una altra banda, les enti-
tats socials han pogut conèixer 
de prop iniciatives innovado-

res a través de l'espai d'innovació 
digital m4social amb aplicacions, 
robots, impressores 3D i circuits, 
realitat virtual aplicades a l'àm-
bit social, i del Social Speakers' 
Corner, que ha presentat les 84 
experiències més innovadores en 
l'organització i la gestió. Tot plegat 
és "obrir una finestra" perquè pu-
guin desenvolupar la seva capacitat 
per a la innovació i l'aprenentatge 
continu.

Quines són per a vostè les 
prioritats en polítiques socials 
a Catalunya? 
És urgent centrar-les en dos aspec-
tes: oferir suports a les famílies i 
a les persones en situació de vul-
nerabilitat i dependència. Això es 
tradueix en la implementació total 
de la renda garantida de ciutadania 
perquè, si volem que sigui una eina 
realment eficaç contra la pobresa 
i l'exclusió social, és urgent que 
aquest dret social s'implementi del 
tot i arribi a la totalitat de persones 

A peu de carrer... per Josep M. Valls
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Entrevista a: francina alsina 
Presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

El color
de la pinya

“Cal enfortir les entitats 
socials per avançar cap a una 
societat més justa” 

www.fundesplai.org

Cal implementar 
totalment la renda 
garantida de ciutadania

La millora de la 
formació inicial 
del professorat
Fa poc temps es presentà un 
document de treball del Pro-
grama de Millora de la For-
mació Inicial per a la Docèn-
cia (MIF). És una proposta 
d’ estratègies amb la qual el 
Programa tanca la seva fase 
inicial.
Una societat que canvia a 
ritme de vertigen no pot te-
nir un sistema educatiu es-
tancat, mancat de flexibilitat 
i de capacitat de reacció. La 
situació és paradoxal: men-
tre està passant això, l’escola 
catalana, a peu d’aula i cen-
tres, està immersa en uns 
processos de canvi, d’inno-
vació i millora que depassen 
l’estretor del marc normatiu 
vigent i endeguen canvis 
profunds des d’unes noves 
dinàmiques de baix a d’alt. 
Ni l’estructura dels estudis, 
ni la normativa que regula la 
professió docent i la funció 
pública docent, ni l’estruc-
tura mateixa del sistema 
educatiu són aptes per al 
moment que vivim. La com-
plexitat desborda tothom.
S’imposa obrir nous camins 
a l’escola pública, repensar 
l’accés a la funció pública i 
agrupar-la per especialitats 
més que per cossos i poten-
ciar el desenvolupament 
professional de tots els do-
cents. També impulsar no-
ves metodologies, i intensi-
ficar la millora i la innovació 
a l’aula, en detriment de la 
tradicional intensificació 
disciplinària. 
La proposta del MIF és un 
seriós toc d’atenció als res-
ponsables de la política edu-
cativa, de les universitats i a 
una societat excessivament 
despreocupada dels grans 
reptes educatius que té pen-
dents.

susceptibles de ser-ne beneficià-
ries. També és prioritari l'abor-
datge i planificació del fenomen 
migratori, a mitjà i llarg termini, 
i generar oportunitats d'inclusió 
als infants i joves que arriben a 
casa nostra fugint de la violència 
i la pobresa; l'ampliació urgent 
del parc d'habitatge social per fer 
front a l'emergència habitacional 
i la necessitat d'avançar conjun-
tament amb l'Administració cap 
a un model d'atenció a la persona 
integrat i de base comunitària.

i el principal repte intern del 
Tercer Sector? 
Enfortir-lo per avançar cap a 
una societat més justa, equi-
tativa i cohesionada. Hem de 
reforçar la incidència política 
per millorar la capacitat finan-
cera de les entitats i ampliar la 
xarxa de treball conjunta amb 
altres agents. L’anunci de la llei 
de la concertació social del con-
seller El Homrani a la cloenda 
del Congrés ja és un pas enda-
vant en aquest enfortiment de 
les entitats socials, igual que el 
viatge que hem fet a Brussel·les 
per identificar línies i fons de 
finançament, establir lligams 
amb altres xarxes associatives i 
plataformes europees del Tercer 
Sector i per potenciar la interlo-
cució i la incidència política en 
l’àmbit europeu.

Enguany la Taula ha celebrat 
el seu 15 anys. demani un 
desig per als pròxims 15. 
El que nosaltres voldríem és el 
mateix pel qual estem lluitant 
totes les entitats socials i que 
ens agradaria poder fer un pas 
de gegant en els pròxims 15 anys: 
igualtat d'oportunitats, reducció 
de les desigualtats socials, equi-
tat i justícia social i, per al Tercer 
Sector, esperem ser un sector 
encara més fort i amb més capa-
citat d'influència i incidència per 
aconseguir el ple compliment dels 
drets socials de la ciutadania.

als escassos avenços en 
la lluita contra el canvi 
climàtic de la comunitat 
internacional, reflectits 
en la cimera de les Na-
cions Unides Contra el 
Canvi Climàtic celebra-
da a Katowice (Polònia) 
amb gran escepticisme 
per complir els objectius 
d’un increment de tem-
peratures menor a 2º.

al conseller de Treball, 
afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, Chakir 
El Homrani, que en la clo-
enda del Vi Congrés del 
Tercer Sector va anunciar 
que Catalunya disposarà 
d'una llei de concertació 
social dels serveis d'a-
tenció a les persones, re-
collint així una proposta 
elaborada per les entitats 
socials que s’ajusta a les 
directives europees.
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