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Apunt
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A peu de carrer... per Alfons Valle
Entrevista a:

Elisenda Boix i Aïda Duran

Responsables del CEIJ Mowgli i de l’Esplai Fontsanta – Fatjó

El color
de la pinya

A Rosa Romeu, membre
del Patronat de Fundesplai, que recentment ha
estat guardonada amb la
Medalla d'Or del Col·legi
de Treballadors Socials de
Catalunya. Un merescudíssim premi a una persona
sempre compromesa
amb els drets socials de
les persones més vulnerables i incansable treballadora per una societat
més justa.

A Greta Thumberg, activista ambiental sueca
de tan sols 16 anys que
amb les seves protestes
contra la inacció pel canvi climàtic s’ha convertit
en líder de les protestes
dels joves per urgir governs i organitzacions a
actuar per pal·liar l’escalfament global.

A Catalunya, 16.000
adolescents (9%) asseguren haver patit assetjament, segons un informe de l’ONG Save The
Children. Unes xifres per
reivindicar respecte i noviolència el 2 de maig,
Dia Internacional Contra
l’Assetjament

“Els esplais generem
oportunitats educatives i socials”

L

'Ajuntament de Cornellà de Llobregat va
atorgar el 22 de febrer
els Premis Ciutat de Cornellà, que reconeixen el paper
de persones i institucions
que mostren la part més
solidària i compromesa de
la ciutat. En l'edició 2019,
un dels Premis d'Honor va
ser de forma col·lectiva a
tots els esplais de Cornellà,
un moviment d'educació
i lleure que compleix 50
anys aquest 2019. Entre
els esplais de la ciutat es
troben l'Esplai FontsantaFatjó i el CEIJ Mowgli, que
formen part de la Federació Catalana de l'Esplai.
Ens podríeu explicar la història de la vostra entitat?
EB: El CEIJ Mowgli està arrelat al barri del Pedró des de
1971 i sempre hem participat
en la vida de barri i de ciutat,
realitzant un ampli ventall
d’activitats i projectes propis
i compartits amb altres entitats i associacions de la ciutat. Actualment, arribem a un
total de prop de 200 infants i
joves i les seves famílies amb
activitats d’esplai de dissabte,

El lleure educatiu
de Cornellà ha
donat molta riquesa
associativa
casals, colònies, etc. Igualment,
impulsem espais de petita infància
(0 a 3 anys) en què participen 46
famílies i l’Òmnia, d’alfabetització
digital de persones adultes.
AD: L’Esplai Fontasanta – Fatjó és
una entitat d’educació en el lleure
d’infants i joves que va néixer el
2003 amb la voluntat de ser un
espai de transformació i inclusió
social, de forma articulada amb
el teixit associatiu. Les nostres
activitats se centren a l’esplai de
diari (uns 40 infants i joves i les
seves famílies), però també promovem projectes d’aprenentatge i
servei, suport escolar, activitats de
vacances, xerrades i sortides amb
famílies...
Quines creieu que són les
principals aportacions que han
fet esplais i caus a Cornellà?
EB: El lleure educatiu de Cornellà
ha donat molta riquesa associativa a la ciutat, mobilitzant una gran
quantitat d’infants i joves, fent-los
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créixer dins d’un marc de valors
compartits en gran part per totes les entitats de lleure i que
més endavant, i aquests joves i
infants han acabat esdevenint
persones adultes, crítiques i amb
capacitat de mobilització per tal
de continuar aportant el seu gra
de sorra a la ciutat de Cornellà.
AD: Hem creat oportunitats socials i educatives per als infants
i joves de la ciutat, fent de les
nostres activitats un reflex dels
valors que proclamem i en els
quals eduquem: igualtat, convivència, respecte, llibertat,
amistat, compromís, treball
en equip, autoestima i natura.
Els sis centres d’esplai que en
aquests moments hi ha a Cornellà som agents actius en la dinamització del municipi i hem
esdevingut part indispensable
del teixit associatiu de la ciutat.
Barri, escola, esplai, ciutat. Són
els pilars del treball comunitari
de les vostres entitats?
EB: L’esplai Mowgli sempre ha
realitzat un treball en xarxa
continuat amb tots els agents
educatius i entitats socials de
la ciutat. Sense aquest, la nostra tasca educativa i la visió que
tenim de l’educació en el lleure
perdria el sentit. Des d’aquest
punt de partida, l’esplai manté
relacions continuades amb les
entitats del barri i la ciutat, les
escoles que ens envolten i també, com a altre pilar fonamental
pel treball comunitari, les famílies dels assistents a l’entitat.
AD: Creiem indispensable comptar i treballar amb tots els agents
del territori que influeixen en el
desenvolupament integral de
cada infant i jove, ja que aquest
és un repte col·lectiu entre família, escola, entitats, barri...
A més, treballar en xarxa ens
permet actuar conjuntament i
compartir objectius, capacitats
i recursos per avançar més enllà
de si ho féssim sols.

Salvador
Carrasco Calvo
Sociòleg.
Patró de
Fundesplai

Alterofòbia
contra els “mena”

Els recents incidents contra els
menors emigrants no acompanyats (MENA) exigeixen una
anàlisi crítica i de fons. Certament, no es pot minimitzar la
importància dels fets, però tampoc ignorar la reacció immediata de la població contra aquestes expressions de racisme.
Les preguntes es disparen:
Com és possible una violència
com aquesta en un país d’acollida com el nostre? Som davant fets puntuals?
Es tracta d’una qüestió de
drets dels menors estrangers
no acompanyats (“mena”) a
ser acollits, tutelats i protegits,
a l’empara d’una clara i reiterada normativa de caràcter internacional, europea, espanyola i
catalana. Com és ben sabut, en
els dos darrers anys s’ha produït un creixement exponencial
en l’arribada de menes a Catalunya. A més, el fenomen ens
remet a la dinàmica imparable
dels processos migratoris internacionals i al tipus de polítiques
migratòries inclusives que cal
impulsar a Catalunya, amb una
Administració sense capacitat
legal de regular el fenomen migratori, però amb competències
exclusives en la matèria de protecció de la infància no assistida
i sense companyia.
Al costat d’aquestes dues vessants essencials del tema, caldria, també, analitzar quins han
estat els protagonistes dels fets.
Tindríem més d’una sorpresa.
Som davant fets greus d’alterofòbia amb els quals s’han
fet paleses actituds hostils als
menes; conductes greument
agressives i d’exclusió, i idees i
estereotips amb què es pretén
legitimar la seva exclusió social.
Els incidents van ser , realment,
una agressió violenta contra els
mena, contra unes instal·lacions i uns professionals competents i responsables. Haurem
de recordar que l’estranger i
l’altre ens concerneixen i que
“jo soc tu, quan jo soc jo”?

Fem possible

Un estiu
per a tothom!
Ens hi ajudes?
Fes el teu donatiu!

fundesplai.org 902 10 40 30
Som monitores i monitors d’esplais, casals i cases de colònies.
Ens hem format i preparat per organitzar les millors colònies per aquest estiu.
Però un de cada tres infants no hi podrà assistir per motius econòmics. I això és injust.

Mira el vídeo
de la campanya

